
W Y D R U K U J  I  W Y W I E Ś  W  G A B L O T C E !

2,7 miliona
Tyle rodzin otrzyma wsparcie w 2016 roku z programu „Rodzina 500+”iBiS
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Będą więcej zarabiać
Wprowadzenie od 1 lipca br. 

minimalnej stawki w wysokości 
12 zł za godzinę pracy na umo-
wach zlecenia i o świadczeniu 
usług znacząco poprawi sytuację 
ochroniarzy, sprzątaczek, kucha-
rzy, kasjerów, dekarzy, murarzy 
czy kierowców. Obecnie stawki 
w tych zawodach wynoszą często 
5–10 zł brutto/godz. Więcej...>>

Wartości zawodowe
Wyniki najnowszego badania 

nt. wartości w życiu zawodowym 
pokazują, że w miejscu pracy war-
to kierować się czymś więcej niż 
tylko ambicjami i zyskiem. Tak dla 
pracowników, jak i pracodawców 
istotne są wyższe wartości, m.in. 
religijne. Więcej...>>

Zasłużeni
Dyplomy z okazji 35-lecia „S” 

otrzymali członkowie Komisji Tere-
nowej dla Indywidualnych Człon-
ków Regionu Gdańskiego Mirosław 
Rekowski i Józef Kempski. Wyróż-
nienia wręczył 21 stycznia skarbnik 
ZRG NSZZ „S” Stefan Gawroński. 
Więcej...>>

Polub nas!
Coraz więcej osób lubi konto 

Regionu Gdańskiego NSZZ „S” 
w serwisie społecznościowym Fa-
cebook. Wszystkie osoby, które 
czują się związane z „S”, mogą 
dołączyć do naszej sieciowej spo-
łeczności. Zachęcamy do zapra-
szania znajomych – może nam 
to pomóc dotrzeć do kolejnych 
osób, których prawa pracownicze 
są łamane. Polub nas teraz!

WSPIERAĆ POLSKIE RODZINY

Tak zwana Nowoczesna 
wydała z siebie pierwszy pro-
jekt ustawy. Jak przystało na 
partię biznesu i korporacji 
– uderzający w związki za-
wodowe na poziomie zakła-
dów pracy. „Nowocześni” 
proponują nie tylko znieść 
jakiekolwiek finansowanie,
udostępnianie pomieszczeń 
czy odprowadzanie składek 
związkowych przez firmową
księgowość, ale także ochronę 
przed zwolnieniem. Pewnie po 
to, by potulny związkowiec, 
drżąc o zatrudnienie, stał się 
pasem transmisyjnym między 
jedynie słusznymi pomysłami 
szefa i załogą.

Ale „najlepsze” jest uzasad-
nienie, w którym umiejętno-
ścią odwracania kota ogonem 
tzw. Nowoczesna przegoniła 
odchodzącą Platformę. Oto 
bowiem te zmiany mają po-
dobno na celu… wzmocnie-
nie związków zawodowych. 
W przytaczanych przez partię 
Petru badaniach nie ma oczy-
wiście słowa o tym, że społe-
czeństwo uważa, iż dla zwięk-
szenia skuteczności należy 
związkom dać większe możli-
wości i uprawnienia. Podobnie 
wybiórczo i skrajnie tenden-
cyjnie wybrane są przykłady 
z zagranicy, np. z Niemiec.

Dziwnym trafem panie 
i panowie z tzw. Nowoczesnej 
nie zająknęli się o organiza-
cjach pracodawców. A prze-
cież konia z rzędem temu, kto 
uwierzy, że utrzymują się one 
z prywatnych składek, uczest-
niczący w spotkaniach sze-
fowie firm biorą na ten czas
urlop czy wreszcie, że płacą 
z własnej (lub organizacyjnej) 
kieszeni za telefony i listy. In-
nymi słowy tzw. Nowoczesna 
chce nas cofnąć do nienowo-
czesnego XIX stulecia.

I na koniec już całkiem se-
rio. Skuteczny dialog, który 
w konsekwencji przekłada się 
na wyższe zyski dla wszystkich, 
mogą prowadzić tylko silne 
i reprezentatywne organizacje 
pracobiorców i pracodawców. 
Tego typu propozycje mają na 
celu napuszczanie jednych na 
drugich. Być może dlatego, że 
„w mętnej wodzie łatwiej ryby 
łowić”?

Jacek Rybicki

PARTIA 
BIZNESU

PRZEKAŻ 1 PROCENT!
Przekaż 1 proc. 

swojego podatku na 
Pomorską Fundację 
Edukacji i Pracy, pro-
wadzącą m.in. Fun-
dusz Stypendialny im. 
NSZZ „S”. Udostęp-

niliśmy darmowy program, za pomocą 
którego szybko i łatwo można wypełnić 
deklarację PIT. Więcej...>>

Senator Antoni Szymański 
i poseł Janusz Śniadek byli m.in.  
gośćmi posiedzenia Zarządu Regio-
nu Gdańskiego NSZZ „S” 1 lutego. 
Spotkanie dotyczyło głównie poli-
tyki prorodzinnej, m.in. rządowego 
programu „500+”. Od 1989 r. licz-
ba dzieci do 17 lat zmalała w Polsce 
prawie o 40 proc. Zdaniem Anto-
niego Szymańskiego pokazuje to 
zapaść demograficzną w naszym
kraju. – PiS postawiło sobie za cel 
wprowadzenie takich zmian, aby 
rodzina w Polsce była samodzielna 
ekonomicznie – podkreślał senator. 
Działania na rzecz poprawy sytuacji 

rodzin, które już weszły w życie albo 
wkrótce wejdą, to m.in. zasiłki ma-
cierzyńskie dla kobiet bezrobotnych 
i studentek oraz przekazanie rodzi-
com prawa do decydowania o wie-
ku posłania dziecka do szkoły.

Żywą dyskusję na lutowym 
posiedzeniu ZRG wywołał także 
prezydencki projekt obniżenia 
wieku emerytalnego. Zdaniem 
związkowców system powinien 
umożliwiać również przejście na 
emeryturę w zależności od stażu 
pracy i okresu płacenia składek 
ubezpieczeniowych. 

Więcej...>>

Rusza 500+
Rząd 2 lutego przekazał do prac w parlamencie projekt ustawy o po-
mocy państwa w wychowaniu dzieci. Głównym elementem progra-
mu jest świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na każde 
drugie i kolejne dziecko (w przypadku rodzin z dochodem poniżej 
800 zł na osobę także na pierwsze dziecko). – To przełomowy 
i śmiały projekt solidarnościowy z polskimi rodzinami – ocenia 
minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Wnioski 
o świadczenia będzie można składać w gminach już od 1 kwietnia. 
Szczegóły programu „Rodzina 500+” można znaleźć w specjalnym 
raporcie w najnowszym numerze „Magazynu Solidarność”.

Sejmowa Komisja ds. Kontroli 
Państwowej 28 stycznia pozy-
tywnie zaopiniowała kandyda-
turę Romana Giedrojcia na sta-
nowisko Głównego Inspektora 
Pracy. O swojej wizji Państwowej 
Inspekcji Pracy prawdopodobny 
nowy szef tej instytucji mówił na 
posiedzeniu ZRG NSZZ „S” 1 lu-
tego. Zdaniem Romana Giedroj-
cia należy wzmocnić pozycję in-
spektorów, m.in. przez szkolenia 
i specjalizację. Ważne jest rów-
nież, aby inspektor czuł wsparcie 
w przełożonych. – Inspektor nie 
może się bać, że jeśli będzie zbyt 
dociekliwy, to pracodawca po-
skarży się na niego do przełożo-
nych – mówił Giedrojć. Podkreślił, 

że ważne jest, aby inspekcja pracy 
przestała być papierowa, a była 
bardziej skuteczna w poprawie 
warunków, w jakich pracują pol-
scy pracownicy. – To pracownik 
jest stroną słabszą, a nie praco-
dawca – przekonywał kandydat 
na szefa PIP.

Więcej...>>

ZARZĄD REGIONU GDAŃSKIEGO

Chronić pracowników

http://www.e-pity.pl/program-pity-2014-online0000337122--https:/www.e-pity.pl/oppimg/1764ef13a590964378c47e532adde69d--http:/www.pomorskafundacja.org.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zarzad-regionu-gdanskiego-wspierac-ale-nie-uzalezniac-polskiej-rodziny
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wiara-wazniejsza-niz-sukces-badanie-znaczenie-wartosci-w-zyciu-zawodowym
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/dyplomy-35-lecia-zwiazku-dla-czlonkow-indywidualnych
http://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/kto-skorzysta-na-stawce-godzinowej
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/roman-giedrojc-z-okregowego-inspektoratu-pip-w-gdansku-zostanie-glownym-inspektorem-pracy


CYTAT tygodnia

Cel, który stawiamy sobie jako jeden z priory-
tetów to kompleksowa i systemowa polityka 

prorodzinna. Dziecko to jest najlepsza inwe-
stycja w przyszłość.

Premier Beata Szydło 
(1 lutego 2016 r.)

HISTORIA tak było

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

ŁUKASZ KIEDROWICZ, skarbnik KZ NSZZ „S” 
w Komendzie PSP w Chojnicach

– Pracownicy muszą sobie nawzajem pomagać, na-
wet jeśli krótkofalowo nie płyną z tego żadne profity.
Każdy z naszych działaczy poświęca swój wolny czas. 
Interweniujemy, gdy nasi członkowie przychodzą do 
nas. Staramy się rozwiązywać problemy pracowników, 

łagodzić konflikty.

EMERYTURA 
POMOSTOWA 
RYBAKA

iBiS NR 5 (256) 3 LUTEGO 2016
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Adam Chmielecki
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

Czy pracownik zatrudniony na 
stanowisku rybaka morskie-
go, ale wykonujący na statku 
również prace mechanika (czyli 
prace nie zaliczane przez ustawę 
o emeryturach pomostowych do 
prac w szczególnych warunkach), 
nabędzie prawo do emerytury 
pomostowej?

Ustawodawca w ustawie 
o emeryturach pomostowych nie 
zdefiniował użytego tam sfor-
mułowania „prace rybaków mor-
skich”, wychodząc z założenia, że 
nie nazwa zajmowanego stano-
wiska, a rodzaj wykonywanej pra-
cy powinien stanowić przesłankę 
zaliczenia okresu zatrudnienia do 
prac w szczególnych warunkach.

W trakcie pobytu na morzu 
zarówno rybak pokładowy zatrud-
niony na stanowisku rybaka jak 
i pozostali rybacy, w tym rybak – me-
chanik, w sposób ciągły i nieprze-
rwany wykonują czynności mające 
na celu przygotowanie wszystkich 
niezbędnych urządzeń do połowu 

ryb i bezpiecz-
nego pływania, 
jednocześnie doko-
nując połowu.

W  o r z e c z n i c t w i e 
sądów przyjmuje się, że 
jedną z istotnych przesłanek 
uznania, że pracownik wykonuje 
prace w szczególnych warunkach 
lub w szczególnym charakterze, 
jest okoliczność, że wykonywa-
nie tego rodzaju pracy należy do 
podstawowych obowiązków pra-
cownika. W takim przypadku do-
puszczalne jest, aby w przerwach 
w wykonywaniu pracy o szczegól-
nym charakterze, pracownik wy-
konywał również inne obowiąz-
ki zlecone przez przełożonych. 
W tych przypadkach istotna jest 
gotowość do świadczenia tego 
rodzaju prac i szczególna spraw-
ność psychofizyczna osób, które
te prace wykonują (przykładowo 
wyrok SN z dnia 11.04.2014 r., III 
UK 124/13).
Stan prawny na 27.01 2016 r.

Maria Szwajkiewicz

16 stycznia 2016 r. zosta-
ła zarejestrowana organizacja 
zakładowa NSZZ „Solidarność” 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
im. Floriana Ceynowy w Rumi. 
Przewodniczącą została Małgo-
rzata Pelc. – Do naszej organizacji 
należy już 10 z ponad 20 pracow-
ników. Bibliotekarze do tej pory 
nie byli grupą zawodową, która 
chętnie się organizowała. Uwa-
żamy, że czas to zmienić. Można 
działać w różnych stowarzysze-

niach, ale nie zastąpi do działal-
ności w związkach zawodowych. 
Tylko w ten sposób można zwró-
cić uwagę na swoje problemy. 
W naszej grupie zawodowej, 
mówię teraz o skali kraju, dużym 
problemem są niskie zarobki. Li-
czymy, że za naszym przykładem 
pójdą pracownicy innych biblio-
tek, w których jeszcze nie funk-
cjonują zakładowe organizacje 
związkowe – mówi Małgorzata 
Pelc. Więcej...>>

Więcej „S” w Rumi!

Podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Ro-
dziny, Pracy i Polityki 
Społecznej prof. Mar-
cin Zieleniecki, zwią-
zany z NSZZ „S”, po 
raz kolejny znalazł się 
w prestiżowym rankin-
gu 50 najbardziej wpły-
wowych prawników 
w Polsce, przygotowy-
wanym od kilku lat przez „Dzien-
nik Gazetę Prawną”. W tym roku 
prof. Zieleniecki znalazł się na 28 
miejscu, co oznacza awans o dwa 

Od 1 lutego obowiązuje tzw. 
podatek bankowy, czyli podatek, 
który banki, SKOK-i, firmy ubez-
pieczeniowe i pożyczkowe mu-
szą płacić od swoich aktywów 
(w przypadku banków i SKOK-ów 
powyżej 4 mld zł, w przypadku 
ubezpieczycieli powyżej 2 mld 
zł, a dla pożyczkodawców po-
wyżej 200 mln zł). Nowa danina 
wynosi 0,0366 proc. miesięcznie, 
czyli 0,44 proc. wartości akty-
wów rocznie. Dzięki temu do bu-
dżetu państwa tylko w tym roku 
ma wpłynąć ok. 4,5 mld zł, co 
ułatwi sfinansowanie m.in. pro-
gramu „Rodzina 500+”. Symbo-

liczna jest także 
sama intencja 
opodatkowania 
swoistych świę-
tych krów, jaki-
mi w ostatnich 
dekadach były 
w polskiej go-
spodarce banki. 
W Polsce opłaty 
bankowe są jedny-
mi z najwyższych 
w Europie, a duża 
część zysków ban-
ków była transfe-
rowana zagranicę. 
Więcej:...>>

BANKI JUŻ PŁACĄ

Wpływowy prawnik z „S”
miejsca w porów-
naniu z poprzednim 
zestawieniem. Ser-
decznie gratulujemy! 
Marcin Zieleniecki 
w Ministerstwie Ro-
dziny, Pracy i Polityki 
Społecznej objął tekę 
wiceministra odpo-
wiedzialnego za ubez-
pieczenia społeczne. 

Będzie więc twarzą sztandarowej 
zmiany, którą chce przeforsować 
obecny rząd – obniżenia wieku 
emerytalnego. Więcej...>>

WYROK NA „ŁUPASZKĘ”

W
IK

IM
ED

IA
 C

O
M

M
O

N
S

8 lutego 1951 r. w więzieniu 
Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego na Mokotowie za-
mordowano mjr. Zygmunta Szen-
dzielorza „Łupaszkę”, jednego 
z najważniejszych i najdzielniej-
szych żołnierzy podziemia antyko-
munistycznego. Ciało zostało po-
chowane w nieznanym przez lata 
miejscu. Dopiero wiosną 2013 r. 
Instytut Pamięci Narodowej od-
krył i zabezpieczył szczątki majo-
ra podczas prac ekshumacyjnych 
na terenie Kwatery na Łączce na 
warszawskich Powązkach. Wcze-
śniej, w 1993 r. zostały uchylone 
wszystkie wyroki wydane przez 
sądy PRL na „Łupaszkę”. W 2007 r. 
prezydent Lech Kaczyński „za wy-
bitne zasługi dla niepodległości 
Rzeczypospolitej Polskiej” odzna-
czył pośmiertnie mjr. Szendzielo-
rza Krzyżem Wielkim Orderu Od-
rodzenia Polski.

W II RP Zygmunt Szendzielorz 
był majorem kawalerii Wojska Pol-
skiego. Ukończył Szkołę Podcho-
rążych Kawalerii w Grudziądzu. 
Uczestniczył w wojnie obronnej 
Polski w 1939 r. Później włączył 
się do pracy konspiracyjnej w Wil-
nie w ramach Związku Walki 
Zbrojnej i Armii Krajowej, przyj-
mując pseudonim „Łupaszko”. 

W 1943 r. został dowódcą pierw-
szego oddziału partyzanckiego 
AK na Wileńszczyźnie – 5 Wileń-
skiej Brygady AK. Prowadziła ona 
walki zarówno z Niemcami, jak 
i partyzantką sowiecką. Po rozbi-
ciu AK na Wileńszczyźnie w poło-
wie września 1945 r. „Łupaszko” 
dotarł do Gdańska. Jego oddział 
walczył na terenach od Kocie-
wia aż po Pomorze Środkowe. 
W czerwcu 1948 r. mjr Szendzie-
larz został aresztowany i skazany 
na karę śmierci. 

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/organizacja-zwiazkowa-w-miejskiej-bibliotece-publicznej-w-rumi-juz-dziala
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/podatek-bankowy-wszedl-w-zycie
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/prawnik-z-solidarnosci-doceniony
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