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

1 000 000 000 000 
(1 bilion) zł

Taką skalę inwestycji ze środków unijnych, państwowych i prywatnych zakłada Plan na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju przyjęty przez rząd 16 lutego (tzw. Plan Morawieckiego). Program 
zakłada m.in. reindustralizację i wzrost wynagrodzeń.
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Przekaż 1 procent!
Przekaż 1 proc. swojego podat-

ku na Pomorską Fundację Edukacji 
i Pracy, prowadzącą m.in. Fundusz 
Stypendialny im. NSZZ „S”. Udostęp-
niliśmy darmowy program, za po-
mocą którego szybko i łatwo można 
wypełnić deklarację PIT. Więcej...>>

Wyższe zarobki
4101,36 zł brutto wyniosło prze-

ciętne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw w styczniu br. To 
o 4 proc. więcej niż przed rokiem 
– podał GUS. W tym czasie zatrud-
nienie wzrosło o 2,3 proc. W stycz-
niu w sektorze przedsiębiorstw pra-
cowało 5,7 mln osób. Więcej...>>

Rozwój „S” w policji
Jolanta Blicharz została prze-

wodniczącą, a Barbara Młynarska 
wiceprzewodniczącą Komisji Te-
renowej NSZZ „S” Pracowników 
Cywilnych Policji w Lęborku. Or-
ganizacja wchodząca w skład KM 
NSZZ „S” Pracowników Cywilnych 
Policji Województwa Pomorskiego 
cały czas się rozwija.

400 zł dla emerytów
Jednorazowy dodatek w wyso-

kości od 50 do 400 zł otrzymają 
w marcu osoby pobierające eme-
rytury lub renty w wysokości do 2 
tys. zł. Pomysł Ministerstwa Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej ma 
zrekompensować tym osobom te-
goroczną waloryzację świadczeń, 
która wyniesienie przeciętnie…  
4 zł. Więcej...>>

Korzystamy z do�nansowania Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

PREZYDENT: ODBUDOWAĆ 
PRZEMYSŁ STOCZNIOWY
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Zrównoważony rozwój: 
zobacz film
Czy ochrona środowiska naturalnego 
i nowoczesna gospodarka mogą być 
ze sobą kompatybilne? „Solidarność” 
promuje i wspiera działania proekolo-
giczne. Zarówno jeśli chodzi o miejsca 
pracy, jak i poszczególne segmenty 
gospodarki. Zobacz film...>>

O tym, że tzw. KOD to quasi-
-polityczna grupa ludzi, którzy 
nie zgadzają się z wynikiem 
demokratycznych wyborów, 
nie trzeba chyba nikogo prze-
konywać. Jak również o tym, 
że wśród nich jest sporo takich 
osób (instytucji?), które naj-
zwyczajniej w świecie walczą 
o swoje utracone wpływy, sta-
nowiska i apanaże. Wspiera ich 
większość mediów i tak kręci się 
karuzela. Wiele związkowych 
manifestacji czy pikiet w obro-
nie osób wyrzucanych z pracy za 
działalność związkową jest po-
mijana milczeniem. Kilkunasto-
osobowy protest „kodowców” 
– nagłaśniany i komentowany. 
Tak rzeczywistość wirtualna na-
kręca realną i na odwrót.

Ostatnio media zachwyciły 
się informacją CBOS, że działa-
nia KOD-u cieszą się sporym po-
parciem ankietowanych. Ale już 
bardzo niewielu zwróciło uwa-
gę, że w tym samym badaniu na 
fundamentalne pytanie o wpływ 
na sytuację w kraju – „TAK” od-
powiedziało 41 proc. badanych, 
najwięcej od początku wolnej 
Polski. Jeszcze w ubiegłym roku 
pod rządami PO-PSL uważało 
tak zaledwie 24 proc. Polaków. 
Aż 73 proc. badanych uznawało, 
że nie ma żadnego wpływu na 
to, co dzieje się w naszym kraju. 
A przecież prawdziwa demokra-
cja, jak sama nazwa wskazuje, 
jest wtedy, gdy społeczeństwo 
czuje się rzeczywistym gospoda-
rzem, podmiotem, decydentem. 
Jeżeli przypatrzymy się, kto jest 
zadowolony i popiera KOD, wy-
łoni się obraz jeszcze bardziej 
klarowny. Oto są to osoby do-
brze zarabiające, o lewicowych 
poglądach i nie uczestniczące 
w praktykach religijnych. Jest to 
zatem spór ideologiczno-świa-
topoglądowy, a nie o jakość 
czy obronę demokracji. Jest to 
istotne także dla nas, bowiem 
jeżeli reguły demokracji były od 
lat gdzieś łamane, to właśnie 
w wielu zakładach pracy, gdzie 
za nic miano konstytucyjne pra-
wo do zrzeszania się i swobody 
związkowej działalności w obro-
nie praw pracowniczych. Zresztą 
przykład szedł z samej góry. I to 
na pewno musi się zmienić.

Jacek Rybicki

KOD 
ROZKODOWANY

– Bałtyk jest naszym oknem 
na świat, stwarza nam ogromne 
szanse rozwojowe. Potrzebujemy 
do tego silnej, sprawnej, odbudo-
wanej Marynarki Wojennej, która 
będzie tego wybrzeża i naszych 

Co czwarta umowa cywilno-
prawna zawarta w firmach skon-
trolowanych przez Państwową 
Inspekcję Pracy w 2015 r. powinna 
być kodeksową umową o pracę. 
W 2013 r. wątpliwości budziła „tyl-
ko” co piąta tzw. umowa śmiecio-
wa. Z danych GUS wynika z kolei, 
że ponad 80 proc. osób pracują-
cych w pracy głównej (najczęściej 
jedynej) na umowach cywilnopraw-
nych była zatrudniona w takiej for-
mie nie z własnego wyboru.

Najgorzej jest w małych i śred-
nich firmach handlowych, budow-
lanych i przemysłowych. Najczęst-
sze tłumaczenia pracodawców 
to nieprzewidywalna sytuacja na 
rynku, brak środków na etatowe 
zatrudnienie, wolna wola pracow-
nika i nieznajomość prawa.

Eksperci są zgodni, że ograni-
czenie patologii na rynku pracy 

Prezydent Andrzej Duda pod-
pisał ustawę wprowadzającą pro-
gram Rodzina 500+, uchwaloną 
przez Sejm 11 lutego. „Za” głoso-
wało 261 posłów z PiS i PSL, „prze-
ciw” 43 z Nowoczesnej, 140 (głów-
nie z PO) wstrzymało się od głosu. 
Klub parlamentarny Kukiz’15 po-
dzielił się niemal po równo na zwo-
lenników i przeciwników programu 
oraz posłów niezdecydowanych.

Przypomnijmy, że świadczenie 
w wysokości 500 zł miesięcznie 
będzie przysługiwać wszystkim 

rodzicom na każde drugie i ko-
lejne dziecko. Aby otrzymać je 
także na pierwsze dziecko, trzeba 
będzie „zmieścić się” w kryterium 
dochodowym – 800 zł na osobę 
w rodzinie. Co ważne, świadcze-
nie przysługuje na dzieci do 18 
roku życia, ale do wyliczenia kry-
teriów dochodowych można brać 
pod uwagę dzieci mieszkające 
z rodzicami, które nie ukończyły 
25 lat. Wnioski w programie bę-
dzie można składać już o 1 marca. 
Więcej...>>

PRZYBYWA ŚMIECIÓWEK

nie dokona się wyłącznie rękami 
inspektorów pracy. Urzędnicy 
PIP proponują zorganizowanie 
np. „zakrojonej na szeroką skalę 
działalności edukacyjnej i infor-
macyjnej dla pracodawców i pra-
cobiorców”. Miałaby ona m.in. 
uświadomić korzyści wynikające 
z legalnego zatrudniania pracow-
ników. Więcej...>>

500+ PODPISANE

wód strzegła, dobrze działają-
cych portów i stoczni, które będą 
mogły znowu produkować statki. 
Trzeba sobie powiedzieć, że po 
tych wszystkich trudnych latach 
coś zaczyna drgać. Wierzę, że dzię-
ki synergii biznesu prywatnego, sa-
morządu, a także państwa, polski 
przemysł stoczniowy się odbuduje 
i w Gdańsku, i w Gdyni, i w Szcze-
cinie i daj Boże jeszcze w Elblągu. 
Że będziemy znowu budowali 
statki i staniemy się w tym zakresie 
światową potęgą. Że polskie por-
ty będą znaczącymi punktami na 
mapie przewozów oceanicznych 
i morskich na świecie – przekony-
wał prezydent Andrzej Duda pod-
czas uroczystości 90-lecia Gdyni  
10 lutego br. Więcej...>>

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=WfjE81y-lbQ
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/najnowsze-dane-placa-zatrudnienie-polacy-zarabiaja-wiecej
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/400-zl-dla-emeryta-najbiedniejszego
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/prezydent-andrzej-duda-w-gdyni-o-solidarnosci-gospodarce-morskiej
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/przybywa-smieciowek
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/sejm-przyjal-program-500


CYTAT tygodnia

Plan wicepremiera Morawieckiego zakłada, że 
pobudzenie gospodarki nie może być łączone 

z niskimi płacami i to jest dla mnie najważ-
niejsze. Mnie cieszy jako związkowca, że 

wczoraj usłyszałem od premiera Mo-
rawieckiego, że dojście w wynagro-

dzeniach do średniej UE to już nie 
60 lat, tylko 15 lat.

Piotr Duda, TVP1,  
17 lutego 2016 r.

HISTORIA tak było

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

WOJCIECH KOSTKA, KZ NSZZ „S” w Banku 
Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

– Nasza organizacja dba o swoich członków i wspie-
ra ich w realizacji ich praw i wypełnianiu obowiązków 
zgodnie z gwarancjami wynikającymi z kodeksu pracy. 
Musimy starać się, żeby było nas jak najwięcej, bo jako 
duża organizacja mamy większe możliwości pomocy 

pracownikom, których reprezentujemy. 

NA 
CHOROBOWYM

iBiS NR 7 (258) 17 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

Pracownik ma prawo do zasił-
ku chorobowego finansowanego
ze środków Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych, począwszy od 
34 dnia lub odpowiednio 15 dnia 
niezdolności do pracy w roku 
kalendarzowym. Wcześniej przy-
sługuje mu tzw. wynagrodzenie 
chorobowe wypłacane przez pra-
codawcę (art. 92 k.p.).

Jeżeli niezdolność do pracy 
jest spowodowana wypadkiem 
przy pracy lub chorobą zawodo-
wą ubezpieczonemu przysługuje 
zasiłek chorobowy z ubezpiecze-
nia wypadkowego od pierwszego 
dnia niezdolności do pracy.

Co do zasady okres zasiłkowy 
wynosi 182 dni i jest okresem, 
przez jaki pracownik ma prawo 
nie tylko do zasiłku chorobowe-
go, ale i do wynagrodzenia cho-
robowego.

Jakie okresy są wliczane do za-
siłku chorobowego?

Istotnym jest, iż do jednego okre-
su zasiłkowego należy zliczać wszyst-
kie następujące po sobie nieprze-

r w a n i e 
o k r e s y 
niezdolności 
do pracy, choćby 
były spowodowane 
różnymi chorobami, 
oraz okresy poprzedniej 
niezdolności do pracy, spo-
wodowanej tą samą chorobą, 
jeżeli przerwa między ustaniem po-
przedniej a powstaniem ponownej 
niezdolności do pracy spowodowa-
nej tą samą chorobą nie przekracza-
ła 60 dni.

Nowy okres zasiłkowy „otwiera 
się”, gdy przerwa w niezdolności 
do pracy spowodowanej tą samą 
chorobą była dłuższa od 60 dni. 
Sąd Najwyższy wypowiedział się 
w postanowieniu z dnia 19 maja 
2015r. (sygn. akt I UK 408/14), iż 
w pojęciu „ta sama choroba” nie 
chodzi o identyczne objawy od-
powiadające numerom statystycz-
nym, lecz o opis stanu klinicznego 
konkretnego układu lub narządu.
Stan prawny na 3.02. 2016 r.

Maria Szwajkiewicz

Z a p r z y j a ź n i e n i 
z gdańską „S” artyści 
Barbara Ur-Piwarska 
i Andrzej Piwarski, 
przez wiele lat pra-
cujący w Niemczech, 
otrzymali w Berlinie 
wyróżnienie za osią-
gnięcia artystyczne 
i długoletnią działal-
ność polonijną. Gratu-
lujemy! Więcej...>>

Piotr Soyka (na zdjęciu), prezes 
Remontowa Holding SA, został 
członkiem Narodowej Rady Rozwo-
ju działającej przy prezydencie RP. 
Akt nominacji odebrał z rąk Andrze-
ja Dudy 16 lutego w Pałacu Prezy-
denckim. Narodowa Rada Rozwoju 
to ciało doradcze zrzeszające 92 eks-
pertów z najważniejszych dziedzin 
życia. Soyka jest jednym z najbar-
dziej doświadczonych menedżerów 
związanych z przemysłem stocznio-
wym. Przez wiele lat był prezesem 
Gdańskiej Stoczni „Remontowa”. 

Głos okrętowców

Firmy z kierowanej przez niego gru-
py są cenione m.in. za realny dialog 
społeczny prowadzony na poziomie 
zakładowym. Więcej...>>

Wyróżnieni artyści 

Perspektywy muzealnictwa 
w Polsce, rozwój działalności związ-
kowej, dialog z Ministerstwem Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego – 
to m.in. tematy spotkania liderów 
związkowych z muzeów i instytucji 
ochrony zabytków, które odbyło 
się 11 lutego 2016 r. w siedzibie 

Regionu Gdańskiego NSZZ „S”. 
Spotkanie odbyło się z inicjatywy 
Międzyregionalnej Sekcji Muzeów 
Regionu Gdańskiego i Słupskie-
go NSZZ „S”. Jej przewodnicząca 
Małgorzata Paszylka-Glaza kieruje 
obecnie pracami krajowej „S” mu-
zealników. Więcej...>>Związkowa Droga Krzyżowa

Do 24 lutego przedstawiciele poszczególnych regionów, sekcji 
i sekretariatów mogą zgłaszać swój udział w XVI Ogólnopolskiej 
Drodze Krzyżowej Ludzi Pracy 18 marca br. na warszawskim Żoli-
borzu. Zgłoszenia należy wysyłać na adres mailowy regionalnego 
koordynatora służb przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki Krzysz-
tofa Żmudy: kzmuda@vp.pl. Więcej...>>

18 lutego 1981 r. podpisa-
niem Porozumienia Łódzkiego 
zakończył się 29-dniowy strajk 
studentów w Łodzi. Był to naj-
dłuższy okupacyjny strajk stu-
dencki w Europie. Jego celem 
było zmuszenie władz PRL do 
zgody na rejestrację Niezależne-
go Zrzeszenia Studentów. Ko-
mitet Założycielski NZS powstał 
we wrześniu 1980 r. z inicjatywy 
gdańskich działaczy studenckich. 
Wniosek o rejestrację Zrzeszenia 
złożono 20 października w Są-
dzie Wojewódzkim w Warszawie. 
Jednak już 13 listopada 1980 r. 
sąd wniosek odrzucił.

W odpowiedzi rozpoczęły się 
akcje protestacyjne na uczelniach. 
29 stycznia 1981 r. rozpoczął się 
strajk okupacyjny na Uniwersyte-
cie Łódzkim. Przystąpiło do niego 
10 tys. studentów łódzkich uczel-

ni! Żacy wysunęli 50 postulatów, 
m.in. rejestracji NZS, zniesienia 
przymusu nauczania języka rosyj-
skiego i przedmiotów indoktryna-
cyjnych, zniesienia cenzury, prawa 
do swobodnego wyjazdu za gra-
nicę, skrócenia służby wojskowej 
dla studentów, wprowadzenia 
niezależności uczelni w sprawach 
naukowych i dydaktycznych, 
uwolnienia więźniów politycznych 
oraz ukarania winnych stłumienia 
protestów robotniczych w 1970 
i 1976 r. Mimo początkowego 
zerwania rozmów przez komisję 
rządową studentom udało się 
ostatecznie wywalczyć rejestracją 
swojej niezależnej od władz orga-
nizacji, a NZS pozostał w latach 
80. ważnym elementem opozycji 
antykomunistycznej, nazywanym 
czasami „młodzieżówką »Solidar-
ności«”.

NAJDŁUŻSZY STRAJK STUDENCKI

Muzealnicy z „S”
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https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/piotr-soyka-w-narodowej-radzie-rozwoju
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/nagroda-dla-gdanskich-artystow
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/xvi-ogolnopolska-droga-krzyzowa-ludzi-pracy-2
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/muzealnicy-z-solidarnosci-walcza-o-swoje
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