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

16,5 mln
Tylu Polaków (43 proc. ogółu) w 2015 r. żyło poniżej granicy sfery niedostatku,  
co oznacza, że ich miesięczne wydatki nie przekraczały 1062 zł – podał GUS. 
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Droga krzyżowa
Do 3 marca przedstawiciele 

poszczególnych regionów, sekcji 
i sekretariatów mogą zgłaszać 
swój udział w XVI Ogólnopolskiej 
Drodze Krzyżowej Ludzi Pracy 18 
marca br. na warszawskim Żolibo-
rzu. Zgłoszenia należy wysyłać na 
e-mail regionalnego koordynato-
ra służb przy grobie bł. ks. Jerze-
go Popiełuszki Krzysztofa Żmudy: 
kzmuda@vp.pl. Więcej...>>

Nowa książka
„Moja Solidarność” – to ty-

tuł wspomnieniowej książki An-
drzeja Michałowskiego, jednego 
z liderów portowej „S” w latach 
80. Premiera publikacji odbędzie 
się w piątek 4 marca o godz. 17 
w Sali Akwen w siedzibie „S” 
w Gdańsku. Więcej...>>

Duszpasterstwo Ludzi 
Pracy

We wtorek 29 marca o godz. 
17 w kościele św. Brygidy od-
będzie się spotkanie grupy mo-
dlitewnej Duszpasterstwa Ludzi 
Pracy Archidiecezji Gdańskiej. 
Do wspólnej modlitwy i refleksji
zaprasza archidiecezjalny dusz-
pasterz ludzi pracy archidiecezji 
gdańskiej ks. dr Sławomir Decow-
ski. Więcej...>>

Aktywni seniorzy
Jak być asertywnym, radzić 

sobie z przejściem na emeryturę, 
odejściem dzieci z domu, konflik-
tem – tego nauczą się m.in. se-
niorzy uczestniczący w zajęciach 
z cyklu „Vademecum aktywnego 
seniora”. Zapisy w Biurze Pracy 
lub Regionalnej Sekcji Emerytów 
i Rencistów NSZZ „S”. Zaprasza-
my! Więcej...>>

Nowe pokolenie
Pierwsze kroki na rynku pracy 

stawia właśnie nowa generacja, 
urodzona po 1995 r. To „Pokolenie 
Z”. Eksperci szacują, że pracownicy 
z tego pokolenia w ciągu życia prze-
branżowią się 5 razy, a pracodawcę 
zmienią aż… 17 razy. Więcej:...>>
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G ł ó w n y m 
celem nowej 
ustawy stocz-
niowej jest 
p o b u d z e n i e 
p r z e m y s ł u 
okrętowego. 
To wiąże się 

oczywiście z powstaniem no-
wych miejsc pracy. Liczba pię-
ciu tysięcy dotyczy tylko zatrud-
nienia w samych stoczniach. 
Przypomnę, że powszechnie 
szacuje się, iż jedno miejsce 
pracy w stoczni generuje sześć 
do siedmiu miejsc pracy w sek-
torach komplementarnych. 
Od przedstawicieli związków 
zawodowych wiemy, że jedna 
z wiodących obecnie stoczni 
zatrudnia wprawdzie wie-
lu pracowników, ale na tzw. 
umowach śmieciowych. To 
jest niedopuszczalne. Zmiana 
jakościowa, którą proponuje-
my, zakłada m.in. zatrudnianie 
na podstawie kodeksu pracy 
i odejście od umów śmiecio-
wych. Taka sytuacja już te-
raz ma miejsce w stoczniach 
z Gdańska. Liczymy na uzdro-
wienie całego rynku (…)

Naszą ambicją jest dbanie 
również o stronę pracowniczą 
w gospodarce morskiej. Dlate-
go też konsultacje nowej usta-
wy stoczniowej mają także swój 
aspekt społeczny. Zaprasza-
my przedstawicieli związków 
zawodowych, „Solidarności” 
do czynnego udziału w tych 
konsultacjach, aby wspólnie 
zabezpieczyć kwestie, które do 
tej pory nie były właściwie za-
bezpieczone – czyli standardy 
pracy.

Fragment rozmowy z mi-
nistrem gospodarki morskiej 
i żeglugi śródlądowej Mar-
kiem Gróbarczykiem. Całość 
w marcowym numerze „Maga-
zynu Solidarność”, dostępnym 
od 8 marca. 

W numerze także m.in.:
 Raport: nowe otwarcie 

w gospodarce morskiej
 Rozmowa z wiceministrem 

rodziny, pracy i polityki 
społecznej Stanisławem 
Szwedem

 Przyjazny pracodawca  
w Chojnicach

POBUDZENIE 
PRZEMYSŁU 
OKRĘTOWEGO

Region Gdański NSZZ „Solidarność” 
jest współzałożycielem Pomorskej 
Fundacji Edukacji i Pracy. Przekazując 
1 procent tej organizacji wspierasz 
m.in. promocję „S” wśród młodzieży, 
stypendia dla zdolnych uczniów itp. 
Pomorska Fundacja Edukacji i Pracy 
posiada status organizacji pożytku pu-
blicznego. Razem możemy pomóc!

Przekaż 1 procent!

Uprawomocnił się wyrok Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Gdańsku dotyczący szkoły 
podstawowej w Gdańsku Kokosz-
kach. Zgodnie z sentencją wyroku 
prezydent Gdańska przekazał szko-
łę podmiotowi niepublicznemu 
z naruszeniem prawa. Tym samym 
uprawomocniły się wszystkie za-
rzuty, które znalazły się w pozwie 
Komisji Międzyzakładowej Pracow-

ników Oświaty i Wychowania NSZZ 
„S” w Gdańsku przeciwko prezy-
dentowi Pawłowi Adamowiczowi.
Przypomnijmy, że szkoła w Kokosz-
kach zbudowana kosztem 36 mln 
zł z publicznych pieniędzy w 2014 
r. została przekazana prywatnej 
spółce prawa handlowego, które 
czerpie z niej profity i zatrudnia
pracowników z pominięciem Karty 
nauczyciela. Więcej...>>

– Osiągnęliśmy swój cel. Otrzy-
mujemy wiele gestów poparcia. 
Zwróciliśmy uwagę na nasze 
problemy. Ludzie utożsamiają 
pracowników instytucji kultury 
z sowicie opłacanymi gwiazdami, 
tymczasem większość z nas otrzy-
muje bardzo niskie wynagrodze-
nia. Musimy brać drugie, a nawet 
trzecie etaty, aby utrzymać rodziny 
– tak Krzysztof Rzeszutek, członek 
„S” w Państwowej Operze Bał-
tyckiej w Gdańsku ocenił protest 
przeprowadzony przez związkow-
ców 1 marca w siedzibie pomor-
skiego Urzędu Marszałkowskiego. 
Związkowcy, którzy po podję-
ciu próby głodówki, wieczorem 
w asyście policji musieli opuścić 
urząd, zapowiadają kontynuowa-
nie protestu w innej formie. Wal-
czą o podwyżki uzgodnione z dy-
rektorem Opery, ale zablokowane 

przez Urząd Marszałkowski. Ope-
ra Bałtycka to najniżej dotowana 
instytucja kultury w Polsce. Arty-
ści zarabiają w niej ok. 2 tys. zło-
tych, pracownicy techniczni mają 
stawki poniżej płacy minimalnej. 
Więcej...>>

„S” MIAŁA RACJĘ

BOŻENA BRAUER, przewodnicząca Komisji 
Międzyzakładowej Pracowników Oświaty 
i Wychowania NSZZ „S” w Gdańsku 

– Przekazanie szkoły w Kokoszkach spółce handlowej 
od początku budziło wiele zastrzeżeń. Jak się okazuje 
– prawnie uzasadnionych. Ten wyrok jest bardzo ważny 
nie tylko dla Gdańska, ale też dla innych samorządów, 

które chciałyby wejść na podobną ścieżkę przekształceń w oświacie. Gdyby 
sąd orzekł inaczej, dawałoby to możliwość omijania Karty nauczyciela. Oba-
wialiśmy się, że to, co zrobili gdańscy włodarze, mogłoby się upowszech-
nić. To był pierwszy przypadek w Polsce przekazania szkoły prywatnemu 
podmiotowi wraz z – nazwijmy to, jak chcą liberałowie – rynkiem, czyli 
uczniami objętymi obowiązkiem szkolnym. Liczymy, że wyrok sądu ostudzi 
zamiary innych samorządów do stosowania podobnych praktyk. 

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/xvi-ogolnopolska-droga-krzyzowa-ludzi-pracy-2
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/andrzej-michalowski-moja-solidarnosc-zapraszamy-na-promocje-ksiazki
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/grupa-modlitewna-duszpasterstwa-ludzi-pracy-archidiecezji-gdanskiej-zaprasza-2
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/vademecum-aktywnego-seniora-zapisz-sie-na-zajecia
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/protest-glodowy-pracownikow-opery
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/solidarnosc-wygrala-z-prezydentem-gdanska-sprawe-szkoly-w-kokoszkach
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/sztafeta-pokolen-zetki-na-rynku-pracy
http://www.pomorskafundacja.org.pl


CYTAT tygodnia

„Żołnierze Wyklęci” są wzorcem postawy niezłomności, 
czegoś, co jest tak niezwykle cenne. Żeby mieć w sobie 

tę siłę wewnętrzną, która sprawia, że człowiek, 
mimo wszystkich przeciwności, mimo często 

strachu, bólu, tego co jest naturalne, umie się 
przełamać i powiedzieć „nie”. To funda-

ment, na którym będziemy budowali 
przyszłość silnej, suwerennej i nie-

podległej Rzeczypospolitej.

Prezydent Andrzej Duda, 
1 marca 2016 r.

KOD łamie prawo

HISTORIA tak było

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

WŁODZIMIERZ DAWID, OM NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Oświaty, 
Wychowania i Kultury w Chojnicach

– Podczas studiów należałem do Niezależnego Zrze-
szenia Studentów, swoistej młodzieżówki „Solidarno-
ści”. Później, po podjęciu aktywności zawodowej, nie 
zmieniłem ideałów. Zapisałem się do Związku w moim 

miejscu pracy. Cały czas należę do „Solidarności” – można chyba powie-
dzieć, że pozostałem wierny solidarnościowym ideałom z młodości.

WYŻSZA 
EMERYTURA  
ZA OKRESY OPIEKI 
NAD DZIECKIEM

iBiS NR 9 (260) 2 MARCA 2016
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

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

POWOŁANIE  
ROLNICZEJ „SOLIDARNOŚCI”

Od 1 maja 2015 r. zmienił się 
sposób obliczania kapitału po-
czątkowego dla kobiet, które 
przed 1 stycznia 1999 roku ko-
rzystały z urlopu wychowawcze-
go. Ustawodawca zmienił zasa-
dy uwzględniania tych okresów 
w kapitale początkowym. Obecnie 
przy ustalaniu tego kapitału ZUS 
będzie uwzględniał każdy ich rok, 
przeliczając go wskaźnikiem 1,3 
proc. podstawy wymiaru, a więc 
tak jak okresy składkowe. A że ka-
pitał początkowy jest jednym ze 
składników nowej emerytury, po 
jego przeliczeniu wyższe będzie 
też świadczenie emerytalne.

Na zmianach skorzystają za-
równo osoby, które zamierzają 
dopiero przejść na emeryturę, jak 

również osoby, któ-
rym ZUS kiedyś obli-
czył już kapitał początko-
wy. Będą one mogły zgłosić 
wniosek o ponowne jego obli-
czenie. Ale nawet, gdy tego nie 
zrobią, ZUS z urzędu przeliczy im 
kapitał początkowy z uwzględnie-
niem nowych regulacji w momen-
cie ustalania wysokości emerytury.

Podstawa prawna: ustawa 
z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie 
ustawy o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych (Dz. U. z 2015 r., poz. 552)

Stan prawny na 24.02.2016 r.

Maria Szwajkiewicz

„W dniach 8–9 marca ma się 
odbyć w Poznaniu zjazd wszyst-
kich grup »Solidarności Wiejskiej«. 
W związku z tym rysują się nastę-
pujące zadania dla resortu: dążyć 
do maksymalnego ograniczenia 
ilości uczestników poprzez dalsze 
prowadzenie rozmów ostrzegaw-
czych, oddziaływać poprzez taj-
nych współpracowników, szcze-
gólnie spośród kleru, i opracować 
indywidualne kombinacje, w wy-
niku których w sposób naturalny 
przeszkody uniemożliwią wjazd 
do Poznania poszczególnym kan-
dydatom, prowokować, pogłębiać 
– to jest istotne – różnice poglądów 
między poszczególnymi grupami, 
w celu niedopuszczenia do po-
wstania jakiejś zjednoczonej orga-
nizacji. Wysłać maksymalną liczbę 
tajnych współpracowników, którzy 
doprowadzą do wywołania chaosu 
i nieutworzenia ruchu chłopskiego” 
– tak m.in. Służba Bezpieczeństwa 
planowała przeszkodzić w powsta-
niu rolniczej „S” (notatka MSW  
z 5 marca 1981 r.).

Mimo wysiłków SB 8 i 9 marca 
1981 r. w Poznaniu odbył się zjazd 
przedstawicieli niezależnych orga-
nizacji rolników indywidualnych 
z całego kraju. Powstał ogólnopol-
ski Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy „Solidarność” Rolników 
Indywidualnych. Liderami zostali 
m.in. Jan Kułaj, Roman Bartosz-
cze, Józef Ślisz i Gabriel Janowski. 
NSZZ „Solidarność” RI został za-
rejestrowany 12 maja 1981 r. jako 
pierwszy w historii Polski związek 
zawodowy rolników. 

Komitet Obrony Demokracji 
bezprawnie dwukrotnie wykorzy-
stał flagę „Solidarności”: podczas
manifestacji „My Naród” i w trakcie 
jednej z konferencji prasowych. – 
To znak naszego Związku i podlega 
ochronie prawnej – napisali w liście 

do lidera KOD Bogdan Biś i Jerzy 
Jaworski z Komisji Krajowej NSZZ 
„S”, wzywając stowarzyszenie do 
przestrzegania prawa. Jeśli ktoś ma 
na sztandarach demokrację i obro-
nę prawa, sam nie powinien tego 
prawa łamać. Więcej...>>

Ważna data: 31 marca!
Przypominamy wszystkim organizacjom związkowym o ustawo-

wych terminach składania sprawozdań finansowych w urzędach
skarbowych. Decydującą datą jest data podjęcia uchwały zatwierdza-
jącej sprawozdania (bilans, rachunek wyników, informacja dodatko-
wa). Jeżeli data podjęcia uchwały jest przed 31 marca 2016 r., wów-
czas komplet dokumentów (CIT-8,CIT-8/O, sprawozdania) składa się 
do 10 dni od daty uchwały. Jeżeli data podjęcia uchwały jest po 31 
marca 2016 r., CIT-8, CIT-8/O należy składać do 31 marca 2016 r.; 
pozostałe sprawozdania składa się do 10 dni od daty uchwały, ale nie 
później niż do 30 czerwca 2016 r. Więcej...>>

Obowiązek potwierdzania 
pracownikowi na piśmie podsta-
wowych ustaleń związanych z za-
warciem umowy o pracę przed do-
puszczeniem go do pracy zakłada 
projekt nowelizacji Kodeksu pracy 
przyjęty 1 marca przez Radę Mini-
strów. Zlikwiduje to tzw. syndrom 
pierwszej dniówki. Do tej pory pra-
codawcy zatrudniający pracowni-
ków „na czarno” przyłapani przez 

kontrolerów Państwowej Inspekcji 
Pracy tłumaczyli, że to nowe oso-
by będące pierwszy dzień w pracy, 
które właśnie miały otrzymać umo-
wę o pracę. Nowe przepisy mają 
wejść w życie po uchwaleniu ich 
przez Sejm i ogłoszeniu w Dzien-
niku Ustaw. O skończenie z fikcją
„pierwszego dnia w pracy” od lat 
apelował poseł Janusz Śniadek, 
były przewodniczący „S”.

– Niezbędne jest podniesie-
nie płac dla pracowników cywil-
nych MON jeszcze w 2016 r. oraz 
opracowanie systemowych zmian 
w celu zrównania poziomu płac 
pracowników MON z płacami po-
zostałych grup zawodowych sfery 
budżetowej – przekonywali 22 lu-

tego br. podczas spotkania z kie-
rownictwem Ministerstwa Obrony 
Narodowej związkowcy z Sekcji 
Krajowej NSZZ „S” Pracowników 
Cywilnych MON. Przewodniczą-
cym Sekcji jest Mirosław Kamień-
ski, lider „S” w Stoczni Marynarki 
Wojennej. Więcej...>>

Musi być umowa

Spotkanie w MON
Pod koniec lutego 

nasz redakcyjny kolega 
Artur S. Górski został 
nowym kierownikiem 
„Panoramy”, najważ-
niejszego programu 
informacyjnego TVP 3 
Gdańsk.

Przez ostatnie trzy 
lata Artur Górski był 
dziennikarzem „Magazynu So-
lidarność”, na łamach którego 

Artur Górski w „Panoramie”
opublikował między 
innymi wiele rozmów: 
z Jarosławem Kaczyń-
skim, kandydatem na 
prezydenta Andrzejem 
Dudą, posłanką Beatą 
Szydło, jak również kil-
koma ministrami obec-
nego rządu. Wcześniej 
był szefem działu Opinie 

„Życia na fali” i publicystą „Dzien-
nika Bałtyckiego”. 

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/kod-mowi-o-demokracji-bezprawnie-wykorzystuje-znak-solidarnosci
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/o-pracownikach-cywilnych-w-mon
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/31-marca-organizacja-zwiazkowa-musi-sie-rozliczyc-z-urzedem-skarbowym-2
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