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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Stocznia na liście
Wniosek o wpisanie terenów 

Stoczni Gdańskiej na Listę Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO 
złożyła w Paryżu w siedzibie tej 
organizacji ONZ do spraw kultury, 
delegacja z wiceminister kultury 
i dziedzictwa narodowego prof. 
Magdaleną Gawin oraz wicepre-
zydentem Gdańska Alanem Alek-
sandrowiczem. Podkreślono, że 
„Stocznia Gdańska stanowi zna-
komity przykład wielkoskalowego 
zakładu przemysłowego. Jedno-
cześnie było to „okno na świat”. 

Nowela podpisana
Prezydent Andrzej Duda pod-

pisał nowelizację Prawa o ustroju 
sądów powszechnych i ustawy 
o Sądzie Najwyższym, wprowa-
dzającą m.in. odpowiedzialność 
dyscyplinarną sędziów przed Izbą 
Dyscyplinarną SN za działania lub 
zaniechania mogące utrudnić 
funkcjonowanie wymiaru sprawie-
dliwości, za kwestionowanie sku-
teczności powołania sędziego oraz 
za działalność niedającą się pogo-
dzić z niezależnością i niezawisło-
ścią. Rozmowa z mec. Piotrem Ł. 
Andrzejewskim tutaj…>>

Eksploatacja 
Gdański sąd ostatecznie oddalił 

powództwo maltańskiego inwe-
stora Mariner Capital Limited wo-
bec uchylenia uchwały rekomen-
dującej zbycie na jej rzecz aktywów 
spółki Port Gdański Eksploatacja, 
ostatniej portowej �rmy ze 100
proc. udziałem Skarbu Państwa. 
Werdykt sądu umożliwia wyjście 
z pata i przeprowadzenie skutecz-
nego programu naprawczego. 

 

Górnicze pogotowie 
NSZZ „S”, wraz z innymi związ-

kami związkowymi, ogłosił pogo-
towie strajkowe w Polskiej Grupy 
Górniczej. Powodem zaostrzenia 
protestu jest brak porozumienia 
w sporze zbiorowym dotyczącym 
płac i importu węgla. „S” w PGG 
przestrzega, że na zwałach kopalń 
zalega ponad 2 mln ton węgla bo 
spółki energetyczne przestały od-
bierać węgiel zakontraktowany.   

Więcej…>>

Pierścień 
Hallera

„Utworzenie zjednoczonego 
i niepodległego państwa polskie-
go z dostępem do morza stanowi 
jeden z warunków trwałego i spra-
wiedliwego pokoju oraz rządów 
prawa w Europie” – deklarowali 
przywódcy Anglii, Francji i Włoch 
już w 1918 roku. Niepodległość 
Polska odzyskała kilka miesięcy 
później, ale dopiero po niemal 
dwóch latach – 10 lutego 1920 
roku – generał Józef Haller mógł 
w Pucku powiedzieć, że „dzisiaj od 
wiernego Kaszuby strażnika tego 
Bałtyku odbiera morską straż pol-
ski marynarz”.

Sto lat po tym wydarzeniu Za-
rząd Regionu Gdańskiego NSZZ 
„S” składa hołd tym, którzy już 
wówczas dostrzegali polityczne, 
gospodarcze i społeczne znacze-
nie dostępu do morza i którzy 
w następnych latach to w praktyce 
realizowali. Gdyński port, polska 
marynarka wojenna i �ota handlo-
wa, szkoły morskie powstały z ni-
czego w ciągu kilku następnych 
lat, stanowiąc – obok Centralnego 
Ośrodka Przemysłowego – symbol 
odradzającej się po wiekach nie-
woli Rzeczpospolitej. 

To tu, nad polskim morzem 
sześćdziesiąt lat później, w zakła-
dach tak bardzo związanych z mo-
rzem, rodziła się „Solidarność”, 
poprzedzona komunistyczną 
zbrodnią w grudniu 1970  na uli-
cach Gdańska i Gdyni.

I dziś, w XXI wieku, w niepod-
ległej Polsce, w świecie, który stał 
się „globalną wioską”, dostęp do 
morza jest wartością, której nie 
sposób przecenić. Handel morski, 
przemysł okrętowy, turystyka, to 
sektory, które nadal budują siłę 
Państwa, jego rozwój i dobrobyt 
tysięcy rodzin. Porty i stocznie 
dają coraz bardziej innowacyjne 
miejsca pracy. W sto lat po tym, 
jak o�arowany przez gdańszczan
pierścień generała Hallera zniknął 
w Bałtyku, warto o tym pamiętać.

Stanowisko ZRG NSZZ „S” 
 w 100 rocznicę Zaślubin Polski  

z Morzem

31 sierpnia zostaną wręczone stypen-
dia z Funduszu Stypendialnego NSZZ 
„S”. Zachęcamy do wsparcia uzdolnio-
nej i aktywnej młodzieży z wojewódz-
twa pomorskiego.  
Więcej...>>

ZRG: Polska Morska NASZYM ZDANIEM

Jak przystało na region związa-
ny z morzem 3 lutego br. posiedze-
nie ZRG NSZZ „S” rozpoczęła pre-
zentacja Daniela Sieczkowskiego 
z IPN,  na temat powrotu Pomorza 
do Polski w 1920 roku. Związkow-
cy przyjęli stanowisko z okazji 100 
rocznicy zaślubin Polski z morzem 
(czytaj obok). 

Gospodarka morska była jed-
nym z głównych tematów obrad. 
Piotr Ratkowski, przewodniczący 
„S” z Portu Gdańskiego Eksploata-
cja S.A mówił o pilnej potrzebie 
wprowadzenia przepisów doty-
czących pracy żurawi i suwnic 

w portach, a Krzysztof Żmuda, 
przewodniczący Związku w Re-
montowa Shipbuilding postulo-
wał rozszerzenie uprawnień PIP, 
aby mogła kontrolować warunki 
pracy zatrudnionych nie tylko na 
umowę o pracę.

Gościem ZRG był poseł PiS 
Janusz Śniadek, przewodniczą-
cy Rady Ochrony Pracy, organu 
nadzoru nad Państwową Inspek-
cją Pracy. Poseł poprosił związ-
kowców o przedstawianie pro-
blemów dotyczących warunków  
i bezpieczeństwa pracy, którymi 
mogłaby zająć się ROP. Więcej...>>
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W związku z tegorocz-
nym 40-leciem Związku na 
siedzibie KK  NSZZ „S” i ZRG 
„S” w Gdańsku zawieszono 
dwa nieprzypadkowe ba-
nery. Przypominamy jed-
no z haseł, namalowanych 
na stoczniowym murze 
w 1980 r. – „Człowiek rodzi 
się i żyje wolnym”. Na drugim 
okazałym banerze znalazły 
się słowa Jana Pawła II „Nie 
ma wolności bez solidarno-
ści”. Przypominamy też daty 
1980 i 2020. Jest również 
logo 40-lecia Związku. 

Człowiek rodzi się wolnym
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https://pomorskafundacja.org.pl/category/fundusz-stypendialny
http://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zarzad-regionu-gdanskiego-dostep-do-morza-to-wartosc-ktorej-nie-sposob-przecenic
http://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/piotr-lukasz-andrzejewski-sady-i-trybunaly-maja-obowiazek-dzialania-na-podstawie-i-w-granicach-prawa-bez-rozszerzania-swoich-uprawnien
http://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/sztab-protestacyjno-strajkowy-na-gornym-slasku


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

600 tysięcy

WYDARZYŁO SIĘ
 5.02.1919 

papież Bene-
dykt XV powołał 
Ordynariat Polowy 
Wojska Polskiego.

 5.02.1937 r.  
Na wniosek 
ministra skarbu 
Eugeniusza Kwiat-
kowskiego Sejm 
RP przyjął plan 
budowy Cen-
tralnego Okręgu 
Przemysłowego. 

 8.02.1951 r.  
W więzieniu przy 
ul. Rakowieckiej 
w Warszawie został 
stracony mjr Zyg-
munt Szendzielarz 
ps. „Łupaszka, do-
wódca 5 Brygady 
Wileńskiej AK. 

Okrągły Stół
HISTORIA 1989
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Tyle zwolnień lekarskich skontrolował ZUS w ub.r. Wstrzymano lub 
obniżono świadczenia na 207,7 mln zł.

Nie jesteśmy żadną „bandą”, jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie 
naszej ojczyzny. My jesteśmy z miast i wiosek polskich. (...) My chcemy, 
by Polska była rządzona przez Polaków oddanych sprawie i wybranych 
przez cały Naród.

major Zygmunt Szendzielarz ps. „Łupaszko”

6 lutego 1989 roku rozpoczę-
ły się obrady Okrągłego Stołu. Pro-
wadzone były w kilku miejscach 
i podstolikach, a ich rozpoczęcie 
i zakończenie odbyło się w Pałacu 
Namiestnikowskim, w ówczesnej 
siedzibie Urzędu Rady Ministrów 
(obecnie Pałac Prezydencki). 

Idea rozmów między władzami 
PRL, a podziemną „S” po raz pierw-
szy została sformułowana w sierp-
niu 1988 r. podczas spotkania 
gen. Czesława Kiszczaka z Lechem 
Wałęsą, liderem „S” w atmosferze 
społecznego wrzenia. Warunkiem 
władz było więc wygaszanie straj-
ków, które trwały z przerwami od 
kwietnia 1988 r. Warunkiem sta-
wianym przez Związek była jego 
ponowna legalizacja. 

Po debacie Wałęsa – Miodo-
wicz (przewodniczący OPZZ) z li-
stopada 1988 r., zwycięskiej dla 
lidera „S” oraz w perspektywie 
szybkich zmian geopolitycznych, 
problemem przestawał być mo-
nopol OPZZ na działalność związ-
kową. Strony uzgodniły, że rozmo-

wy będą się toczyły w zespołach: 
do spraw gospodarki i polityki 
społecznej, do spraw pluralizmu 
związkowego oraz do spraw re-
form politycznych. 

Do 5 kwietnia 1989 r. ustalo-
no: ponowną legalizację NSZZ 
„S”, powołanie dwuizbowego 
parlamentu, wolne wybory do 
Senatu, w wyborach do Sejmu 65 
proc. mandatów zagwarantowa-
no PZPR oraz jej sojusznikom ZSL 
i SD (tzw. wybory kontraktowe z 4 
i 18 czerwca 1989 r.), przywróce-
nie urzędu prezydenta RP (wy-
bieranego przez Zgromadzenie 
Narodowe). Był to zdecydowany 
progres w relacjach władzy i części 
opozycji demokratycznej. 

Nie wszystkie środowiska opo-
zycyjne zaakceptowały porozu-
mienie. Ustalenia Okrągłego Stołu 
stworzyły szansę na zmiany, której 
nie wykorzystano po samoroz-
wiązaniu PZPR z 28 na 29 stycznia 
1990 r.
O zaślubinach z morzem w 1920 
roku tutaj…>>

Trudna sytuacja �nansowa pra-
cowników muzeów stała się osno-
wą kolejnego programu z cyklu 
„Głos pracownika”, emitowanego 
w Radiu Gdańsk. W trudnej sytu-
acji są nie tylko świetnie wykwa-
li�kowani pracownicy, ale także
placówki muzealne. Bywa tak, że 
pracownicy muzeów samorzą-
dowych, chociaż są wykształceni, 
posiadają unikatowe umiejętności 

Los muzealnika
i wiedzę, to muszą konkurować o 
stawki z pracownikami marketów.   

W programie także o nowych 
zawodach – detektywie danych 
osobowych i opiekunie relacji spo-
łecznych. Link do audycji…>>

Zgodnie z komunikatem preze-
sa GUS z dnia 13 listopada 2019 r. 
przeciętne wynagrodzenie w trze-
cim kwartale wyniosło 4931,59 zł.

W związku z tym od 1 grud-
nia 2019 r. do 29 lutego 2020 r. 
emeryci i renciści mogą dorobić 
miesięcznie:
 do 3 452,20 zł brutto – bez 

zmniejszenia świadczenia,
 od 3 452,20 zł do 6 411,10 zł brut-

to – świadczenie zmniejszone,
 powyżej 6 411,10 zł brutto 

– ZUS wstrzyma wypłatę eme-
rytury lub renty.
ZUS może ograniczyć lub 

zmniejszyć następujące świad-
czenia: rentę z tytułu niezdolności 
do pracy, rentę w związku z wy-
padkiem przy pracy lub chorobą 
zawodową, rentę socjalną, ren-

tę rodzinną oraz nauczycielskie 
świadczenie kompensacyjne.

Ograniczeniami objęci są eme-
ryci, którzy nie osiągnęli jeszcze 
powszechnego wieku emerytal-
nego, a zatem osoby pobierające 
wcześniejszą emeryturę. 

Osoby, których dotyczą ograni-
czenia, są obowiązane informować 
ZUS o podjęciu pracy zarobkowej 
oraz o wysokości przychodu. Do-
datkowo co roku – do końca lu-
tego – muszą dostarczyć do ZUS 
zaświadczenie o wysokości przy-
chodu za ubiegły rok.

Emeryt, który osiągnął pełen 
wiek emerytalny, czyli 60 lat dla ko-
biet i 65 lat dla mężczyzn może za-
robkować bez żadnych ograniczeń.
Stan prawny na 4.02.2020 r. 

Maria Szwajkiewicz

Ile można dorobić 
 na emeryturze lub rencie

PRAWNIK WYJAŚNIA

Wybierzemy prezydenta 
Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 10 maja 2020 r. 
To dokładnie ta sama data, co pierwszej tury w 2015 r. Wówczas 
w wyborach Andrzej Duda pokonał w drugiej turze prezydenta 
Bronisława Komorowskiego i objął funkcję głowy państwa. 

Polska płaca minimalna rośnie, 
ale w porównaniu z innymi kra-
jami Europy Polacy nie zarabiają 
dużo. Europejski Urząd Statystycz-
ny wyliczył, ile pracodawcy muszą 
płacić pracownikom w UE. Polska 
znajduje się w środku stawki. Na-
sze 610,79 euro, plasuje nas na 13. 
pozycji wśród 21 państw UE oraz 
Wielkiej Brytanii, które wprowa-
dziły płacę minimalną. Najniższa 
jest w Bułgarii w przeliczeniu 312 
euro, czyli ok. 1300 złotych. Miesz-
kańcy Luksemburga mogą liczyć 
na siedem razy wyższą płacę mini-

malną, wynoszącą 2142 euro, czyli 
9 tys. zł.  

Polska z płacą minimalną rów-
ną 611 euro (2600 złotych brutto) 
jest bliska tej w Czechach (575 
euro), na Słowacji (580 euro), 
w Chorwacji (546 euro), w Estonii 
(584 euro) i Litwie (607 euro). Je-
żeli uwzględniony zostanie pary-
tet siły nabywczej (Purchasing Po-
wer Standard), to pozycja polskich 
pracowników się poprawia. Mini-
malne zarobki w Polsce wynoszą 
obecnie 1056 PPS, co plasuje nas 
na 10 pozycji w UE.   

Europejska minimalna

Rekompensata za prąd
Cztery stawki ryczałtu: 34,08; 

82,80; 190,86 i 306,75 zł będziemy 
mogli odzyskać w przyszłym roku 
(przy pierwszym rachunku w 2021) 
jako zwrot wydatków związanych 
z podwyżką ceny energii w 2020 r. 
– wynika z projektu ustawy przy-
gotowywanej w ministerstwie ak-
tywów państwowych.  Uwaga! Na 

rekompensaty mogą liczyć osoby, 
które mieszczą się w pierwszym 
progu podatkowym, a więc zara-
biają brutto maksymalnie 7 tys. 
zł miesięcznie, czyli ok. 5,1 tys. zł 
na rękę. Chodzi o osoby, na które 
zarejestrowany jest licznik poboru 
energii i na ich nazwisko przycho-
dzi rachunek.  Więcej…>>

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/general-haller-wraca-polske-nad-baltyk
https://radiogdansk.pl/audycje-rg/glos-pracownika/item/105569-trudna-sytuacja-pracownikow-muzeow-nie-moze-byc-tak-ze-kustosz-z-20-letnim-stazem-zarabia-najnizsza-krajowa
http://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/dla-kogo-i-kiedy-rekompensaty-za-wzrost-cen-pradu
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