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24639 USD4639 USD4639 USD4639 USD
wyniosły w Polsce w 2014 r. średnie roczne zarobki. W krajach OECD (Organizacja Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju, skupiająca 34 kraje)  były one dwukrotnie wyższe – 44982 dolary iBiS

sk
ró

te
m

sk
ró

te
.

sk
ró

t.
sk

r.
sk

.

NSZ
Z

IN
TE

RN
ET

OW
Y B

IU
LE

TY
N IN

FO
RM

ACYJ
NY „

SO
LID

ARN
OŚC

I” 

RE
GIO

N G
DAŃSK

I

NR 3
0 (

22
9)

 29
 LI

PC
A 20

15

Zostawcie PKP! 
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Strategiczna spółka PKP Ener-
getyka, m.in. dystrybutor energii 
elektrycznej dla operatorów kole-
jowych, przechodzi w zagraniczne 
ręce. Fundusz CVC Capital Part-
ners podpisał 23 lipca br. umowę 
zakupu spółki będącej częścią 
Grupy PKP S.A. Wartość transak-
cji 1,965 mln zł (477 mln euro). 
Nabywca, CVC Capital Partners, 
jest firmą „private equity” (niepu-
bliczny rynek kapitałowy).  Umo-
wa ma charakter przedwstępny. 
Wątpliwości budzi m.in. porozu-
mienie gwarancyjne ze związka-
mi zawodowymi podpisane przez 

Caryville Investments z kapitałem 
zakładowym… 5 tys. zł. 

– Spółka mająca tak istotny 
wpływ na bezpieczeństwo ener-
getyczne, a w szczególności bez-
pieczeństwo ruchu kolejowego, 
nie powinna wychodzić spod 
nadzoru właścicielskiego Skarbu 
Państwa – czytamy w stanowisku 
NSZZ „S” w PKP Energetyka Za-
kład Północy w Gdyni. 

Więcej…

Brama nr 2 stała się w 1980 roku bramą do Wolności łącząc protestujących 
i mieszkańców Trójmiasta.

Na nic zdały się krytyczne 
opinie środowiska medycznego i 
związków zawodowych oraz 1300 
podpisów pacjentów chorych na 
nowotwory, którzy wzywali do 
odłożenia decyzji i merytorycznej 
dyskusji na temat połączenia Wo-
jewódzkiego Centrum Onkologii z 
podmiotem leczniczym Coperni-
cus sp. z o.o.  

Pomorski Sejmik głosami 23 
radnych koalicji PO i PSL prze-
forsował uchwałę o połączeniu.  
Przeciwnego zdania było sześciu 
radnych PIS.  

Onkologiczna FUZJA
– Jeśli 22 lekarzy specjalistów 

odejdzie z WCO i nie będzie tam 
świadczyło pracy, to oznacza, że 
pacjenci nie będą mieli do nich 
dostępu. Do tej pory WCO to była 
perełka. Informacja o procesie 
zmian w centrum powinna być 
obowiązkowo przekazana pacjen-
tom – uważa radna PiS Danuta 
Sikora.

Przypomnijmy, że decyzji o 
konsolidacji WCO z Copernicusem 
sprzeciwiał się Zarząd Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S”.

 Więcej…

Festyn rodzinny „Solidarność 
pokoleń” na terenach Stoczni 
Gdańskiej to kulminacja  ob-
chodów 35. rocznicy powstania 
NSZZ „S”, W ramach koncertu 
„My Naród”, wystąpi ponad 20 
wokalistów i zespołów. Pojawią 
się wszyscy przewodniczący 
NSZZ „Solidarności” od 1980 

roku, czyli Lech Wałęsa, Marian 
Krzaklewski, Janusz Śniadek i 
Piotr Duda. Nie zabraknie licz-
nych atrakcji dla całych rodzin, 
konkursów i parków zabaw.

31 sierpnia w Sali BHP go-
ścić będzie prezydent Andrzej 
Duda. 

Więcej…

SOLIDARNOŚĆ pokoleń 

LATO POLITYKI
Wydawało 

się, że lato bę-
dzie spokojne 
i gorące. A tu 
niestety „go-
rąc” taki so-
bie, jesienny, 
deszczyk wio-
senny, więc 

o nadmorskich walorach klima-
tycznych tylko sobie pomarzyć. 
Za to w polityce wrze!

Pani premier wraz z rządem 
jeździ po kraju i rozdaje dobra. 
Dowiaduje się w tak zwanych 
bliskich rozmowach ze społe-
czeństwem o potrzebach nor-
malnego ludu i natychmiast od-
powiada. Ostatnio stu milionami 
utuliła wrocławian. A razem z 
panią premier przemieszczają 
się koleją olbrzymich prędkości 
ministrowie. Dotychczas rządzi-
li z Warszawy nie słysząc, co w 
Polsce i w ich resortach piszczy, 
a teraz już tak nie mogą, bo to 
było złe rządzenie, więc rządzą 
jeżdżąc lub jeżdżą rządząc. Jak 
kto woli. 

Z drugiej strony więcej kon-
taktu z rzeczywistością to lepsze 
podstawy do podejmowania 
decyzji. Tylko skoro przez osiem 
lat tego kontaktu było tak mało, 
to kilka miesięcy gorączki wy-
borczej nie rozgrzeje tego, co 
ostygło. Ale jakby na to spojrzeć 
z jeszcze innej strony, to może 
lekarstwem na zmiany byłyby 
wybory w cyklach półrocznych. 

Krótka kampania, ale ile po-
dejmowanych w ostatniej chwili 
decyzji. Ile działań i otwartych 
budżetowych szuflad. Po to aby 
utrzymać się na stołku. Obietnice 
i ich natychmiastowa realizacja. 
Coś, co czekało w zamrażarce 
wiele lat, nagle zostaje rozmro-
żone i błyskawiczną ścieżką, a 
właściwie drogą, a nawet - po-
wiedzmy wprost - autostradą 
przeleci przez komisje, Sejm, Se-
nat, prezydenta, Trybunał Kon-
stytucyjny wprost do celu. Celem  
zaś jest wskazanie właściwej kra-
teczki na karcie wyborczej. 

Może to i dobre, ale znamy 
przysłowie, że pośpiech dobry 
jest przy łapaniu pcheł. Wróćmy 
więc do normalności i do tych, 
którzy będą słuchać i pracować 
na co dzień, a nie od święta wy-
borczego.

              Bogdan Olszewski

Aparaty fotograficzne, lornetki, 
albumy przyrodnicze – między innymi 
takie nagrody można wygrać w na-
szym konkursie ekologicznym, orga-
nizowanym wspólnie z Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Aby 
wziąć udział w zabawie wystarczy wy-
słać do nas własnoręcznie wykonane 
zdjęcie przedstawiające piękno pol-
skiej, a zwłaszcza pomorskiej przyrody. 
Szczegóły konkursu...>>

Wygraj aparat 
fotograficzny!

PRAWOekologiczny

Korzystamy z do�nansowania Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Do Królowej Polski
Blisko pół tysiąca pielgrzymów 

wyruszyło o świcie 28 lipca br. z 
Gdańska na Jasną Górę, by stanąć 
przed obliczem Królowej Polski. Na 
szlak odprowadził ich ks. bp Wie-
sław Szlachetka. Na Jasną Górę 
pielgrzymi dotrą w środę 12 sierpnia 
br. Trwa też Pielgrzymka Kaszubska, 
której uczestnicy przejdą z Helu do 
Częstochowy 640 km.    
SKOK w kampanii

W związku z godzącymi w dobre 
imię spółdzielczych kas oszczęd-
nościowo-kredytowych wypowie-
dziami ministra finansów Mateusza 
Szczurka i posłanki PO Joanny Mu-
chy,   Krajowa SKOK przygotowuje 
pozwy sądowe przeciwko ministro-
wi i rzeczniczce sztabu wyborczego 
PO.  Minister Szczurek na posiedze-
niu sejmowej Komisji finansów pu-
blicznych porównywał SKOK-i, legal-
nie działające instytucje finansowe, 
w których ulokowało pieniądze dwa 
miliony spółdzielców, do piramidy 
finansowej.

Więcej...

Naszym
ZDANIEM



HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia

Ciągle słyszymy, że nasze banki są tak bardzo 
obciążone różnymi daninami, że aż ledwo 

przędą, a z roku na rok wynik sektora 
jest coraz lepszy. Te zyski nie biorą się 

znikąd. 

Małgorzata Zaleska, 
członkini zarządu Narodowe-

go Banku Polskiego 

ZRYW KU WOLNOŚCI 

ZAPYTAJ prawnika

Świadczenia na 
wakacje z zakładowe-
go funduszu świadczeń 
socjalnych – część IV

JAN BLOCK,  NSZZ „S” w PKP Intercity S.A. 
Zakład Północny w Gdyni

„Solidarność” była wolnościowym zrywem, 
magicznym słowem. W 1980 i 1989 roku ludzie 
walczyli o godne życie i lepszą pracę. Tak i teraz 
„Solidarność” jest potrzebna, by pełnić rolę obroń-
cy ludzi pracy. Razem, w związku zawodowym, 
jesteśmy skuteczniejsi, gdy upominać się trzeba o 
dobre miejsca pracy i godną płacę.     

Dlaczego należę do 
„SOLIDARNOŚCI”?

iBiS NR 30 (229) 29 LIPCA 2015
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl
Redaktor prowadzący: Artur S. Górski
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

W PKP Cargo w trakcie negocja-
cji płacowych nie doszło do poro-
zumienia. Po propozycji zarządu, 
aby pracownicy otrzymali 45 zł 
podwyżki związkowcy zerwali roz-
mowy na wieść, że w tym samym 
czasie członkowie zarządu PKP Car-
go decyzją rady nadzorczej otrzy-
mali podwyżki po 10 tys. zł.

 - Po tak bezczelnej propozycji 
wszystkie organizacje związkowe 
podjęły decyzję o nieopuszczaniu 
siedziby spółki, co de facto oznacza 
jej okupację - powiedział Henryk 
Grymel, przewodniczący Sekcji Kra-
jowej Kolejarzy NSZZ „S”.

Podwyżka? TAK, 
DLA ZARZĄDU

Wcześniej prezes PKP Cargo 
zaoferował po 500 zł jednorazo-
wej premii pod warunkiem, że 
negocjacje   zostaną zawieszone. 
W odpowiedzi strona związko-
wa zmniejszyła postulat płacowy 
z 400 do 250 zł podwyżki. W za-
mian związkowcy usłyszeli - 45 zł.  
Związki zawodowe zapowiedziały 
na 21 sierpnia br. przeprowadze-
nie referendum strajkowego w PKP 
Cargo. 

Więcej…

Czy dofinansowanie przysłu-
guje tylko za wycieczkę zorgani-
zowaną?

Nie tylko. Dofinansowanie 
może dotyczyć zarówno wypo-
czynku zorganizowanego w for-
mie wczasów, wypoczynku łączo-
nego z pobytem w sanatorium na 
leczenie lub rekonwalescencję, ale 
i wypoczynku zorganizowanego 
we własnym zakresie, np. agrotu-
rystyki, wynajmu kwater prywat-
nych. Dofinansowanie przysługuje 
również za wypoczynek zorgani-
zowany poza granicami kraju.

Wysokość dopłat jest uwarun-
kowana wysokością dochodów w 
rodzinie.

 
Czy pracownik otrzyma do-

finansowanie do wypoczynku 
dzieci?

Tak. Pracodawca może przewi-
dzieć taką możliwość dofinanso-
wania, z zachowaniem kryterium 
socjalnego. Dofinansowanie obej-
mie wypoczynek dzieci pracowni-
ka zorganizowany w formie kolo-

nii, obozów, zielonych 
szkół. Pracodawca może 
żądać potwierdzenia takie-
go wypoczynku w formie ra-
chunku, faktury, zaświadczenia.

 
Czy emeryci i renciści – byli 

pracownicy zakładu, mogą ubie-
gać się o dofinansowanie?

Tak. Zgodnie z ustawą o ZFŚS 
ze świadczeń i usług finansowa-
nych z zakładowego funduszu so-
cjalnego mogą korzystać emeryci i 
renciści - byli pracownicy zakładu. 
Status emeryta został określony w 
uchwale Sądu Najwyższego z dnia 
15 listopada 1991r. (I PZP 56/91) 
- pracownik zaprzestając pracy i 
nabywając prawo do emerytury 
staje się emerytem - byłym pra-
cownikiem tego zakładu pracy, u 
którego był bezpośrednio (ostat-
nio) zatrudniony przed nabyciem 
tego prawa. 

Stan prawny na 28.07.2015 r.
Maria Szwajkiewicz

1 sierpnia 1944 r. wybuchło 
Powstanie warszawskie. 63 dni 
żołnierze Armii Krajowej i innych 
formacji zbrojnych prowadzili he-
roiczną i samotną walkę. Jej celem 
była Polska wolna od niemieckiej 
okupacji i sowieckiej dominacji. 

Tego dnia 38 tysięcy chłopców 
i dziewcząt z biało-czerwonymi 
opaskami i pod byle jaką bro-
nią stawia się na punkty zborne, 
uzbrojeni w nieliczne steny, grana-
ty, butelki z benzyną, biało-czer-
wone opaski i Honor, który ceny 
nie ma.  Gen. „Bór” Komorowski, 
mimo wahań, zdecydował: „Tak 
– Godzina W!”.  O godzinie 17. 
wybiegają  z pięciuset warszaw-
skich bram w nadziei, że za trzy 
dni Armia Czerwona przekroczy 
Wisłę, a oni wystąpią wobec niej 
jako gospodarze stolicy i wolnej 
Polski.  

Sowieci stali nad Wisłą patrząc 
na agonię stolicy. Próba pomocy 
podjęta przez „kościuszkowców” 
gen. Berlinga zakończyła się fia-
skiem. Alianckie zrzuty miały zna-
czenie tylko symboliczne. Wspar-
cie nie nadeszło. Polacy zapłacili  
straszliwą cenę za pragnienie wol-
ności, złudzenia i romantyzm, 
kładąc na szalę bezmiar swego 
męstwa. 

ZRYW KU WOLNOŚCI 

dobre miejsca pracy i godną płacę.     

Poległo 18 tys. powstańców 
i dwa tys. żołnierzy 1 Armii WP. 
Straty wśród ludności cywilnej 
wyniosły aż 180 tys. zabitych. Pół 
miliona mieszkańców Niemcy wy-
pędzili z lewobrzeżnej Warszawy, 
którą zburzyli.   

Z bronią w ręku, wśród tysięcy 
innych, 4 sierpnia 1944 r. poległ 
Krzysztof Kamil Baczyński. Miał 23 
lata. Poeci Tadeusz Gajcy, związa-
ny z Konfederacją Narodu i Zdzi-
sław Stroiński, polegli 16 sierpnia 
1944.  

Pozostały archiwalne zdjęcia 
pięknych dziewcząt z barykad, 
tych „małych dziewczynek z AK” 
i chłopców z biało-czerwonymi 
opaskami.

Czasowi, MARNIE OPŁACANI
Dane o warunkach zatrudnie-

nia, pracy i wynagrodzeniach, 
opublikowane w najnowszym ra-
porcie OECD są przytłaczające. Na 
umowach czasowych pracuje w 
Polsce 28,4 proc. zatrudnionych. 
Za nami jest tylko Chile. Średnia 
OECD to 11,1 proc. Wśród mło-
dych pracowników – do 24 lat, aż 
71,2 proc. pracuje na czas okre-
ślony. Średnia OECD wynosi 24,1 
proc. W Grecji umowy czasowe 
wśród młodych stanowią 29,4 
proc., w Czechach – 32,4 proc., 
Chile – 45,8 proc., a na Węgrzech 
– 25,1 proc.

Znaczne są dysproporcje w za-
robkach. 10 proc. najbogatszych 

zarabia 4,1 razy więcej niż grupa 
10 proc. najmniej zarabiających. 
W dysproporcji w zarobkach wy-
przedzają nas jedynie USA, Korea 
Płd., Chile i Estonia. 

 Więcej… 

KLAUDIA BELING, stypendystka
– NSZZ „Solidarność” w  przyszłości powinien 

być jeszcze mocniejszy, by odgrywać większą 
rolę na rynku pracy i mieć większy wpływ na 
pracodawców, by ci szanowali pracowników za 
ich profesjonalnie wykonaną pracę     


