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Minimalna… 
ugrzęzła

Delegacja Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”, biorąca 
udział w plenarnym posiedzeniu 
Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego, spotkała 
się w Brukseli z europosłem Elż-
bietą Rafalską. Tadeusz Majchro-
wicz, relacjonując spotkanie, 
stwierdził, że rozmowa dotyczyła 
wielu ważnych z punktu widze-
nia „Solidarności” zagadnień, co 
pokazuje, że istnieje potrzeba 
takich kontaktów w przyszłości. 
Jednym z istotnych tematów była 
kwestia europejskiej dyrektywy o 
płacy minimalnej. Niestety prace 
w parlamencie przebiegają po-
woli ze względu na liczne wątpli-
wości, w tym prawne dotyczące 
możliwości regulowania płac 
z poziomu UE. Nadal oczekiwane 
są kolejne ekspertyzy i opinie, co 
wstrzymuje prace. 
Czytaj więcej TUTAJ…>>

Budżet na 2022 
Rada Dialogu Społecznego 

przedyskutowała projekt budżetu 
państwa na przyszły rok oraz cze-
kającą nas nowelizację budżetu 
tegorocznego. – Przeanalizowa-
liśmy najnowsze proponowane 
zmiany w Polskim Ładzie, nie-
stety projekt nie zmienił sytuacji 
pracowników, którzy będą obcią-
żeni składką zdrowotną w pełnej 
wysokości w przeciwieństwie 
do osób rozliczających się po-
datkiem liniowym – podkreśliła 
Katarzyna Zimmer-Drabczyk, 
kierownik Działu Eksperckiego KK 
NSZZ „Solidarność”. 
Czytaj więcej TUTAJ…>>

Festiwal wyklętych
Dzisiaj rozpoczyna się w Gdyni 

Festiwal Filmowy Niepokorni Nie-
złomni Wyklęci, wyjątkowe wyda-
rzenie na �lmowej mapie Europy
kierowane do twórców oraz śro-
dowisk interesujących się historią. 
Prezentuje �lmy kina światowego,
europejskiego i polskiego ukazu-
jące różne drogi do wolności naro-
dów, jak i wolności indywidualnej 
każdego człowieka. 
Czytaj więcej TUTAJ…>>

Emerytury za staż
Właśnie kończymy zbieranie 

podpisów pod projektem obywa-
telskim w sprawie emerytur stażo-
wych. Walczymy o prawo wyboru, 
aby po osiągnięciu określonego 
wieku można było zacząć otrzy-
mywać świadczenie emerytalne. 

– Podpisy cały czas spływa-
ją – mówi Marek Lewandowski, 
rzecznik Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”.  

Zbieranie podpisów odbywało 
się w zakładach pracy, ale nie tylko. 
W sierpniu reprezentację Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S” można było 
spotkać na Długim Targu w Gdań-
sku a we wrześniu na dworcu PKP 
Gdynia Główna. Akcja była prowa-
dzona też w centrach innych miast 
naszego regionu. 

Obecnie do przejścia na eme-
ryturę konieczne jest osiągniecie 
konkretnego wieku. Emerytu-

Przedstawiciele „Solidarności” na dworcu PKP Gdynia Główna.
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ra stażowa – po wprowadzeniu 
– będzie nową możliwością, aby 
zacząć otrzymywać świadczenie 
bez względu na wiek, ale po wy-
kazaniu się okresem ubezpiecze-
niowym (40 lat dla mężczyzn i 35 
lat dla kobiet). Oznacza to, że jeśli 
w tym czasie wpłaciło się składki 

pozwalające na wypłatę co naj-
mniej minimalnej emerytury, każ-
dy będzie miał prawo dokonać 
wyboru, czy chce dalej pracować, 
czy zakończyć swoją aktywność i  
dzięki wypracowanemu przez lata 
kapitałowi przejść na zasłużony 
odpoczynek.

We wrześniu br. Dział Szkoleń Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” rozpoczął realizację szkoleń w ośrodku Zew Morza 
w Jastrzębiej Górze. Mamy obecnie jeszcze wolne miejsca na szkolenie 
„Prawo pracy i związkowe, część 2”. Do udziału w szkoleniu zapraszamy 
wszystkich tych, którzy przeszli szkolenie „PPiZ - cz.1” i chcą je konty-
nuować, a także osoby, które w najbliższym czasie będą chciały wziąć 
udział w pierwszej części szkolenia, ale wiedza dotycząca prowadzenia 
sporów zbiorowych, zwolnień grupowych, społecznej inspekcji pracy 
czy elementów prawa pracy może okazać się pilnie potrzebna. 

Zgłoszenia przyjmuje Irena Jenda, kierownik Działu Szkoleń NSZZ „Soli-
darność”, telefon 502 172 288. 

Są wolne 
miejsca  
na nasze 
szkolenia

– W roku 2021 inspektorzy pra-
cy ujawniając nielegalne wykony-
wanie pracy przez cudzoziemców, 
najczęściej stwierdzali brak wy-
maganego zezwolenia na pracę, 
wykonywanie pracy na innych 
warunkach niż w oświadczeniu/
zezwoleniu oraz brak umowy w 
formie pisemnej – poinformowała 
Państwowa Inspekcja Pracy. 

Przeważającą ze stosowanych 
praktyk było powierzanie wykony-
wania pracy niezgodnie z warun-
kami wskazanymi w oświadczeniu, 
np. inne warunki zatrudnienia w 
zakresie rodzaju umowy, miejsca 
wykonywania pracy, liczby godzin, 
wypłacenia wynagrodzenia za pra-
cę w niższej wysokości niż określo-
ne w oświadczeniu, dokonywanie 

bezpodstawnych potrąceń z wy-
nagrodzenia lub niewypłacenie 
wynagrodzenia. Przedsiębiorcy 
tłumaczyli to brakiem znajomości 
lub niedostateczną znajomością 
obowiązujących w tym zakresie 
regulacji. 

PIP w każdym roku kontroluje 
zatrudnianie cudzoziemców. Np. 
gdański Okręgowy Inspektorat 
Pracy przeprowadził w ub. roku 
408 kontroli. Spośród skontrolo-
wanych podmiotów, najwięcej 
prowadziło działalność w takich 
branżach jak przetwórstwo prze-
mysłowe, budownictwo, handel i 
naprawy, czy działalność usługo-
wa związana z zakwaterowaniem 
i usługami gastronomicznymi oraz 
transportem.  

W tym roku przypadki nielegal-
nego zatrudnienia cudzoziemców 
dotyczącą najczęściej obywateli 
Ukrainy.  Jednocześnie, w porów-
naniu do lat wcześniejszych, widać 
obecnie zmniejszenie liczby pod-
miotów, w których przeprowadzo-
no kontrole. – Na powyższy stan 
miało wpływ ogłoszenie na ob-
szarze Polski epidemii i ograniczeń 
z tego wynikające – informuje PIP.  

Sprawdzają pracę cudzoziemców 

www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/europejska-placa-minimalna-grzeznie-w-procedurach
www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/rds-dyskutowala-o-projekcie-budzetu-panstwa-na-2022-rok
www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/rusza-festiwal-nnw-w-gdyni-29-wrzesnia-2-pazdziernika-2021-r
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Uważam, że pandemia koronawirusa może się skończyć w ciągu roku, po-
nieważ zwiększona produkcja szczepionek zapewni globalne dostawy.

Stephane Bancel, dyrektor generalny �rmy Moderna 
w rozmowie ze szwajcarską gazetą „Neue Zuercher Zeitung”

STYPENDIA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Tyle nowych zakażeń na koronawirusa odnotowanych zostało na 
Pomorzu (dane z dziś). Zdecydowana większość (24) to mieszkańcy 
Gdańska. Z kolei w całym kraju to 1234 osoby. 

ZUS INFORMUJE

Nie będą ukarani 

Osoba poszukująca pracy na 
różne sposoby przygotowuje się 
do kluczowej rozmowy kwali�ka-
cyjnej. Jak w wielu przypadkach 
dobrą metodą okazuje się trening. 
Temat został poruszony w audycji 
„Głos pracownika” emitowanej na 
antenie „Radia Gdańsk”.

– Rozmowa rekrutacyjna z re-
guły jest dla człowieka bardzo 
stresująca, bo po prostu jest nie-
typowa: rzadko występuje w na-
szym życiu, ale często powraca 
falami, wiąże się z bardzo dużym 
stresem, dużą świadomością tego, 
że jesteśmy oceniani i tego, że 
od tej oceny bardzo wiele zależy. 
Dlatego najważniejsze jest, żeby 

Głos pracownika

sobie przećwiczyć rzeczy, które na 
pewno zdarzą się na tej rozmowie, 
żeby mieć przygotowaną chociaż 
część bazową – radzi występująca 
w audycji Agnieszka Śladkowska.
Gość „Radia Gdańsk” wskazuje, że 
nie powinno się ćwiczyć z nikim 
bliskim.

– Im bliższa jest osoba, z którą 
ćwiczymy, tym gorzej, bo w przy-
padku bliskiej osoby mamy świa-
domość nienaturalności sytuacji 
– podkreśla. 
Czytaj więcej TUTAJ...>>

Już w listopadzie do emerytów 
i rencistów tra�ą tzw. czternastki.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
przygotowuje się do ich wypłaty. 
Aby otrzymać świadczenie nie 
trzeba składać żadnych wnio-
sków.

„Czternastka” będzie przysługi-
wała osobom, które 31 paździer-
nika 2021 będą miały prawo do 
jednego ze świadczeń długoter-
minowych wymienionych w usta-
wie, m.in. emerytury, renty, renty 
socjalnej, świadczenia przedeme-
rytalnego („czternastki” nie otrzy-
mają osoby, które mają zawieszo-
ne prawo do świadczeń).

Świadczenie wyniesie 1250,88 
zł brutto. Pełną kwotę dostaną 

emeryci i renciści, których świad-
czenie podstawowe nie przekra-
cza 2900 zł brutto. W pozostałych 
przypadkach „czternastka” zosta-
nie pomniejszona zgodnie z zasa-
dą „złotówka za złotówkę”. Np. jeśli 
emerytura wynosi 3000 zł, „czter-
nastka” będzie obniżona o 100 zł. 

Dodatkowe świadczenie bę-
dzie wypłacane z urzędu, to zna-
czy, że nie trzeba składać żadnego 
wniosku aby otrzymać pieniądze. 
Czternasta emerytura będzie pod-
legała opodatkowaniu i oskład-
kowaniu na ogólnych zasadach, 
niezależnie od tego, czy jest wy-
płacana w zbiegu ze świadcze-
niem opodatkowanym czy zwol-
nionym z podatku. 

14 emerytura

Od kilku lat warunkiem uzy-
skania stypendium z Funduszu 
Stypendialnego im. NSZZ 
„Solidarność” jest przygotowa-
nie tekstu pod hasłem „Moje 
spotkanie z Solidarnością”. 
W tym roku kapituła wyróżniła 
sześć osób, które przygotowały 
takie materiały. W tym wydaniu 
Ibisa zaczynamy ich prezentację 
(pełne wersje będą dostępne na 
stronie www.solidarnosc.gda.pl).

O organizacji związkowej NSZZ 
Solidarność po raz pierwszy słysza-
łem podczas lekcji historii w szkole. 
Chociaż podróżując z rodzicami 
nieraz widziałem charakterystycz-
ne symbole umieszczane na bu-
dynkach trójmiejskich (…) Wiele 
słyszałem i czytałem o osobach in-
ternowanych. Osoby te były w sta-
nie poświęcić swoją wolność, spo-
kojne życie z rodziną w imię wolnej 
Polski. Są nazwiska osób, które 
stały się symbolem „Solidarności”, 
jednak warto pamiętać, że za nimi 
stały tysiące działaczy – „anonimo-
wych” członków walczących o nie-
podległość. Jedną z takich osób był 
Zygmunt Noga, mieszkaniec Staro-
gardu Gdańskiego (…) 

Rodzicom udało się nawią-
zać kontakt z żoną Pana Zyg-
munta – z Panią Gabrielą Noga. 
Zgodziła się na spotkanie, więc 
udałem się do niej z moją mamą 
(…) Od początku wzruszył mnie 
sposób w jaki mówiła Pani Ga-
briela. Wówczas pomyślałem o 
rodzinach osób internowanych. 
O żonach działaczy, a w szcze-
gólności o dzieciach, o których 
bardzo rzadko się mówi. Teraz 

wiem, że to właśnie ich przeży-
cia dopełniają obraz ówczesnych 
tragedii ludzkich. Powiedziała, że 
ok 2.30 w nocy przyszło dwóch 
milicjantów i zaczęli dobijać się 
do drzwi. Krzyczeli, że jeżeli nie 
zostaną wpuszczeni do środka 
dobrowolnie, to wyważą drzwi 
(…)

Podczas przeszukania milicjanci 
byli bardzo agresywni, wyrzucali 
rzeczy osobiste z szaf, a obie córki; 
5-letnia Beatka i 7-letnia Wioletka 
płakały. Próbowałem sobie wy-
obrazić moją młodszą siostrę, która 
jest teraz w wieku Beatki, jaki byłby 
to dla niej straszny widok – zakute-
go w kajdanki tatusia. Pani Gabriela 
przez ponad dwa tygodnie próbo-
wała ustalić miejsce pobytu męża. 
Codziennie towarzyszył jej strach 
czy jeszcze żyje (…) 

Pan Zygmunt Noga został od-
znaczony Krzyżem O�cerskim Od-
rodzenia Polski (2010 r.), a pośmiert-
nie Krzyżem Wolności i Solidarności, 
który odebrała jego żona w 2016 r. Te 
oznaki uznania cieszą i są potrzeb-
ne. Niestety czasu rozłąki z rodziną, 
życia w ciągłym strachu o swój los 
I los najbliższych nie zrekompensu-
ją. Wizyta w domu pana Zygmunta 
było dla mnie bardzo wzruszająca. 
Wierzę, że nie było to moje ostatnie 
spotkanie z „Solidarnością”.

Piotr Kaczorowski
uczeń I Liceum Ogólnokształcą-

cego im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Starogardzie Gdańskim

Prezentujemy 
wyróżnionych 

Gdański sąd odstąpił wczoraj 
od wymierzenia kary trzem oso-
bom, które obaliły pomnik ks. 
prałata Henryka Janowskiego ze 
względu „na niską, społeczną szko-
dliwość czynu i wypadek mniejszej 
wagi”. – Oskarżeni wykorzystali 
pomnik jako symbol swojej walki 
z pedo�lią wśród osób duchow-
nych, wobec braku reakcji odpo-
wiednich organów na doniesienia 
dotyczące osoby Henryka Jankow-
skiego i w celu podkreślenia wagi 
swoich działań, zatem nie działali 
z zamiarem znieważenia pomnika 
– stwierdziła sędzia. – Wykorzysta-
li pomnik jako wzmacniacz prze-
kazu, zapewniający wzbudzenie 
uwagi i zainteresowania u szero-
kiego grona odbiorców. 

Prokurator Mariusz Skwierawski 
z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku 

stwierdził, że decyzję o ewentual-
nym składaniu apelacji podejmie po 
zapoznaniu się z pisemnym uzasad-
nieniem wyroku (prokurator wnosił 
o karę roku więzienia w zawieszeniu 
na dwa lata, grzywnę oraz obowiązek 
naprawienia szkody). 

– To przykre, że do tego proce-
su i do tej sprawy musiało dojść 
– komentuje Krzysztof Dośla, 
przewodniczący społecznego ko-
mitetu budowy pomnika księdza 
Jankowskiego. – Przypomnę, że jak 
Rada Miasta Gdańska, która swoją 
uchwałą wydała zgodę na posta-
wienie tego pomnika, cofnęła ją, 
pomnik natychmiast został usunię-
ty i nie było żadnego problemu. Nie 
było potrzeby przewracania po-
mnika i robienia happeningów. Po 
prostu należało działać w ramach 
obowiązującego w Polsce prawa. 

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/rozmowa-kwalifikacyjna-na-probe-audycja-glos-pracownika
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