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

1,5 mld zł
Tyle zarobiło państwowe konsorcjum PZU i Polski Fundusz Rozwoju od grudnia ub.r. na 
repolonizacji Pekao SA. Od odkupieniu akcji banku od UniCredit ich cena wzrosła ze 123 zł 
za walor do 140 zł. iBiS
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Opiniotwórczy „TS”
W rankingu tygodników 

ogólnopolskich, „Tygodnik Soli-
darność” znalazł się w pierwszej 
dziesiątce najchętniej cytowanych 
tygodników. Tygodnik wyprze-
dzają „Polityka”, „Newsweek”, 
„Do Rzeczy”, „Wprost”, „wSie-
ci”, „Gazeta Polska”, „Tygodnik 
Powszechny”, „Gość Niedzielny”. 
Także wykres cytowań i informa-
cji na temat tygodników daje „Ty-
solowi” dziewiąte miejsce.

Rządowy Urząd Pracy
Z udziałem przedstawicieli pu-

blicznych służb zatrudnienia od-
było się posiedzenie podzespołu 
Rady Dialogu Społecznego ds. re-
formy rynku pracy. Rozmawiano 
o przyszłości urzędów pracy, któ-
re najpewniej staną się wydzielo-
ną administracją rządową. Celem 
jest skuteczniejsze profilowanie
bezrobotnych i rozwój poradnic-
twa zawodowego. Więcej...>>

Australijczyk potrafi!
Australijska firma Prairie Minig

wyda 10 mln USD na ponowne 
uruchomienie KWK Dębieńsko 
k. Rybnika, by wydobywać wę-
giel koksowniczy wysokiej jako-
ści. Kopalnia została zamknięta 
w 2000 r. jako… nierentowna. 

Przekaż  
1 procent!

Serdecznie Państwa prosimy o prze-
kazanie 1 procenta podatku docho-

dowego na rzecz Pomorskiej Fundacji 
Edukacji i Pracy, organizacji założonej 
przez Region Gdański NSZZ „Solidar-
ność” i Związek Pracodawców Forum 

Okrętowe.
Więcej na temat Fundacji można się 

dowiedzieć na: 
www.pomorskafundacja.org.pl

KRS: 0000337122

Żółte kartki
Tegoroczną pierwszą „Żółtą 

kartkę” otrzymał Zakład Gospo-
darowania Nieruchomościami 
w Dzielnicy Śródmieście m.st. 
Warszawy, który w dokumenta-
cji przetargowej na sprzątanie 
zamieścił wymóg zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę 
jedynie dla trzech osób spośród 
minimum ośmiu wymaganych do 
realizacji zamówienia.

Akcja przyznawania przez NSZZ 
„S” „żółtych kartek” dotyczy insty-
tucji, które rozstrzygając przetargi 
wybierają oferty z zaniżonymi wy-
nagrodzeniami lub z pominięciem 
klauzul społecznych. Prowadzona 
jest razem z Instytutem Zrówno-
ważonych Zamówień Publicznych. 
Ostatnio dołączyli do niej praco-

W kampanii społecznej „13 
zł… i nie kombinuj!”, prowa-
dzonej przez NSZZ „S”, Tygodnik 
Solidarność oraz Państwową In-
spekcję Pracy na formularz na 
stronie www.tysol.pl wpłynęło 
220 zgłoszeń.

– Po emisji „Wiadomości” 17 
lutego na drugi dzień kierownik 
przyniósł nam umowy na 9,70 
netto i trzeba było podpisać je 
z datą 1 stycznia 2017 r. – napi-
sał w formularzu zgłoszeniowym 

pan Andrzej, ochroniarz w zakła-
dach drobiarskich.

We wcześniejszym zgłosze-
niu pisał on, że zleceniodawca 
nie chciał dać żadnych umów. 
To kolejny przypadek, gdy samo 
nagłośnienie akcji „13 zł… i nie 
kombinuj!” przynosi efekty. 
Wcześniej duża firma kurierska,
po rozpoczęciu akcji, wręczy-
ła pracownikom antydatowane 
umowy uwzględniające minimal-
ną stawkę 13 zł za godz.

dawcy z Federacji Przedsiębiorców 
Polskich. 

Akcja ma cywilizować rynek 
pracy przy zamówieniach publicz-
nych i dbać o uczciwą konkuren-
cję, czyli de facto bronić uczciwych 
przedsiębiorców, którzy chcą kon-
kurować jakością wykonywanych 
usług, sprzętem, dobrą organi-
zacją, a nie zaniżanymi wynagro-
dzeniami pracowników.  Przypadki 
nieprawidłowości w przetargach 
można zgłaszać na nr tel. 58 308 
43 38 i na adres mailowy s.szcze-
panska@solidarnosc.org.pl. Akcję 
koordynuje Sylwia Szczepańska z 
Biura Eksperckiego Komisji Krajo-
wej „S”. 

Rozmowa tutaj…>>

W trosce o godną płacę 
i uczciwą konkurencję

Płaca średnia
GUS podaje, że w firmach zatrudniających ponad 10 osób śred-

nia pensja w styczniu br. wyniosła 4277,32 zł brutto (po potrąceniu 
składek na ZUS, NFZ i zaliczki na podatek dochodowy, „na rękę” 
jest to 3046,57 zł). To o 176 zł więcej niż rok temu (w styczniu 2016 
r. średnia pensja  to 4101,36 zł), ale zdecydowanie mniej niż w tra-
dycyjnie rekordowym grudniu. W grudniu 2016 r. średnia wyniosła 
4635,77 zł brutto, gdyż koniec roku to czas wypłat dodatków i pre-
mii.  Raport GUS wskazuje na wzrost przeciętnego wynagrodzenia 
w ciągu roku o 4,3 proc.  

Naszym
ZDANIEM

UCZCIWY  
BEZ OBAW

W ramach 
akcji „13 zło-
tych… i nie 
k o m b i n u j ” 
p r o w a d z i -
my wspólnie 
z PIP działania 
prewencyjne 

i uświadamiające, skierowane 
do pracujących na stawkach go-
dzinowych lub zamierzających 
podjąć ten rodzaj zatrudnienia, 
że od 1 stycznia br. obowiązu-
ją przepisy nakazujące płacenie 
minimum 13 złotych za godzinę 
pracy. Prewencyjnie zaś przypo-
minamy zatrudniającym, że ta-
kie przepisy obowiązują.

Odebraliśmy kilkaset infor-
macji o nieprawidłowościach, 
najczęściej o zaniżanych staw-
kach godzinowych. Każdy sy-
gnał zgłoszony NSZZ „S” będzie 
przekazany do PIP. Po uzgod-
nieniach z Okręgową Inspektor 
Pracy będzie on sprawdzany. 
Warto z tej ścieżki skorzystać 
i interweniować, gdy próbuje 
się ominąć przepisy i wypłacane 
jest wynagrodzenie niższe.

Istotnym elementem jest 
szybkość reakcji i efektywność 
działań inspektorów. PIP jest  na-
szym jedynym realnym sprzymie-
rzeńcem, gdy prawo pracy czy za-
sady BHP są naruszane. Musimy 
zatem reagować na propozycje 
ograniczania skuteczności pro-
wadzenia kontroli przez PIP. A za 
takie należy uznać propozycje 
z tzw. Konstytucji biznesu wpro-
wadzające terminy minimalnego 
okresu zawiadomienia o zamia-
rze kontroli, czy też maksymalną 
liczbę dni prowadzenia kontroli 
u pracodawcy w ciągu roku.

Zdecydowana większość 
pracodawców szanuje przepisy 
i nie ma podstaw do obaw. Te 
ograniczenia inspekcji są na rękę 
tym, którzy nie chcą dopuścić do 
skutecznej kontroli. Kontroler 
powinien móc dokonać kontroli 
„na legitymację”, by skutecznie 
ukrócić negatywne zjawiska 
i praktyki. Przedsiębiorcy stosu-
jący praktyki nieuczciwe muszą 
się liczyć z konsekwencjami, ale 
nie naszą rzeczą jest ich obawy 
rozwiewać. My mamy dopro-
wadzić do przestrzegania pra-
wa i zagwarantować, że prawo 
pracy nie będzie łamane.

Krzysztof Dośla

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zolta-kartka-dla-warszawskiego-samorzadu
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/14900-pomysly-na-centralizacje-urzedow-pracy


Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?
HALINA PUSTÓWKA, przewodnicząca 
KZ NSZZ „S” w PSS Społem w Sopocie

– Należę do „Solidarności” od początku. W latach 
80., kiedy jeszcze pracowałam w Porcie Handlowym 
w Gdańsku, brałam czynny udział w strajkach. Nie ba-
łam się roznosić ulotki, chociaż miałam wtedy małe 
dziecko. Obecnie, kiedy jestem zatrudniona w PSS 
Społem, konsekwentnie prowadzę działalność związkową. Była to dla 
mnie naturalna decyzja.

HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia

Zawsze będzie Pan symbolem wewnętrz-
nej wolności i intelektualnej suwerenności, 

czystym, dobitnym głosem swojego po-
kolenia, artystą o własnym, niepowta-

rzalnym stylu, wrażliwym obserwa-
torem doczesności, który bez lęku 

sięga ku horyzontom ludzkiej 
egzystencji i metafizycz-

nej refleksji.
prezydent 

Andrzej Duda 
w liście na 75 
urodziny Jana 

Krzysztofa 
Kelusa. 

WALORYZACJA 
RENT I EMERYTUR 
2017  r.

MAZUREK DĄBROWSKIEGO

ZAPYTAJ prawnika

Od 1 marca br. emerytury i renty 
zostaną podwyższone zgodnie ze 
wskaźnikiem na poziomie 0,44 proc. 
Świadczenia emerytalno-rentowe 
zostaną podniesione o co najmniej 
10 zł a renty z tytułu częściowej nie-
zdolności do pracy o 7,50 zł.

Od 1 marca 2017 r. wysokość 
najniższej emerytury, która wyno-
si obecnie 882,56 zł wzrośnie do 
poziomu 1000 zł. Spowoduje to 
wzrost kwot wolnych od potrą-
ceń, które obowiązują przy egze-
kucji dokonywanej ze świadczeń 
z ubezpieczenia społecznego 

w razie choroby 
i macierzyństwa. 
Kwota wolna od po-
trąceń, to taka kwota 
świadczenia, która jest 
chroniona przed zajęciem 
komorniczym i wynosi, w za-
leżności od rodzaju egzekwowa-
nej należności 50 proc. lub 60 
proc. najniższej emerytury. Od 
lipca 2017 r. kwota wolna od po-
trąceń ma wynosić 75 proc. naj-
niższej emerytury.
Stan prawny na 22.02.2017 r.

Maria Szwajkiewicz

Od 26 lutego 1927 r. hym-
nem państwowym RP jest Ma-
zurek Dąbrowskiego. Wcześniej 
toczyła się dyskusja, czy hymnem 
narodowym ma być Mazurek Dą-
browskiego, Rota, Boże coś Pol-
skę, Warszawianka.

Pieśń Legionów Polskich we 
Włoszech została napisana przez 
Józefa Wybickiego w 1797 r. dla 
uświetnienia pożegnania legio-
nistów odchodzących z Reggio 
nell’Emilia w ówczesnej Republi-
ce Cisalpińskiej (północna Italia). 
Melodia utworu jest oparta na 
motywach ludowych.

Pieśń była śpiewana podczas 
triumfalnego wjazdu gen. Hen-
ryka Dąbrowskiego i Józefa Wy-
bickiego do Poznania 3 listopada 
1806 roku, podczas powstania li-
stopadowego (1830), powstania 
styczniowego (1863), rewolucji 
1905 roku i I wojny światowej. 
W Księstwie Warszawskim Pieśń 

Legionów stała się nieoficjalnym
hymnem.

Słowa nawiązują do wznio-
słych wydarzeń z dziejów pol-
skiego oręża. W poszczególnych 
zwrotkach pojawiają się Napo-
leon Bonaparte, hetman Stefan 
Czarniecki i Tadeusz Kościuszko. 
Nie należy śpiewać: „Póki my 
żyjemy!”, tylko: „Kiedy my żyje-
my!”.

Hymn stanowią 4 z 6 zwrotek 
Mazurka Dąbrowskiego. Brak 
m.in. tej: „Niemiec, Moskal nie 
osiędzie, gdy jąwszy pałasza ha-
słem wszystkich zgoda będzie 
i Ojczyzna nasza”. Jego tekst 
i melodia stały się wzorem wielu 
hymnów i pieśni w krajach sło-
wiańskich m.in. byłej Jugosławii. 
W Będominie, w dworze szla-
checkim, należącym do rodziny 
Wybickich, nieopodal Kościerzy-
ny jest Muzeum Hymnu Narodo-
wego.

Dwór Józefa Wybickiego w Będominie, obecnie siedziba Muzeum 
Hymnu Narodowego.
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Krajowa Sekcja Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „S” ponawia po-
stulaty zwiększenia wynagrodzeń 
nauczycieli i zmiany systemu wy-
nagradzania pracowników ad-
ministracji i obsługi, zwiększenia 
nakładów na edukację, większego 
wsparcia finansowego dla małych
szkół, wprowadzenia standardów 
edukacyjnych, w tym maksymal-
nej liczby uczniów w oddziałach, 
określenia wysokości odpisu na 
pomoc zdrowotną nauczycieli. 
W komunikacie z obrad w Cie-

plicach z 16-17 lutego br. Rady 
KSOiW znalazła się też kwestia 
wzmocnienia kompetencji kura-
torów oświaty przy zatwierdzaniu 
arkuszy organizacyjnych i przy 
konkursach na dyrektorów szkół. 
„S” przedstawiła MEN propozy-
cje wzrostu wynagrodzeń. Poseł 
Marzena Machałek z sejmowej 
Komisji Edukacji, Nauki i Młodzie-
ży zadeklarowała pomoc w do-
precyzowaniu zapisów w Karcie 
nauczyciela, by wyeliminować 
„godziny karciane”.

iBiS NR 8 (311) 22 LUTEGO 2017
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Artur S. Górski
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

Czas na docenienie nauczycieli

Tematem X plenarnego posie-
dzenia WRDS 23 lutego 2017 r. 
będzie dostępność komunika-
cyjna regionu i kierunki rozwoju 
Szybkiej Kolei Miejskiej i Pomor-
skiej Kolei Metropolitalnej, a tak-
że bezpieczeństwo obywateli 
w przestrzeni publicznej.

Zgodnie z tematem sesja rady 
odbędzie się w siedzibie spółki 
PKP Szybka Kolej Miejska w Trój-
mieście w Gdyni przy ul. Morskiej 
350A.

Wśród gości będą m.in. Alina 
Petruczenko, Oddział Zarządza-
nia Kryzysowego Urzędu Woje-
wódzkiego, Maciej Lipnowski, 
prezes zarządu SKM Trójmiasto 
SA i Krzysztof Czopek, dyrektor 
Departamentu Infrastruktury 
Urzędu Marszałkowskiego.

Wojewódzka Rada Dialogu 
Społecznego jest regionalną in-
stytucją dialogu społecznego. Jej 
pracami obecnie kieruje Krzysztof 
Dośla, lider ZRG NSZZ „S”. 

Żołnierze Niezłomni
Tegoroczne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wy-

klętych w Gdańsku organizuje „Koalicja Pamięci o Żołnierzach 
Niezłomnych”. W jej skład wchodzą: Instytut Pamięci Narodowej 
Oddział w Gdańsku, Bractwo Świętego Pawła, bazylika św. Brygidy  
w Gdańsku, Fundacja „Tożsamość i Solidarność”, Stowarzyszenie 
Kibiców Lechii Gdańsk „Lwy Północy”, Stowarzyszenie Historyczne 
im. 5 Wileńskiej Brygady AK. Przewodniczącym „Koalicji” jest na-
czelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku. 

Program tutaj…>>

WRDS o komunikacji 

Posiedzenie WRDS, 31 stycznia 2017 r. 
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https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pamieci-niezlomnych
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