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

6 mliardów zł
Na tyle straty budżetu państwa z tytułu wykonywania pracy przez 600 tysięcy osób 
pracujących nielegalnie oszacował główny inspektor pracy Roman Giedrojć, przedstawiając 
w Sejmie sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy za 2016 rok. 
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Sieć szpitali
21 lutego br. rząd przyjął pro-

jekt ustawy o tzw. sieci szpitali. 
Zakłada on utworzenie „syste-
mu podstawowego szpitalnego 
zabezpieczenia świadczeń opieki 
zdrowotnej”, czyli sieci szpitali. 
Zakwalifikowanym do niej pla-
cówkom gwarantuje to otrzy-
mywanie ryczałtu na leczenie na 
cztery lata. Więcej...>>

WRDS o komunikacji 
Dostępność komunikacyjna re-

gionu – temu tematowi poświę-
cone było posiedzenie plenarne 
Wojewódzkiej Rady Dialogu Spo-
łecznego, które miało miejsce 
23 lutego w siedzibie spółki PKP 
Szybka Kolej Miejska w Gdyni. 
Więcej...>>

Post
Środa Popielcowa przypada-

jąca 1 marca rozpoczęła w Ko-
ściele okres Wielkiego Postu, czyli 
czterdziestodniowej pokuty. Za-
kończy się on w Wielki Czwartek 
13 kwietnia, kiedy to rozpocznie 
się Triduum Paschalne. Niedziela 
Wielkanocna przypada w tym ro-
ku 16 kwietnia. Więcej...>>
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Przekaż 1 procent!

Serdecznie Państwa prosimy 
o przekazanie 1 procenta po-
datku dochodowego na rzecz 
Pomorskiej Fundacji Edukacji 
i Pracy, organizacji założonej 

przez Region Gdański NSZZ „Soli-
darność” i Związek Pracodawców 

Forum Okrętowe.
Więcej na temat Fundacji można 

się dowiedzieć na: 
www.pomorskafundacja.org.pl

KRS: 0000337122

Skarbowy pakt

TRANSFER 
SPOŁECZNY

Solidarność nie może być pu-
stym sloganem. Solidarność trak-
tujemy jako słowo pełne treści 
i zasług historycznych, ale również 
jako zobowiązanie, które wiąże się 
z budową lepszych mechanizmów 
funkcjonowania gospodarczego. 
Państwo jest dobrem wspólnym 
wszystkich obywateli.

„Solidarność” walczy z umo-
wami śmieciowymi, które zmniej-
szają szanse na rynku i jeszcze do-
datkowo zmniejszają wpływy do 
budżetu, na fundusz emerytalny 
i pozostałe fundusze. By to zmie-
nić wprowadziliśmy ozusowanie  
umów cywilnoprawnych, klauzule 
społeczne do zamówień publicz-
nych, które zmieniają nastawienie 
pracodawców do sposobów za-
trudniania.

Sprzedanie zagranicznym 
udziałowcom firm to nie musi być
coś złego, ale poziom wyprzeda-
ży majątku w III RP był ogromny, 
nadmiarowy i jest przyczyną wielu 
problemów. Z tego tytułu, że wy-
przedaliśmy nasz majątek musimy 
wypłacać za granicę w legalny 
sposób 90 miliardów złotych. Mo-
glibyśmy wprowadzić nie 500+, 
a 2000+ gdybyśmy przyjęli inny 
model gospodarowania.

Przez 8 lat rządów naszych 
poprzedników PKB wzrósł o 29 
procent, a wynagrodzenia urosły 
o niecałe 15. Płaca minimalna 
wzrosła, jest godzinowa płaca 
minimalna. PKB w zeszłym roku 
urosło o około 3 procent, a wyna-
grodzenia dwa razy więcej.

Dokonaliśmy największego 
transferu społecznego. W tym 
roku to 45 miliardów złotych. 
W przyszłym roku wraz z ob-
niżką wieku emerytalnego 55 
miliardów złotych, a w 2019 
i 2020 to 65 miliardów złotych. 
Daliśmy te pieniądze przede 
wszystkim biedniejszym.

Historia wymyśla słowa, 
a czasem te słowa zmieniają 
historię. Takim słowem jest So-
lidarność. Dla nas gospodarka 
i społeczeństwo to jedno, by 
Polska była bardziej sprawiedli-
wa, bardziej solidarna.

Fragment wystąpienia 
Mateusza Morawieckiego 

na KK NSZZ „S”

1 marca w obecności człon-
ków KK NSZZ „S” lider „S” Piotr 
Duda, Marian Banaś (działacz 
ROPCiO, RMP i SKS, w stanie wo-
jennym skazany na 4 lata więzie-
nia za „S”), szef Krajowej Admi-
nistracji Skarbowej, wiceminister 
finansów i Tomasz Ludwiński,
lider Sekcji Krajowej Pracowni-
ków Skarbowych „S” podpisali 
w imieniu NSZZ „S” oraz Mini-
sterstwa Finansów porozumienie 
wypracowane na Radzie Dialogu 
Społecznego ws. zabezpieczenia 
praw i interesów pracowników 
oraz funkcjonariuszy administra-
cji skarbowej przy realizacji zadań 
organów państwa po scaleniu 
służb skarbowych i powołaniu 
KAS. Następnie odbyło się spo-
tkanie związkowców z wicepre-

mierem Mateuszem Morawiec-
kim (czytaj obok).

Krajówka, w związku z koń-
czącą się ósmą kadencją, ustaliła 
kalendarz wyborczy. Od 1 listopa-
da br. do 31 marca 2018 r. odbę-
dą się wybory władz podstawo-
wych jednostek organizacyjnych, 
delegatów na walne zebranie 
delegatów regionu, delegatów 
na walne zebranie branż. Od 1 
kwietnia do 30 czerwca 2018 r. 
odbędą się wybory władz regio-
nów, delegatów na KZD. Do 31 
października 2018 r. będzie zwo-
łany wyborczy KZD. KK powołała 
też zespół mediacyjny ds. rozwią-
zywania konfliktów wewnątrz
Związku: Bogdan Kubiak, Rado-
sław Mechliński, Jerzy Wielgus, 
Tomasz Wójcik, Ewa Zydorek.
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Grupy re-
kons t ruk to -
rów, w sfor-
m o w a n y c h 
p o d o d d z i a -
łach, w szyne-
lach i panter-
kach, przeszły 
ulicami Gdań-
ska w III Kra-
jowej Defila-
dzie Pamięci 
Żołnierzy Nie-
złomnych. Na 
ulicach widać 
było pojazdy 
m.in. trans-
porter opan-
cerzony „Szary 
Wilk” i uniformy 316 Kompanii 
Transportowej, 1 Samodzielnej 
Brygady Spadochronowej gen. So-
sabowskiego, 3 Wileńskiej Bryga-
da AK „Szczerbca”, Zgrupowania 
„Radosław”, WiN mjr „Zapory”, 5 

Gloria victis
Wileńskiej Bry-
gady AK mjr 
„ Ł u p a s z k i ” , 
Brygady Świę-
t o k r z y s k i e j 
NSZ.

Kilka ty-
sięcy osób 
obserwowało 
defiladę i ma-
s z e r o w a ł o 
wraz z rekon-
struktorami. 
Te g o r o c z n e 
obchody upa-
m ię tn i a j ą ce 
żołnierzy anty-
komunistycz-
nego podzie-

mia w Gdańsku zorganizowała 
„Koalicja Pamięci o Żołnierzach 
Niezłomnych”. 1 marca przypada 
w Środę Popielcową, więc głów-
ne obchody przypadły w niedzie-
lę 26 lutego br. Więcej...>>

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zolnierze-niezlomni-symbolicznie-maszerowali-w-dzien-ich-pamieci
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/reforma-sluzby-zdrowia-siec-szpitali
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/komunikacja-w-regionie-wrds-w-gdyni
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/dzis-sroda-popielcowa-poczatek-wielkiego-postu


Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

BEATA DAHM, przewodnicząca Komisji 
Oddziałowej NSZZ „Solidarność” Gdańsk 
w Jeronimo Martins Dystrybucja SA

– Przynależność do związku zawodowego jest ko-
rzystna dla pracownika, może uzyskać pomoc w wielu 
sprawach. Do NSZZ „Solidarność” wstąpiłam rok temu. 
Był moment, że Związek mi bardzo pomógł, teraz chcę 

sama pomagać innym. Do kandydowania na funkcję przewodniczącej 
namówili mnie koleżanki i koledzy z pracy. Mam nadzieję, że podołam 
wyzwaniu. Wiem, że muszę się dużo nauczyć, dlatego swoją działalność 
rozpocznę od szkoleń, a także od słuchania ludzi. Chcę wiedzieć, jakie są 
ich problemy i w czym jako związkowiec mogłabym im pomóc.

HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia

Widzisz Synku, z Mamusią modliliśmy się 
zawsze, byś wyrósł ku chwale idei Chrystu-

sowej, na pożytek Ojczyźnie i nam na 
pociechę. Chciałem służyć Tobie swoim 

doświadczeniem. Niestety, to może 
moje ostatnie do Ciebie słowa.

W tych dniach mam zostać za-
mordowany. O moim życiu 

powie Tobie Mamusia, 
która zna mnie najle-

piej.
gryps Łukasza 
Cieplińskiego 

ps. „Pług”. 

ZMIANY W ZASADACH 
WYDAWANIA ŚWIADECTW 
PRACY

WiN OSTATNIA NADZIEJA

ZAPYTAJ prawnika

iBiS NR 9 (312) 1 MARCA 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

1 marca 1951 r. w katowni 
na Mokotowie, między godz. 20 
a 21, zamordowano członków 
IV Komendy Zrzeszenia Wolność 
i Niezawisłość: Łukasza Cieplińskie-
go, Mieczysława Kawalca, Józefa 
Batorego, Adama Lazarowicza, 
Franciszka Błażeja, Karola Chmiela 
i Józefa Rzepkę. Kolejno prowadzo-
no ich na miejsce kaźni i strzelano 
w tył głowy. Śmierć zdawała się 
być wybawieniem po torturach.

– Wyrok przeto powinien sta-
nowić przestrogę dla każdego, 
kto ośmieliłby się podnieść rękę 
na Władzę Ludową i zdobycze 
mas pracujących – grzmiał sędzia 
płk Józef Warecki.

W Deklaracji Ideowej WiN z 9 
września 1945 r. zapisano cele 
Zrzeszenia, m.in. opuszczenie 
terytorium Polski przez wojska 
sowieckie, zaprzestania prześla-
dowań politycznych, utworzenia 

apolitycznej armii polskiej. Jak 
widać spadkobiercą WiN była 
„Solidarność”.

W PRL byli oni bohaterami 
wytartymi z podręczników, „wy-
klętymi”, o których mówić zaka-
zano. Miejsce ich pochówku jest 
do dziś nieznane.

W rocznicę tego mordu sądo-
wego od 2011 r. obchodzony jest 
Narodowy Dzień Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych.

Śmierć ostatnich faktycznych 
przywódców WiN (V Komenda 
była tworzona przez UBP w pro-
wokacyjnej operacji „Cezary”) 
nie oznaczała zaprzestania wal-
ki. Ostatni poległ Józef Franczak 
ps. „Lalek” na Lubelszczyźnie 21 
października 1963 r., a 28 wrze-
śnia 1978 r. w zasadzce KGB na 
terenie sowieckiej wówczas Esto-
nii padł August Sabbe, żołnierz 
„Leśnych Braci”.

Od nowego roku zaczęły obo-
wiązywać nowe zasady wydawa-
nia świadectw pracy. Aktualnie, 
w związku z ustaniem stosunku 
pracy, pracodawca jest zobowią-
zany niezwłocznie wydać pra-
cownikowi świadectwo pracy, je-
żeli nie zamierza nawiązać z nim 
kolejnego stosunku pracy w ciągu 
7 dni od dnia rozwiązania lub wy-
gaśnięcia poprzedniego stosunku 
pracy. Świadectwo pracy dotyczy 
okresu lub okresów zatrudnienia, 
za które dotychczas nie wydano 
świadectwa pracy.

W przypadku nawiązania 
z tym samym pracownikiem ko-
lejnego stosunku pracy w ciągu 
7 dni od dnia ustania stosunku 
pracy, pracodawca będzie obo-
wiązany wydać pracownikowi 
świadectwo pracy wyłącznie na 
jego wniosek, złożony w postaci 

papierowej 
lub elektro-
nicznej. Wniosek 
będzie mógł być 
złożony w każdym 
czasie i dotyczyć wyda-
nia świadectwa pracy obej-
mującego poprzedni okres za-
trudnienia albo wszystkie okresy 
zatrudnienia, za które dotychczas 
nie wydano świadectwa pracy. 
Pracodawca będzie obowiązany 
wydać pracownikowi świadec-
two pracy w ciągu 7 dni od dnia 
złożenia wniosku.

Nowe przepisy precyzują, że 
wydanie świadectwa pracy nie 
może być uzależnione od uprzed-
niego rozliczenia się� pracownika 
z pracodawcą.
Stan prawny na 1.03.2017 r.

Łukasz Sulej
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1 marca rano w Dzień 
Żołnierzy Niezłomnych 
członkowie Krajówki i gość 
związku wicepremier Mateusz 
Morawiecki złożyli kwiaty 
na mogiłach bohaterów 
antykomunistycznego 
podziemia, zamordowanych 
w 1946 r. Danuty 
Siedzikówny, ps. „Inka” 
i Feliksa Selmanowicza, ps. 
„Zagończyk” na cmentarzu 
Garnizonowym w Gdańsku.

28 lutego br. w przeddzień Na-
rodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych   prof. Krzysztof Szwa-
grzyk, kierujący od 12 lat zespołem 

Strażnik pamięci
poszukującym i identyfikującym
ofiary komunistycznego terroru,
otrzymał podczas posiedzenia KK 
NSZZ „S” tytuł „Człowiek Roku 
2016 Tygodnika Solidarność”. 

– Kiedy ogłosiliśmy, że Czło-
wiekiem Roku 2016 będzie pro-
fesor Krzysztof Szwagrzyk, może 
ktoś pomyślał – co ma wspólnego 
tygodnik, którego właścicielem 
jest związek zawodowy, a histo-
ryk? To dwa odrębne światy. Otóż 
nie. Tygodnik przez 35 lat odkła-
mywał historię. „Solidarność” 
powstała jako wyraz upomnienia 
się  o wartości, o godność czło-
wieka, o wolność i prawdę, także 
historyczną. Nikt nie zrobił tyle 
dla prawdy historycznej, jak pro-
fesor – powiedziała Ewa Zarzyc-
ka, redaktor naczelna tygodnika.  

Więcej...>>

FO
T.

 W
O

JC
IE

CH
 M

IL
EW

SK
I

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

Od 1 marca 2017 r. wysokość najniższej emerytury, która wzrosła 
z 882,56 zł, do poziomu 1000 zł brutto. Spowodowało to wzrost 
kwot wolnych od potrąceń, które obowiązują przy egzekucji doko-
nywanej ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choro-
by i macierzyństwa. Kwota wolna od potrąceń to taka kwota świad-
czenia, która jest chroniona przed zajęciem komorniczym i wynosi, 
w zależności od rodzaju egzekwowanej należności, 50 proc. lub 60 
proc. najniższej emerytury. Od lipca 2017 r. kwota wolna od potrą-
ceń ma wynosić 75 proc. najniższej emerytury.

Maria Szwajkiewicz

Waloryzacja rent i emerytur 2017 r.

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/straznik-pamieci-prof-szwagrzyk-czlowiek-roku-tygodnika-solidarnosc
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