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Tylu zabitych i 527 rannych, to bilans poniedziałkowej strzelaniny w Las Vegas 
podczas koncertu w czasie trzydniowego festiwalu muzyki country „Route 91”.iBiS
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Stop niszczeniu  
Opery Bałtyckiej!

Stop niszczeniu Opery Bałtyc-
kiej! Odwołać dyrektora Kunca! 
Pod takimi hasłami, w ponie-
działek 9 października 2017 r., 
w godz. 11-13, przed Urzędem 
Marszałkowskim w Gdańsku, od-
będzie się zgromadzenie pracow-
ników Opery Bałtyckiej oraz osób 
ich wspierających.

Służba przy grobie
Są jeszcze trzy wolne terminy 

w roku 2018 na służbę przy gro-
bie bł. księdza Jerzego Popiełuszki 
(27 stycznia, 5 lutego i 2 grudnia). 
Prosimy o zgłaszanie się grup na te 
dni. Łącznie na zaplanowanych 18 
służb deklaracje złożyli już: Stocz-
nia Gdańska 2 służby, Port Gdański 
2 służby, Stocznia RSB 2 służby, 
oddz. Chojnice, Komisja Rewizyj-
na ZR, Regionalne Koło EiR; AWFiS 
2 służby, Komisja Oświaty Gdańsk 
2 służby, KM Polpharma, Bractwo 
św. Brygidy.

Wybory na kadencję 
2018-2022

W związku z rozpoczynającymi 
się wyborami na nową kadencję 
władz związkowych na stronie 
internetowej RG „S” została uru-
chomiona zakładka, w której znaj-
dują się informacje i dokumenty. 
Wzory protokołów wyborczych 
zostaną udostępnione na stronie 
RG po przyjęciu ich na posiedze-
niu Krajowej Komisji Wyborczej 5 
października 2017 r. Więcej...>>

Pomoc 
poszkodowanym  
w nawałnicy

Nadal trwa akcja zbierania 
funduszy na pomoc poszkodo-
wanym w nawałnicy. Jak infor-
muje Stefan Gawroński, skarbnik 
ZRG, na koncie Regionu dotych-
czas zebrano 20 tys. zł. Zostaną 
one przekazane poszkodowanym 
członkom Związku, po uzyskaniu 
informacji od kierowników od-
działów z terenów dotkniętych 
zniszczeniami. Więcej...>>

Ograniczenia w handlu  
w niedzielę! Etapami?

Po kilkumiesięcznej przerwie 
ruszają w parlamencie prace nad 
projektem ustawy ograniczającej 
handel w niedzielę. O ostatnich 
ustaleniach w obozie rządzącym 
na temat wolnych niedziel poinfor-
mował członków Zarządu Regionu 
Gdańskiego poseł  Janusz Śniadek, 
który od połowy września kieruje 
sejmową  podkomisją ds. rynku 
pracy. Jeśli posłowie zdążą w odpo-
wiednim czasie uchwalić ustawę, 
wejdzie ona w życie od 1 stycznia 
2018 roku. Dawny przewodniczący 
„Solidarności”, a obecnie poseł PiS 
stwierdził, że obecnie niemożliwe 
jest uchwalenie ograniczenia han-
dlu we wszystkie niedziele, dlatego 
najpewniej przejdzie projekt mó-
wiący o dwóch wolnych niedzielach 
w miesiącu. Jego zdaniem trzeba 
to potraktować jako pierwszy etap 
na drodze ograniczenia handlu we 
wszystkie niedzielę. Obywatelski 
projekt, pod którym podpisało się 
ponad pół miliona Polaków, za-
kłada wprowadzenie ograniczeń 
w każdą niedzielę, z wyłączeniem 
niedziel handlowych. Projekt nie 
zakazuje całkowicie handlu. Do-

puszcza jego prowadzenie przez 
właścicieli placówek i przewiduje 
wiele wyjątków, które obejmują 
m.in. stacje paliw, dworce, kwia-
ciarnie czy kioski. – NSZZ „Soli-
darność” złożył projekt ustawy 
zakładający ograniczenie handlu 
we wszystkie niedziele i z tego się 
nie wycofujemy – powiedział Ma-
rek Lewandowski, rzecznik Komi-
sji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 
Przedstawiciele PiS-u deklarują, 
że początkowo obostrzenia mają 
obowiązywać tylko w co drugą 
niedzielę. Jeśli Polacy przyzwy-
czają się do nich, zakaz zostanie 
rozszerzony na wszystkie ostatnie 
dni weekendu.

Naszym
ZDANIEM

RUSZAJĄ WYBORY 
W ZWIĄZKU

 NSZZ „So-
l i d a r n o ś ć ” 
jak każda 
organ izac ja 
demokratycz-
na wyłania 
swoje władze 
w wyborach. 

Członkowie naszego związku 
raz na cztery lata decydują, kto 
będzie kierował ich organiza-
cją. Wybory zaczynają się od 
podstawowych jednostek orga-
nizacyjnych związku, a więc na 
szczeblu zakładu pracy. Potem 
odbywają się wybory na szcze-
blu regionalnym i branżowym, 
a kończą się na wyborze prze-
wodniczącego Komisji Krajo-
wej. W podstawowych jednost-
kach organizacyjnych związku 
wybory powinny odbyć się w 
okresie od 1 listopada 2017 
r. do 31 marca 2018 r. Termin 
wyborów należy zgłosić do Re-
gionalnej Komisji Wyborczej na 
14 dni przed planowanymi wy-
borami. Zgłoszenie musi być pi-
semne i zawierać termin, miej-
sce i godzinę wyborów. Wzory 
protokołów wyborczych będą 
dostępne na naszej stronie in-
ternetowej, bądź w siedzibie 
ZRG, ale także przedstawiciel 
RKW  nadzorujący wybory bę-
dzie miał ze sobą komplet ta-
kich druków. Przeprowadzając 
wybory trzeba zwrócić uwagę 
na kilka spraw. Podstawowa to 
sprawa kworum, czyli na każ-
dym zebraniu wyborczym musi 
być obecna i głosować co naj-
mniej połowa uprawnionych  
członków Związku. Ważne jest 
również to, żeby kandydat, aby 
został wybrany, musi otrzymać 
więcej niż połowę ważnie od-
danych głosów. No i kandydat 
musi się też znaleźć na miejscu 
mandatowym, na przykład je-
żeli mamy wybieraną komisję 
zakładową i mamy pięć osób, 
to musi się znaleźć wśród tych 
pięciu. Przed rozpoczęciem 
wyborów organizacje związ-
kowe otrzymają pocztą zestaw 
dokumentów, który zawierać 
będzie między innymi nową 
ordynację wyborczą i uchwałę 
Komisji Krajowej o kalendarzu 
wyborczym.

Stefan Gawroński 
przewodniczący Regionalnej 

Komisji Wyborczej

Twoja emerytura,  
twój wybór!

54 proc. Polaków po osiągnię-
ciu wieku emerytalnego planuje 
pozostać na rynku pracy. Rezy-
gnację z aktywności zawodowej 
rozważa 28 proc. ankietowanych. 
Tak przynajmniej wynika z badania 
przeprowadzonego na zlecenie 
Work Service. Od 1 października 
br. wiek dający prawo do przejścia 
na emeryturę wynosi 60 lat dla 
kobiet, 65 lat dla mężczyzn. Ozna-
cza to powrót do stanu sprzed 
reformy z 2012 r., która wpro-
wadziła stopniowe podwyższanie 
wieku emerytalnego do 67 lat bez 
względu na płeć.  ZUS spodziewa 
się, że w ostatnim kwartale tego 

roku na emeryturę może przejść 
ok. 331 tys. osób.

Obniżenie wieku emerytalnego 
było jednym z głównych tematów 
październikowego posiedzenia 
Zarządu Regionu Gdańskiego „S”. 
O skutkach obniżenia powszech-
nego wieku emerytalnego dla in-
nych świadczeń, a także o  przepi-
sach przejściowych oraz zniesieniu 
możliwości nabycia prawa do 
emerytury częściowej mówiła 
Agnieszka Kurczewska-Stanisła-
wowicz, naczelnik Wydziału Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych 
Oddział w Gdańsku. 

Więcej...>>

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wybory-na-kadencje-2018-2022-czas-zaczac
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zarzad-regionu-gdanskiego-co-druga-wolna-niedziela
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zarzad-regionu-gdanskiego-co-druga-wolna-niedziela


CYTAT tygodnia
Przekwalifikowanie Polski do rynków rozwiniętych to

docenienie rozwoju polskiej gospodarki i naszego 
rynku kapitałowego oraz ważny krok w jego roz-

woju. Polska posiada wszystkie zalety rynków 
rozwiniętych, (...). Dodatkowo, dynamiczny 

rozwój polskiej gospodarki jest dobrym 
argumentem do inwestowania na 

naszym rynku przez globalnych 
inwestorów. 

Marek Dietl 
prezes Zarządu Giełdy 

Papierów
Wartościowych 

2.10.2017 r.
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HISTORIA tak było

DELEGALIZACJA „SOLIDARNOŚCI”

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

ELŻBIETA BUGAJNA. przewodnicząca Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zespole 
Szkół w Goręczynie

– Do „Solidarności” należałam już w 1980 r. Potem 
byłam w bliskim kontakcie ze Związkiem. Ponownie 
stałam się członkiem w 2008 r. Popieram zasady, które 
przekazuje i realizuje „S”. Popieram idee pracownicze 

promowane przez „Solidarność”, bo tylko „S” autentycznie pomaga 
pracownikom. Na związkowców można liczyć, dlatego należę i chcę 
przynależeć do „S”. Jesteśmy bardzo widoczni – to my występujemy 
o podwyżki dla administracji. Opiniujemy zmiany pensum dla logope-
dów, psychologów i pedagogów. 

PROCEDURA  
ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH 

ZAPYTAJ prawnika

Od 1 października obowiązuje 
system podstawowego szpitalnego 
zabezpieczenia świadczeń opieki 
zdrowotnej (PSZ), zwany popularnie 
siecią szpitali. Na Pomorzu do PSZ 
zakwalifikowano 25 lecznic. Noc-
na i świąteczna opieka zdrowotna 
udzielana jest od godziny 18 po po-
łudniu do 8 rano w dni powszednie 
oraz całodobowo w dni wolne od 
pracy. Z opieki lekarskiej i pielęgniar-
skiej udzielanej w wyznaczonych 
punktach (pełen wykaz placówek 

na naszej stronie internetowej) 
można skorzystać w przypadku 
nagłego zachorowania lub nagłe-
go pogorszenia stanu zdrowia. 
Pacjent może się udać po pomoc 
do dowolnego punktu, nie obowią-
zuje rejonizacja. W danym punkcie 
nocnej opieki zdrowotnej pacjent 
ma prawo uzyskać zaświadczenie, 
informujące o zakresie udzielanych 
świadczeń. Może również uzyskać 
zaświadczenia o niezdolności do 
pracy. Więcej...>> 

Nocna opieka medyczna 
w Pomorskiem

Pracodawca, który planuje 
zmodyfikować warunki zatrud-
nienia (w tym wynagrodzenia) 
większej liczbie pracowników, 
musi liczyć się z koniecznością 
stosowania przepisów o proce-
durze zwolnień grupowych. Tak 
uznał Trybunał Sprawiedliwości 
UE w dwóch orzeczeniach wyda-
nych 21 września 2017 r. 

Warunki i zasady przeprowadza-
nia przez pracodawców procedury 
zwolnień grupowych określa ustawa 
z 13 marca 2003 r. o szczególnych 
zasadach rozwiązywania z pracow-
nikami stosunków pracy z przyczyn 
niedotyczących pracowników (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1474 ze 
zm.). Przewiduje ona, że pracodaw-
cy – w razie zamiaru złożenia pra-
cownikom wypowiedzeń w liczbie 
przekraczającej progi wskazane w 
ustawie o zwolnieniach grupowych 
– mają obowiązek przedstawić 
związkom zawodowym informację 
o przyczynach zmian i przeprowa-
dzić z nimi konsultacje. Powinni 
również poinformować o sprawie 

powiatowy 
urząd pracy. 

P r z e p i s y 
prawa krajowe-
go nie odpowiadają 
jednak na pytanie, czy 
procedura w niej określo-
na znajduje również zasto-
sowanie w razie modyfikacji
warunków zatrudnienia. 

Sędziowie trybunału ocenili, 
że pracodawca ma obowiązek 
przeprowadzenia konsultacji, o 
których mowa w art. 2 dyrektywy 
nr 98/59/WE, w przypadkach, gdy 
ma zamiar dokonać jednostronnej 
zmiany warunków wynagrodze-
nia na niekorzyść pracowników, 
która – w razie odmowy przyjęcia 
przez tych pracowników, skutku-
je ustaniem stosunku pracy. 

Orzeczenia Trybunału Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej z 21 
września 2017 r. w sprawach Ha-
lina Socha C-149/16 i Małgorzata 
Ciupa C-429/16 
Stan prawny na 4.10.2017 r.

Maria Szwajkiewicz

Dr Waldemar Uziak emerytem
28 września odbyło się poże-

gnanie Waldemara Uziaka, koor-
dynatora Działu Prawnego ZRG 
NSZZ „Solidarność”, który korzy-
stając z nowej ustawy o emery-
turach, przeszedł na emerytu-
rę. W „S” przepracował 28 lat. 
Podczas pożegnania podkreślo-
no, że: Pod kierownictwem dr. 
Waldemara Uziaka dział prawny 
Regionu Gdańskiego należał do 
najlepszych w całym Związku. 
Więcej...>>

8 października 1982 roku 
Sejm PRL -u przy 12 głosach prze-
ciwnych i 10 wstrzymujących się 
uchwala „Ustawę o związkach 
zawodowych i organizacjach rol-
ników”. 

W świetle powyższej usta-
wy wszystkie związki zawodo-
we istniejące przed 13 grudnia 
1981 roku, w tym „Solidarność”, 
zostają rozwiązane, a rolnikom 
indywidualnym w ogóle nie przy-
znaje się prawa do zrzeszania się 
w związki zawodowe, majątek 
zaś przekazuje się nowopow-
stałym związkom reżimowym 
(OPZZ). 

Rada Państwa uchwałą z 12 
października 1982 roku ustala, że 
nazwy nowo powstałych związ-
ków zawodowych powinny za-
wierać wyłącznie wyrazy: „Zwią-
zek zawodowy pracowników…” 
i dalej nazwa danego zakładu 
pracy. Wyjątek uczyniono jedy-
nie dla Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, który mógł zachować 
swoją nazwę. 

Po uchwaleniu tej ustawy, 
Tymczasowa Komisja Koordyna-

cyjna NSZZ „Solidarność” wydała 
oświadczenie, w którym zaznaczy-
ła, że NSZZ „S” może być rozwiąza-
ny jedynie na mocy decyzji swoich 
członków. Związek nasz istnieje 
i nadal będzie działać na rzecz Sa-
morządnej Rzeczpospolitej”. 

Konwencja nr 87 Międzynaro-
dowej Organizacji Pracy, dotyczą-
ca wolności związkowej i ochrony 
praw związkowych z 1948 roku, 
ratyfikowana przez władze PRL-
-u 14 grudnia 1956 roku stanowi, 
że organizacje pracodawców i pra-
cowników powinny być wolne od 
wszelkiej arbitralnej ingerencji ze 
strony państwa. Władze komuni-
styczne już od powstania „Solidar-
ności” robią wszystko, aby znisz-
czyć wielomilionową organizację. 

Nie udało się „rozsadzić” 
Związku ani od wewnątrz wpro-
wadzając swoich agentów do 
struktur, ani też siłowo, wpro-
wadzając stan wojenny, aresztu-
jąc bądź internując wiele tysięcy 
działaczy. Postanowiono więc 
„Solidarność” zlikwidować ad-
ministracyjnie uchwalając odpo-
wiednią ustawę.

Stopa bezrobocia w sierpniu 
2017 r. w krajach Unii Europej-
skiej wyniosła 7,6 proc. W Polsce 
była ona na poziomie 4,7 proc., a 
to oznacza szóste miejsce w UE – 
podał Eurostat, urząd statystycz-
ny Unii Europejskiej, stosujący 
przy jej wyliczeniu metodę BAEL. 
Najwyższe bezrobocie jest w Gre-
cji i wynosi 21,2 proc., a najniższe 
w Czechach – 2,9 proc. 

Liczba bezrobotnych w Polsce 
według Eurostatu, określana przy 
pomocy metody BAEL, wyniosła 
812 tys. osób w sierpniu wobec 
834 tys. miesiąc wcześniej. Dla 
porównania rok temu było to 
1,102 mln osób bezrobotnych, co 
przekładało się na stopę bezrobo-
cia w wysokości 6,4 proc.

Więcej...>>

Bezrobocie w Polsce 
na poziomie 4,7 proc.

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/nocna-opieka-medyczna-w-woj-pomorskim
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/eurostat-bezrobocie-w-polsce-na-poziomie-47-proc
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/dr-waldemar-uziak-emerytem
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