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Tyle dni pracy czeka nas w 2015 roku. To o dwa dni więcej niż w roku 
mijającym. iBiS
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Dołącz Do Trzech Króli

Wśród naszych Czytelników, któ-
rzy do 5 stycznia 2015 r. do godz. 
15 nadeślą maila z hasłem „Świę-
ta” na adres ibis@solidarnosc.
gda.pl rozlosujemy prezent – kalen-
darz na 2015 r. „Moja Solidarność” 
z obrazami, grafikami oraz odręcznym
autografem artysty malarza Andrzeja 
Jana Piwarskiego.

Nagrody – książkę oraz kalendarz 
– w naszym ubiegłotygodniowym 
konkursie wylosowały Panie: Gabriela 
Rutkowska i Danuta Waszczuk. Gra-
tulujemy!

Na Nowy Rok 
PREZENTY
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Płaca minimalna 
minimalnie w górę

1750 zł brutto (1286,16 zł „na 
rękę”) wyniesie płaca minimalna 
od stycznia 2015 r. To wzrost o 70 
zł brutto (48,96 zł netto). W 2014 r. 
wzrost płacy minimalnej wyniósł 80 
zł brutto (55,82 zł netto). Od wyso-
kości najniższego wynagrodzenia 
zależy wiele wskaźników w gospo-
darce. Więcej...>>

Niskie zarobki Polaków
Ile będziemy zarabiali w 2015 

roku? Oby więcej niż w mijającym, 
w którym przeciętny Polak otrzy-
mywał średnio 1350 euro wyna-
grodzenia brutto każdego miesiąca. 
Daje nam to dopiero 20 miejsce 
w Unii Europejskiej pod wzglę-
dem parytetu siły nabywczej. Naj-
lepiej w Europie zarabia się w Danii 
i Irlandii. Więcej...>>

Oskładkowanie rad
Od stycznia 2015 r. trzeba będzie 

odprowadzać składki na ubezpie-
czenia społeczne od wynagrodzeń 
członków Rad Nadzorczych. Jest 
ich ok. 50 tys. Z tego tytułu do ZUS 
wpłynie w 2015 r. ok. 300 mln zł.

Zarobki w sylwestra
Dniówka 31 grudnia może wy-

nieść nawet równowartość miesięcz-
nego wynagrodzenia. Więcej...>>

Już po raz szósty we wtorek 
6 stycznia mieszkańcy Gdańska 
i kilkunastu innych miejscowości 
Pomorza wspólnie będą obchodzi-
li Święto Objawienia Pańskiego. 
W Gdańsku przemarsz Orszaku 
Trzech Króli ulicami Piwną, Tkacką, 
Długą, Długim Targiem do Zielo-
nej Bramy rozpocznie się o godz. 
11.30 przed wejściem głównym 
do Bazyliki Mariackiej. Patronat 
nad wydarzeniem objął metropo-

lita gdański abp Sławoj Leszek 
Głódź. Barwne orszaki wprowa-
dzające symbolikę chrześcijańską 
na ulice naszych miast to nowa 
tradycja, wykuwająca się od kilku 
lat w ramach oddolnej inicjatywy 
społecznej. W tym roku te najwięk-
sze jasełka odbędą się na ulicach 
329 miast w Polsce i 15 za grani-
cą. Na Pomorzu m.in. w Gdańsku, 
Gdyni, Słupsku, Chojnicach, Kartu-
zach, Pelplinie i Wejherowie.

Orszak Trzech Króli, styczeń 2014 r. 

Jakie ceny czekają Polaków od 
stycznia? Według prognoz więk-
szości ekonomistów deflacja, czyli
spadek cen, utrzyma się do końca 
czerwca 2015 r. Później ceny mają 
rosnąć w tempie 1 proc. rocznie. 
W ujęciu całorocznym wyższe 
mają być m.in. koszty energii elek-
trycznej (15-25 zł), ubezpieczeń, 
w tym OC samochodów (nawet 
20-30 proc.), leków, usług gastro-
nomicznych i hotelarskich, komu-
nikacji oraz papierosów. Na tym 
samym lub niższym niż w 2014 r. 

Ceny 2015

poziomie mają utrzymać się ceny 
żywności, gazu, paliw i sprzętu 
RTV oraz wartość polskiej walu-
ty. Ekonomiści przewidują, że na 
koniec 2015 r. euro kosztować bę-
dzie 4,1 zł, dolar 3,43 zł, a frank 
szwajcarski 3,37 zł.

Za kluczowe wydarzenia 
w 2014 roku należy uznać kanoni-
zację św. Jana Pawła II 27 kwietnia 
w Rzymie oraz sierpniową decyzję 
papieża Franciszka o ustanowie-
niu bł. ks. Jerzego Popiełuszki pa-
tronem Związku.

To był także rok wyborczy. W ma-
jowych wyborach do Parlamentu 
Europejskiego minimalnie wygrała 
jeszcze PO, w listopadowych wybo-
rach samorządowych (na poziomie 
sejmików) wygrało już PiS. Donald 
Tusk odszedł z funkcji premiera, 
choć nie w wyniku wyborów, a ucie-
kając przed odpowiedzialnością na 
intratą posadę w UE.

Dla nas ważniejsze były jednak 
wybory związkowe. W czerwcu 
podczas XIV WZD Regionu Gdań-
skiego przewodniczącym gdań-
skiej „S” na czwartą już kadencję 
wybrano Krzysztofa Doślę. W paź-
dzierniku podczas XXVII KZD 
przewodniczącym „S” wybrano 
ponownie Piotra Dudę, a Region 
Gdański powiększył z 4 do 5 licz-
bę swoich przedstawicieli w Ko-
misji Krajowej.

Rok 2015 to czas decydujących 
wyborów – prezydenckich i parla-
mentarnych. Czeka nas także XXXV 
rocznica powstania „Solidarności”. 
Oby wszystko się udało!

Minął ROK

PO PIERWSZE  
DIALOG

Rok 2014 obfitował w ważne
wydarzenia. Poświęciliśmy ten 
czas na zachowanie zrębów dia-
logu społecznego. Wobec braku 
poszanowania przez urzędników 
państwowych instytucjonalnych 
form dialogu, jak Komisja Trój-
stronna czy Wojewódzka Komisja 
Dialogu Społecznego, robiliśmy 
wszystko, aby realizowany był 
przynajmniej dialog dwustronny. 
W Regionie Gdańskim prowadzi-
liśmy rozmowy z organizacjami 
pracodawców, które zaowo-
cowały podpisaniem jedynego 
w Polsce dokumentu, specyfi-
kującego przyczyny porażki do-
tychczasowej formuły dialogu, 
ale też zawierającego deklarację 
jego dalszego prowadzenia.

„S” prowadziła kampanie 
sprzeciwiające się praktykom za-
trudniania na umowach śmiecio-
wych. Dochodzą do tego kwestie 
wynagrodzenia – często praca 
jest nieopłacalna. W naszym wo-
jewództwie ponad 14 proc. osób 
pracujących w pełnym wymiarze 
czasu nie jest w stanie utrzymać 
rodziny. To skutkuje np. zjawi-
skiem niedożywionych dzieci.

W Regionie Gdańskim pod-
stawą działania była i jest po-
moc organizacjom związkowym, 
dotycząca m.in. działalności 
bieżącej i organizowaniu pra-
cowników. W 2014 r. w szranki 
wyborcze stanęła spora grupa 
aktywnych działaczy związko-
wych. W wielu samorządach zna-
leźli oni akceptację mieszkańców. 
To daje nadzieję na promocję 
idei „S” i podnoszenie na forum 
samorządowym problemów 
pracowniczych. Gratuluję tym, 
którzy zostali wybrani i życzę, aby 
ich plany udało się zrealizować. 
Wszystkim Członkom i Sympaty-
kom Związku życzę szczęśliwego 
Nowego Roku!

Krzysztof Dośla  
(fragment rozmowy,  

„Magazyn Solidarność” 1/2015)

wszystkiego 
najlepszego!

2015
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HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia
Można się spodziewać, że będzie to rok przełomu, prze-

silenia politycznego w Polsce. Wybory parlamentarne 
będą tylko wynikiem sytuacji społecznej, a ta jest 

napięta. Na rynek pracy weszły miliony mło-
dych ludzi z wyżu demograficznego, a ich

perspektywy rozwojowe są poniżej ich 
ambicji. Nie będą miały one wyboru na 

jesieni, jeśli nie chcą być swoistymi 
niewolnikami w ojczyźnie. 

Jerzy Kłosiński, 
„Tygodnik Solidarność” 

nr 51–52/2014

DWA DZIEDZICTWA

ZAPYTAJ prawnika

Wyższe kwoty 
świadczenia 
pielęgnacyjnego  
od 2015 r. (cz. 1)

ROBERT JACYNO, wiceprzewodniczący KZ 
NSZZ „S” i przewodniczący KO NSZZ „S” 
w Gdańsku w Jeronimo Martins Polska 
sp. z o.o.

– W handlu przepracowałem kilkanaście lat. Kiedy 
pracodawca nakładał kary porządkowe niezgodnie 
z przepisami, poszukałem wsparcia i je zyskałem w or-

ganizacji zakładowej NSZZ „Solidarność”. Teraz pomagam innym. 

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

iBiS NR 53 (199) 30 GRUDNIA 2014
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl
Redaktor prowadzący: Adam Chmielecki 
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

Święta wolne od pracy w 2015 roku
Data Święto
1 stycznia (czwartek) Nowy Rok
6 stycznia (wtorek) Trzech Króli
5 kwietnia (niedziela) Wielkanoc
6 kwietnia (poniedziałek) Poniedziałek wielkanocny
1 maja (piątek) Święto Pracy
3 maja (niedziela) Święto Konstytucji 3 Maja
24 maja (niedziela) Zesłanie Ducha Świętego
4 czerwca (czwartek) Boże Ciało
15 sierpnia (sobota) Święto Wojska Polskiego,  

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
1 listopada (niedziela) Wszystkich Świętych
11 listopada (środa) Święto Niepodległości
25 grudnia (piątek) Boże Narodzenie
26 grudnia (sobota) Boże Narodzenie

O dwa dni więcej niż w 2014 
roku będą pracować Polacy w roku 
2015 – czekają 252 dniówki zamiast 
250. Analogicznie czeka nas tylko 
113, a nie 115 dni wolnych od pra-
cy. Więcej dni pracy będzie dopiero 
w 2020 roku (253), ale tylko dlate-
go, że będzie to rok przestępny.

Czeka nas 
PRACOWITY ROK

W 2015 roku czeka nas 13 
świąt wolnych od pracy, z których 
7 przypada w dni robocze, a 6 
w sobotę lub niedzielę. Najbar-
dziej pracowitym miesiącem bę-
dzie… wakacyjny lipiec (23 dni), 
najmniej – styczeń, luty, maj, sier-
pień i listopad (20 dni). 

Instrumentem wspierającym 
rodziny i opiekunów osób niepeł-
nosprawnych są świadczenia opie-
kuńcze – świadczenie pielęgnacyj-
ne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

Świadczenie pielęgnacyjne wy-
płacane jest z tytułu niepodejmowa-
nia lub rezygnacji z zatrudnienia lub 
innej pracy zarobkowej w celu spra-
wowania opieki nad osobą legity-
mującą się orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności albo 
– co dotyczy osób w wieku do 16 lat 
– orzeczeniem o niepełnosprawności 
łącznie ze wskazaniami: konieczno-
ści stałej lub długotrwałej opieki lub 
pomocy innej osoby w związku ze 
znacznie ograniczoną możliwością 
samodzielnej egzystencji oraz ko-
nieczności stałego współudziału na 
co dzień opiekuna dziecka w procesie 
jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Wysokość świad-
czenia pielęgnacyjnego 
w okresie od 1 maja 2014r. 
do 31 grudnia 2014r. wynosi 800 
złotych miesięcznie, natomiast od 
1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku 
wynosi 1.200 złotych miesięcznie.

Od 1 stycznia 2017 roku prze-
widziana została coroczna wa-
loryzacja wysokości świadczenia 
pielęgnacyjnego, polegająca na co-
rocznym wzroście wysokości tego 
świadczenia o procentowy wskaź-
nik, o jaki zwiększać się będzie mi-
nimalne wynagrodzenie za pracę.
Podstawa prawna – ustawa 
z dnia 24 kwietnia 2014r. o zmia-
nie ustawy o świadczeniach 
rodzinnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 
559).
Stan prawny na 30.12.2014 r.

Maria Szwajkiewicz

Dwa tygodnie po wprowa-
dzeniu stanu wojennego w Pol-
sce rozpoczął się rok 1982. 
W przemówieniu noworocznym 
1 stycznia przewodniczący Rady 
Państwa PRL Henryk Jabłoński po-
dziękował „oficerom i żołnierzom
Wojska Polskiego oraz sił po-
rządku publicznego za ich ofiar-
ną, wyczerpującą służbę, za ich 
zdecydowanie, ale i pełen taktu 
i życzliwości stosunek do współo-
bywateli” (sic!).

W tym samym czasie kilka ty-
sięcy kilometrów dalej z zupełnie 
innym orędziem wystąpił papież 
Jan Paweł II. Podczas modlitwy 
na Anioł Pański 1 stycznia 1982 r. 
Ojciec Święty mówił: „Serdecznie 
dziękuję za te wyrazy solidarno-
ści z »Solidarnością«. To słowo 
mówi o wielkim wysiłku, którego 
dokonali ludzie pracy w mojej 
Ojczyźnie, ażeby zabezpieczyć 
prawdziwą godność człowieka 
pracy. Ludzie pracy mają pra-

wo do tworzenia samodzielnych 
związków, których zadaniem jest 
strzec ich społecznych, rodzin-
nych oraz indywidualnych praw. 
»Solidarność« należy do współ-
czesnego dziedzictwa ludzi pracy 
w mojej Ojczyźnie. Dziedzictwo to 
wraz z całym owocem tysiąclecia 
dziejów i kultury składam w Sercu 
Matki: na Jasnej Górze. I składam 
je w skarbcu doświadczeń ludzi 
pracy na całym świecie. Jest to 
cząstka powszechnego dobra, 
sprawiedliwości i pokoju”.
Czytaj także: 29 grudnia 1989 r. 
– Koniec PRL...>>
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– Wmawiano nam, że związ-
kowcy to przeżytek. To propa-
gandowe bzdury. Spójrzmy na 
uzwiązkowienie w Skandyna-
wii, w Szwajcarii. Niemcy nie 
wyobrażają sobie, by kanclerz 
Merkel cokolwiek w sprawach 
pracowniczych i społecznych 
przeprowadzała bez dialogu, 
uzgodnień oraz porozumienia 

Związki zawodowe 
CYWILIZUJĄ GOSPODARKĘ

ze związkami DGB, IG Metall. 
ver.di. Tam jest dojrzałość poli-
tyczna. Rządy oraz pracodawcy 
widzą w związkach partnera. 
Myśmy nie odmawiali dialogu. 
Z definicji do dialogu trzeba jed-
nak dobrej woli wszystkich stron 
– podsumowuje dialog społecz-
ny w Polsce w 2014 r. szef „S” 
Piotr Duda. Więcej...>> 

Życzenia Szczęśliwego Nowego Roku 
2015 przekazał członkom Związku w Re-
gionie Gdańskim NSZZ „Solidarność” 
Oleksandr Dzhulyk, przewodniczą-
cy Ogólnoukraińskiej Unii Solidarności 
Pracowników (VOST) „Volya”. Związek 
z siedzibą we Lwowie zrzesza 150 tys. 
pracowników i podobnie jak „S” opiera 
swój program na wartościach chrześci-
jańskich. Niemal dokładnie rok wcześniej, 
gdy ukraińscy związkowcy uczestniczyli 
w wydarzeniach na Majdanie, gdańska 
„S” przekazała VOST „Volya” wyrazy so-
lidarności w walce narodu ukraińskiego 
o wolność i godność. Na przełomie lat 
2014/2015 wypada jedynie powtórzyć 
życzenia z jeszcze większą mocą.

Życzenia Z UKRAINY

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zwiazki-zawodowe-cywilizuja-gospodarke-rynek-pracy
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/historia-29-grudnia-1989-koniec-prl-u/
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