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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Referendum 
strajkowe  
w GCT SA

Do końca października 2019 
trwa referendum strajkowe w 
Gdynia Container Terminal SA. 
Portowcy domagają się zawar-
cia układu zbiorowego pracy. 
Negocjacje zarządu spółki 
z  Solidarnością” utknęły w mar-
twym punkcie. – Powodem roz-
pisania referendum jest brak 
akceptacji ze strony zarządu 
spółki układu zbiorowego pra-
cy oraz spełnienia postulatów 
załogi, w tym przywrócenia 
do pracy związkowego lide-
ra w GCT – infomuje zastępca 
przewodniczącego Krajowej 
Sekcji Portów Morskich NSZZ 
„Solidarność” Adam Tylski. 

Więcej...>> 

Zbrodnia Wołyńska 
w gdańskim IPN

Klub Historyczny im. gen. 
Stefana Roweckiego „Grota” 
zorganizował wczoraj (29 
października) spotkanie pod 
hasłem „Zbrodnia Wołyńsko-
-Małopolska – ludobójstwo 
popełnione przez nacjonali-
stów ukraińskich na obywate-
lach II RP w latach 1939-1947”. 
W programie znalazły się 
m.in. pokaz filmu IPN Gdańsk 
„Zmarłych pogrzebać” oraz 
prezentacja zbioru opowiadań 
„Sprawiedliwi” poświęconego 
tematyce stosunków polsko-
-ukraińskich. 

CIT-8 także w postaci 
papierowej

Ustawą z dnia 11 września 
2019 r. została przywrócona 
możliwość składania zeznania 
CIT-8 w postaci papierowej. 
Uprawnienie to obejmie po-
datników podatku CIT osiągają-
cych wyłącznie dochody wolne 
od podatku na podstawie art. 
17 ust. 1 ustawy o CIT i nie-
pełniących funkcji płatnika na 
podstawie odpowiednich prze-
pisów ustawy o PIT. 

Więcej...>>

Protest pod OT Port Gdynia
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1 listopada, w uroczystość 
Wszystkich Świętych, zgodnie 
z tradycją, odwiedzamy cmenta-
rze, przemierzając nierzadko set-
ki kilometrów, żeby pokłonić się 
naszym przodkom i oddać hołd 
najbliższym. Modlimy się, porząd-
kujemy groby, zapalamy znicze, 
przynosimy kwiaty…

W mijającym roku nie zapomi-
najmy o naszych związkowcach 
i ludziach dla naszego Związku 
ważnych, o których pisaliśmy na 
łamach „Magazynu Solidarność” 
i którzy od nas odeszli: Daniela Ko-
szela, Jan Gleński, Jerzy Wardach, 
Halina Ręczmin, Tadeusz Wypych, 
Jolanta Szczypińska, Stanisław 
Równy, Tadeusz Samorajski, Fran-
ciszek Jankowski, Stanisław Wę-
grzyniak, Jan Olszewski, Antoni 
Zambrowski, Lech Stobiecki, Lu-
dwik Jakubek, Stefan Kubowicz, 
Wiesław Zembrzuski, Jan Emilia-
now, Andrzej Trzaska. Wieczny od-
poczynek racz Im dać Panie...

Odeszli od nas 
w ostatnim 
roku

Pr z y p o m i -
namy, że po-
siadacze elek-
t r o n i c z n y c h 
l e g i t y m a c j i 
„Solidarności” 
mogą korzy-
stać z rabatów 
na stacjach LOTOS, w PZU oraz w 
Banku Pekao S.A. 

W PZU to 10 proc. zniżki na 
ubezpieczenia. Wystarczy wypeł-
nić formularz przystąpienia do 
Klubu PZU Pomoc dla NSZZ „Soli-

darność”, a na-
stępnie udać 
się do agenta 
PZU. W Pekao 
S.A. to m.in. 
d a r m o w e 
prowadzenie 
rachunku, ob-

sługi karty czy wypłat z obcych 
bankomatów. W przypadku Loto-
su związkowcy oraz rodziny otrzy-
mują zniżki na paliwa, myjnie, 
oleje i płyny do spryskiwaczy oraz 
produkty z Cafe Punkt. 

– Pracodawca nie skorzystał 
z szansy i nie spotkał się z naszą or-
ganizacją w ramach toczącego się 
sporu – informuje Jacek Szornak, 
przewodniczący Sekcji Krajowej Por-
tów Morskich NSZZ „Solidarność”. 
Dlatego właśnie, aby przypomnieć 
o nierozwiązanych problemach, 
w poniedziałkowe przedpołudnie 
(28 października) w Gdyni została 
zorganizowana pikieta. 

Główne postulaty dotyczą bra-
ku prawidłowego szkolenia osób 
nowo przyjętych oraz pracowni-
ków z �rm zewnętrznych, a także 
stopniowego przejmowania prac 
przeładunkowych przez te przed-
siębiorstwa.  

– Mówimy o bezpieczeństwie 
pracy – podkreśla Jacek Szornak. – 
W OT Port Gdynia występuje oko-
ło 30 procesów technologicznych. 
Na każdy z nich powinno przypa-
dać osiem godzin szkolenia. Kie-
dyś trwało ono trzy miesiące, dziś 

domagamy się 160 godzin szko-
lenia, na co pracodawca nie chce 
się zgodzić. Obecnie po ośmiu 
godzinach szkolenia teoretyczne-
go nowa osoba jest kierowana do 
pracy już jako wykwali�kowana.

Problem potęguje się w przy-
padku obcokrajowców, którzy 
nie znają języka polskiego. – Nie 
protestujemy przeciwko osobom 
przyjeżdżającym ciężko praco-
wać – zastrzega Roman Kuzimski, 
zastępca przewodniczącego Za-
rządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”, – ale trzeba przy-
gotować dla nich odpowiednie 
warunki oraz przeszkolić z języka 
polskiego. Jak to się dzieje, że na 
terenie portu działają ludzi, którzy, 
nie ze swojej winy, nie są w stanie 
porozumieć się ze sobą? 

Sytuacja jest tym bardziej dra-
matyczna, że miały już miejsce 
wypadki w pracy. 

Zobacz �lm i zdjęcia...>>

Od kwietnia trwa spór zbiorowy. Do tej pory nie doszło do porozumienia. 

Zapraszamy do lektury listopa-
dowego „Magazynu Solidarność”:

 Wybory 2019. Polacy zdecydo-
wali przy rekordowej frekwen-
cji

 Manifest dla przemysłu stocz-
niowego

 Żegnamy Kornela Morawiec-
kiego, przywódcę Solidarności 
Walczącej

 Związkowcy w nadleśnictwie
 Skrzynki pocztowe z godłem to 

symbole państwa w terenie
 Biblioteka Gdańska PAN. Wal-

czymy o przetrwanie.

Z legitymacją „S” taniej 

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/o-prawo-pracy-dokera-referendum-strajkowe-w-gct-sa
 http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/papierowy-cit-8-31-pazdziernika-br
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pikieta-pod-ot-port-gdynia-video-relacja


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

150 tysięcy

WYDARZYŁO SIĘ
 29.10.2012 r.  

Polska spłaciła Klu-
bowi Londyńskiemu 
ostatnią ratę (297 
mln. dolarów) zadłu-
żenia zagraniczne-
go zaciągniętego 
w czasie rządów 
Edwarda Gierka.

 31.10.1925 r. 
Obszar na terenie 
Wolnego Miasta 
Gdańska na półwy-
spie Westerplatte 
został o�cjalnie prze-
kazany w beztermi-
nowe i bezpłatne 
użytkowanie Polsce.

 1.11.1988 r.  
Rząd Mieczysława 
Rakowskiego 
podjął decyzję 
o likwidacji Stoczni 
Gdańskiej.

Grób nieznanego żołnierza
HISTORIA 1925
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Czas najwyższy, by właściciele dużych sieci zrozumieli, że Polska nie będzie 
kolonią taniej siły roboczej (…) Im szybciej pracodawcy to zrozumieją, tym 
będzie lepiej dla wszystkich. I dla pracowników i dla pracodawców. 

Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność” w TVP Info

Tyle elektronicznych legitymacji NSZZ „Solidarność” zostało wydru-
kowanych i wydanych przez Komisję Krajową. W Regionie Gdańskim 
posiada ją już około 12 tysięcy osób. 

Z ZUS na rehabilitację 

Ideą Grobu Nieznanego Żołnie-
rza, który znajduje się na pl. Piłsud-
skiego w Warszawie jest uczczenie 
pamięci wszystkich poległych 
w walce o niepodległość Polski. 

Pomysł oddania hołdu pole-
głym w walkach nieznanym żoł-
nierzom narodził się bezpośrednio 
po I wojnie światowej we Francji. 
Pierwszy na świecie Grób Niezna-
nego Żołnierza powstał w Paryżu 
w 1920 r. W naszym kraju pierw-
sze inicjatywy stworzenia miejsca 
upamiętniającego poległych nie-
znanych żołnierzy pojawiły się w 
1921, a wyjątkowy pomnik pod 
kolumnadą Pałacu Saskiego został 
odsłonięty 2 listopada 1925 r. Zło-
żono w nim zwłoki bezimiennego 
żołnierza, sprowadzone podczas 
specjalnej ceremonii z Cmentarza 
Obrońców Lwowa z 1920 roku.

Grób Nieznanego Żołnierza 
w Warszawie uległ poważnemu 
uszkodzeniu pod koniec II wojny 
światowej, kiedy Niemcy wysa-
dzili Pałac Saski. W 1946 r. pomnik 
został odbudowany i ponownie 
odsłonięty. Obecny kształt to tylko 
niewielki ocalały fragment przed-

wojennej kolumnady Pałacu Sa-
skiego. Na �larach grobu znajdują
się tablice z datami pól bitewnych 
od bitwy pod Cedynią w 972 r. po 
8 maja 1945 r., czyli datę zakończe-
nia II wojny światowej w Europie. 
W 1989 r. w Grobie Nieznanego 
Żołnierza została złożona ziemia z 
mogił katyńskich. 

15 sierpnia 2016 r. w dniu Świę-
ta Wojska Polskiego prezydent 
Andrzej Duda odsłonił pierwszą 
tablicę poświęconą żołnierzom 
wyklętym, uczestnikom powsta-
nia antykomunistycznego. 10 li-
stopada 2017 zostały odsłonięte 
dwie nowe tablice upamiętniają-
ce żołnierzy broniących lokalną 
społeczność przed nacjonalistami 
ukraińskimi z UPA i OUN na Woły-
niu, w Małopolsce i Wschodniej Lu-
belszczyźnie  Przy grobie zawsze 
płonie znicz, a służbę pełni warta 
honorowa Wojska Polskiego. 

Znaczenie Grobu Nieznanego 
Żołnierza podkreśla wprowadzo-
ny w protokole dyplomatycznym 
obowiązek odwiedzenia go przez 
delegacje zagraniczne składające 
wizyty w Polsce.

– Ubezpieczeni, których stan 
zdrowia grozi utratą zdolności do 
pracy mogą zwrócić się do Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych 
o skierowanie na rehabilitacje 
leczniczą – przypomina ZUS.  

Program bezpłatnej rehabilita-
cji skierowany jest do osób aktyw-
nych zawodowo, które w wyniku 
przebytej choroby lub urazu są za-
grożone utratą zdolności do pracy. 
Chodzi o to, by zawczasu przeciw-
działać pogarszającemu się stano-
wi zdrowia. O skierowanie mogą 
ubiegać się pracujący zawodowo, 
a także ci, którzy pobierają zasiłek 
chorobowy, świadczenie rehabili-
tacyjne lub okresową rentę z tytu-
łu niezdolności do pracy. 

– W pierwszym półroczu tego 
roku skorzystało z programu pra-
wie 39 tys. osób – informuje regio-
nalny rzecznik prasowy ZUS woje-

wództwa pomorskiego Krzysztof 
Cieszyński. 

Wniosek o rehabilitację leczni-
czą najlepiej złożyć na druku PR-4, 
który wypełni lekarz, u którego się 
leczymy. 

– ZUS kieruje na rehabilitację w 
systemie stacjonarnym, czyli obej-
mującym pobyt w ośrodku rehabi-
litacyjnym w przypadku schorzeń: 
narządu ruchu, układu krążenia, 
oddechowego, psychosomatycz-
nych, onkologicznych po leczeniu 
nowotworu piersi, narządu głosu 
oraz ośrodkowego układu nerwo-
wego – tłumaczy regionalny rzecz-
nik prasowy ZUS województwa 
pomorskiego. – Na rehabilitację w 
systemie ambulatoryjnym można 
otrzymać skierowanie w przypadku 
schorzeń narządu ruchu oraz układu 
krążenia. Może ona też obejmować 
monitorowanie telemedyczne. 

22 października członkowie 
NSZZ „Solidarność” rozdawali 
klientom hipermarketu Auchan 
w Rumi ulotki i informowali o ła-
maniu praw pracowniczych. Akcja 
„Stop wyzyskowi!” dotyczyła wa-
runków pracy, w tym zwłaszcza 
przeciążenia pracowników. 

– W Auchan przybywa klien-
tów, pracownikom przybywa pra-
cy, ale nie przybywa im pieniędzy, 
a system premiowy jest z de�nicji
uznaniowy – argumentuje Kata-
rzyna Tyszkiewicz, przewodniczą-
ca KO „S” w Auchan Rumia i czło-
nek KZ NSZZ „S” w Auchan Polska. 
– Nasza akcja informacyjna miała 
doprowadzić do zaprzestania ła-
mania praw pracowniczych. Dy-
rekcja powinna wiedzieć, że dobre 
praktyki w pracy przekładają się 
na lepszą obsługę klientów. 

Petycja zawierająca żądania 
związkowców została przekazana 
dyrekcji podczas akcji ulotkowej.

Wielu klientów, w rozmowach 
ze związkowcami, popierało akcję. 
Kwestie praw pracowniczych w tej 

sieci w Polsce były też przedstawio-
ne na Europejskiej Radzie Zakłado-
wej w Auchan, która jest upraw-
niona do uzyskiwania informacji i 
prowadzenia konsultacji dotyczą-
cych całości przedsiębiorstwa lub 
grupy przedsiębiorstw w różnych 
państwach członkowskich. 

Związkowcy mówią też m.in. 
o ograniczaniu dostępu przez �r-
mę do pracowników i członków „S”. 
– W skrajnym przypadku ponad pół 
roku przewodniczący Komisji „S” nie 
mógł spotkać się z członkami związ-
ku w Auchan Okęcie – zwraca uwa-
gę Katarzyna Tyszkiewicz. – A czy 
standardem Auchan jest fakt, że 
od dłuższego czasu nie mogę się 
spotkać z członkami związku oraz 
dyrekcją sklepu Auchan Gdynia Re-
dłowo? Jedna pani dyrektor ustala 
datę spotkania, a druga nie puszcza 
mnie na spotkanie, odmawiając od-
delegowania. A może standardem 
jest fakt, że trzy razy nie doszło do 
posiedzenia Komisji Oddziałowej, 
ponieważ nie mogliśmy uzyskać 
zgody na oddelegowanie.

Przeciwko łamaniu praw 
pracowniczych w Auchan
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https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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