
W Y D R U K U J  I  W Y W I E Ś  W  G A B L O T C E !

1 000 000
Tylu wiernych w Polsce 7 października 2017 r. odmawiało różaniec stojąc 
wzdłuż 3,5 tys. km polskiej granicy. Modlono się też w 320 kościołach na terenie 
22 granicznych diecezji.

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 4
1 (

34
4)

 11
 PA

ŹD
ZIE

RN
IKA 20

17

„Dwie korony”
Pod takim tytułem, w pią-

tek 13 października, wejdzie na 
ekrany niektórych polskich kin 
fabularyzowany film w reżyserii
Michała Kondrata, ukazujący ży-
cie świętego Maksymiliana Kolbe. 
Więcej...>>

Zwalczanie zagrożeń 
w portach

W dniach 16-20 października 
2017 r., już po raz dwudziesty, 
odbędzie się w polskich portach 
akcja zwalczania zagrożeń. W tym 
roku związki zawodowe chcą 
zwrócić uwagę na postępującą 
od początku transformacji w Pol-
sce, deregulację oraz liberalizację 
w dostępie do usług portowych 
w naszych portach. Więcej...>>

Strajk Polaków 
w Norwegii

Od połowy września trwa pro-
test 70 polskich pracowników 
przetwórni ryb Sekkingstad AS 
działającej w Norwegii na wyspie 
Sotra pod Bergen. Zostali zwerbo-
wani do pracy przez kołobrzeską 
spółkę, która obiecywała im dobre 
warunki. Na miejscu okazało się, 
że Sekkingstad AS znana jest z wy-
zyskiwania swoich zagranicznych 
pracowników. Więcej...>>

Pat w Bałtyckim 
Terminalu Zbożowym 

Rozmowy między związkow-
cami a zarządem spółki z 28 
września br. nie przyniosły prze-
łomu. Kolejną rundę negocjacji 
wyznaczono na 17 października 
br. Więcej...>>

Zapraszamy na koncert
Proboszcz parafii w Bonisła-

wiu, ksiądz kanonik Franciszek 
Kuć i Komisja Krajowa NSZZ „So-
lidarność” zapraszają na koncert 
poświęcony pamięci św. Jana 
Pawła II i błogosławionego księ-
dza Jerzego Popiełuszki. Koncert 
odbędzie się 15 października 
2017 r. o godzinie 18 w kościele 
parafialnym w Bonisławiu koło
Płocka. Więcej...>>
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Marszałek milczy, 
opera niszczeje

Do 16 października br. związ-
ki zawodowe m.in. NSZZ „Soli-
darność” działające w gdańskiej 
komunikacji miejskiej dały czas 
prezesowi Maciejowi Lisickie-
mu, byłemu wiceprezydentowi 
Gdańska, dzisiaj zarządzające-
mu spółką Gdańskie Autobusy 
i Tramwaje, na przygotowanie się 
do rozmów w sprawie podwyżek 
płac, zapewnienia obsady ka-
drowej i zapewnienia właściwej 
jakości taboru. Związkowcy będą 
rozmawiać z zarządem spółki 
o podwyżkach i poprawie warun-
ków pracy oraz o zmianach w or-
ganizacji pracy i racjonalizacji 
wyznaczonych rozkładów jazdy. 
Domagają się podwyżki stawki 
podstawowej z 13,50 zł na 15,50 

Pracownicy Opery Bałtyckiej nie 
chcą być pariasami sztuki. Apelują 
do marszałka woj. pomorskie-
go o interwencję wobec łamania 
praw pracowniczych w podległej 
samorządowi województwa insty-
tucji kultury, w Operze Bałtyckiej. 
Protestują przeciwko zastraszaniu 
pracowników opery przez jej dy-
rekcję oraz alarmują, że poziom 
artystyczny placówki obniża się 
z powodu nieumiejętnego zarzą-
dzania i konfliktu dyrekcji z zespo-
łem. Władzom samorządowym 
województwa, w opinii związ-
kowców, nie zależy na poznaniu 
sytuacji i jej sanacji.

W poniedziałek 9 października 
2017 r. przez godzinę (od godz. 
11 do południa) przed wejściem 
do Urzędu Marszałkowskiego 
w Gdańsku, stanęło z plakata-
mi i transparentami kilkadziesiąt 

osób, popierających postulaty 
pracowników Opery Bałtyckiej.

– Miasto Gdańsk i Pomorze za-
sługują na operę z prawdziwego 
zdarzenia, grającą spektakle, wy-
stawiającą własne przedstawie-
nia, a nie namiastkę bez muzyki 
na żywo, w której orkiestrę zastę-
puje granie z taśmy – argumentu-
ją pikietujący.

– Mamy w Gdańsku zamiast 
opery prywatny folwark dyrek-
tora, który dzieli, aby rządzić.  
Bierność pomorskiego marszałka 
czyni go współodpowiedzialnym 
za sytuację w operze – przekonu-
je jedna z artystek opery. 

Pismo, wzywające władze 
województwa do „opamięta-
nia” i przyjrzenie się problemom 
w operze, zostało złożone w ga-
binecie marszałka woj. pomor-
skiego. Więcej...>>

Będzie strajk?

zł za godzinę oraz zmian w zasa-
dach premiowania i czytelnych 
reguł nagradzania. Na razie kie-
rowcy czekają… 

Więcej...>>

14 paździer-
nika będziemy 
obchodzić Dzień 
Edukacji Narodo-
wej. Jest więc czas 
na refleksję o sytu-
acji w oświacie.

Rozmawialiśmy na ten temat 
ostatnio podczas dwudniowej 
Rady Sekcji. Jak pokazują przy-
jęte stanowiska, jest trochę pro-
blemów i napięć. Główne to:
1. Sprawa za niskich i zbyt 

odległych w czasie podwy-
żek wynagrodzeń (pierw-
sze 5 proc. od 1 kwietnia 
2018 r.), a także niskich płac 
pracowników administracji 
i obsługi szkół i przedszkoli. 

2. Sprawa pewnego chaosu 
prawnego, jak choćby problem 
godzin niepłatnych, czasu pra-
cy nauczycieli specjalistów, 
brak jasnych uregulowań do-
tyczących trybu opiniowania 
przez związki zawodowe pro-
jektów organizacji szkół.
Ta sytuacja rodzi też pytania 

o skuteczność działań władz 
„S” oświatowej oraz wyników 
rozmów z MEN. W tej sprawie 
też zabraliśmy głos.

Niestety, na początku 2018 r. 
płaca nauczyciela stażysty będzie 
niższa od płacy minimalnej. To 
rodzi obawy brakiem zaintereso-
wania pracą w oświacie osób z od-
powiednimi kwalifikacjami i przy-
gotowaniem pedagogicznym.

Kontrowersje wzbudza też 
projekt ustawy, zawierający za-
pisy wymagające szerszej dys-
kusji, jak temat tzw. awansu 
500+ dla nauczycieli dyplomo-
wanych. Szkoda, że omija się 
inne (dyscyplina szkolna, liczeb-
ność uczniów w klasach).

A życzenia?
Może raczej podziękowania 

ludziom oświaty za codzienny 
wysiłek, bo on w szkole jest 
najważniejszy. Wszystkim też 
dedykuję mądrą myśl, wygło-
szoną kiedyś przez świętego 
Jana Pawła II, który mówił, że 
dzieci należy rozpieszczać, ale 
nie rozpuszczać. Rodzicu, Na-
uczycielu – bądź delikatny, oka-
zuj zrozumienie, ale też stawiaj 
jasne wymagania i koniecz-
nie bądź sprawiedliwy. A to 
przecież sama istota dobrego 
kształcenia i wychowania.

Wojciech Książek
Więcej...>>

DZIEŃ 
EDUKACJI 2017

Naszym
ZDANIEM

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pomorski-marszalku-milczenie-ciche-przyzwolenie-na-niszczenie-opery-baltyckiej
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/ojciec-maksymilian-kolbe-bohaterem-filmu
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/strajk-polakow-w-norwegii
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/straj-polakow-w-norwegii
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/koncert-patronowi-solidarnosci
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/gdanska-komunikacja-miejska-na-krawedzi-strajku-16-pazdziernika-zwiazkowcy-siadaja-rozmow-z-prezesem-gait
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/nauczyciele-zadaja-wyzszych-plac
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/tydzien-na-wypracowanie-porozumienia-w-baltyckim-terminalu-zbozowym


CYTAT tygodnia
– Spać spokojnie mogą ci wszyscy, którzy 

są uczciwi. Nie mogą spać spokojnie zaś 
ci, którzy dopuszczają się korupcji i chcą 

pompować pieniądze ze spółek.

Maciej Wąsik, zastępca 
koordynatora  

ds. służb specjalnych.
Wypowiedź   

dla portalu wPolityce.pl 
10.10.2017 r. 
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więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadząca Maria Giedz
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72
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Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

JAN PRZYBYLSKI, członek Koła Emerytów 
NSZZ „S” przy Gdańskiej Stoczni 
„Remontowa” im. J. Piłsudskiego

– Z „S” związałem się od momentu jej założenia, 
bo to był nowy ruch społeczny, który chciał zmienić 
na lepsze porządek gospodarczo-polityczny w naszym 
kraju. Pociągnęła mnie idea wprowadzająca większą 

swobodę, a nie stłamszenie jak za PRL-u, to aby ludzie mieli wybór pra-
cy, kształcenia się, wyjazdów za granicę. Aby to ludzie wybierali władze 
w Polsce na wszystkich szczeblach. W stanie wojennym byłem łączni-
kiem pomiędzy stocznią a innymi zakładami. Dzisiaj przynależność do 
„S” daje mi większą orientację w tym, co dzieje się w naszym kraju, 
w regionie. Ponadto chcę się spotykać z kolegami ze Związku, dyskuto-
wać, jeździć z nimi na wycieczki.

MOBBING  
W MIEJSCU 
PRACY

ZAPYTAJ prawnika

Jesteś osobą bezrobotną? 
– zgłoś się do naszego projektu! 
– „Stop bezrobociu! Nowe kwa-
lifikacje na dobry początek.”

Nadal trwa nabór do projek-
tu realizowanego przez Region 
Gdański NSZZ „Solidarność” 
w partnerstwie ze Związkiem 
Pracodawców „Forum Okręto-
wym” zatytułowanego „STOP 
BEZROBOCIU! Nowe kwalifikacje
na dobry początek” współfinan-
sowanego z Europejskiego Fun-

13 października 1985 r. 
w wieku 91 lat zmarł gen. Mie-
czysław Boruta-Spiechowicz. 
W 1913 r. wstąpił do Związku 
Strzeleckiego. Był zastępcą do-
wódcy 1 batalionu 4 Pułku Pie-
choty Legionów. W 1919 r. brał 
udział w obronie Lwowa, we 
Francji dowodził 3 Pułkiem Strzel-
ców Polskich w armii gen. Józefa 
Hallera. Po powrocie do kraju, 
w kwietniu 1919 został skierowa-
ny na front do walki z bolszewi-
kami. Po bitwie pod Grannem n. 
Bugiem w sierpniu 1920 r. otrzy-
mał Srebrny Krzyż Orderu Wojen-
nego Virtuti Militari. 

W wojnie obronnej 1939 r. do-
wodził Grupą Operacyjną „Biel-
sko”. Aresztowany przez sowie-
tów w grudniu 1939 r. Więziony 
w Stanisławowie i na „Łubiance”, 
wyszedł na wolność w 1941 r. 
na mocy umowy Sikorski-Maj-
ski. Jako dowóda 5. Wileńskiej 
Dywizji Piechoty przeprowadził 
ewakuację części korpusu gen. 
Andersa do Iranu. 

W 1968 r. wraz z gen. Roma-
nem Abrahamem zajął się ocala-
niem zdewastowanego Cmenta-
rza Orląt Lwowskich. W 1976 r., 
protestując przeciw odznaczeniu 
przez władze PRL radzieckiego 
przywódcy Leonida Breżniewa 
Krzyżem Wielkim Orderu Wojen-
nego Virtuti Militari, zorganizo-

wał uroczystość złożenia na Ja-
snej Górze tychże Orderów przez 
żyjących jeszcze przedwojennych 
dowódców wojskowych. 

Sygnował słynny List czterna-
stu z 14 stycznia 1976 r., sprzeci-
wiającym się wpisaniu do Konsty-
tucji PRL zapisu o nienaruszalności 
więzi z ZSRS. W 1977 r. był jednym 
z założycieli Ruchu Obrony Praw 
Człowieka i Obywatela. 

27 września 1981 r. podczas 
I KZD NSZZ „S” w gdańskiej „Oli-
vii” tak mówił do delegatów: Nie 
dajmy się zastraszyć, bo strach 
jest złym doradcą, a Polska bar-
dzo potrzebuje rad dobrych (...). 
Bądźcie żołnierzami prawdy, a na 
pewno zwyciężycie. 

Gen. Mieczysław Boruta- 
-Spiechowicz na I KZD  
NSZZ „S”, październik 1981 r.

Stop bezrobociu!

duszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Po-
morskiego na lata 2014 – 2020. 
Więcej...>>

Korzystamy z do�nansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Gdańsku

Od maja do końca listopada 
2017 r. trwa „Ekokonkurs”, w któ-
rym można wygrać cenne nagro-
dy przybliżające kontakt z przy-
rodą. Wśród nagród znajdują się 
lornetka i aparat fotograficzny.
W konkursie może uczestniczyć 
każdy. Wystarczy wykonać zdjęcie 
obrazujące ochronę środowiska 
naturalnego w Polsce, a najlepiej 
w województwie pomorskim lub 
ilustrujące gospodarkę i przyro-
dę w województwie pomorskim. 
Zdjęcie to należy przesłać na ad-

res mailowy: magazyn@solidar-
nosc.gda.pl

PRAWOekologiczny

Konkurs ekologiczny

Mobbing jest pojęciem o nie-
ostrym zakresie i czasami mylo-
nym z dyskryminacją (art. 183a 
kodeksu pracy). Tymczasem 
odróżnienie tych dwóch, nega-
tywnych w sferze pracowniczej 
oddziaływań, ma duże znaczenie 
z uwagi na odmienne sankcje:
 w razie mobbingu pracownik 

może dochodzić odszkodowania 
za rozwiązanie stosunku pracy 
z tego powodu, a także zadość-
uczynienia w razie rozstroju 
zdrowia (art. 943 § 3-5 k.p),

 natomiast w przypadku dys-
kryminacji przysługuje przede 
wszystkim odszkodowanie 
(art. 183d k.p.).
Według kodeksu pracy mob-

bing oznacza działania lub za-
chowania dotyczące pracownika 
lub skierowane przeciwko pra-
cownikowi, polegające na upo-
rczywym i długotrwałym nękaniu 
lub zastraszaniu pracownika, 
wywołujące u niego zaniżoną 
ocenę przydatności zawodowej, 
powodujące lub mające na celu 
poniżenie lub ośmieszenie pra-
cownika, izolowanie go lub wy-
eliminowanie z zespołu współ-
pracowników.

Osobami dopuszczającymi się 
mobbingu wobec pracownika 
mogą być nie tylko jego przeło-

żeni, ale też inni 
pracownicy.

Mobbing polega na 
działaniu uporczywym i dłu-
gotrwałym. Długotrwałość nę-
kania lub zastraszania pracownika 
musi być rozpatrywana w sposób 
zindywidualizowany z uwzględnie-
niem długości trwania i stopnia na-
silenia tych działań. Nie można mó-
wić o mobbingu w razie zaistnienia 
jednorazowego incydentu.

Do przykładowych zachowań 
mobbingowych zalicza się: słow-
ne obrażanie i wyśmiewanie, wro-
gie i agresywne zachowania (np. 
krzyk, obraźliwe lub prześmiew-
cze gesty), naruszanie dobrego 
wizerunku i krytykowanie życia 
osobistego, obniżanie statusu 
zawodowego i utrudnianie pracy 
(przypisywanie winy za problemy 
firmy, wyśmiewanie pomysłów,
umniejszanie wkładu, kwestiono-
wanie decyzji, utrudnianie dostę-
pu do materiałów i ważnych dla 
projektów informacji, umyślne 
przeciążanie pracą bądź niewy-
znaczanie żadnych zadań) czy 
izolowanie (ignorowanie obec-
ności, ostentacyjne milczenie, 
niewłączanie ofiary we wspólne
projekty oraz rozmowy).
Stan prawny na 11.10.2017 r.

Maria Szwajkiewicz

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/nowe-kwalifikacje-na-dobry-poczatek

	Przycisk1355: 
	Przycisk1357: 
	Przycisk1358: 
	Przycisk1359: 
	Przycisk1361: 
	Przycisk1362: 
	Przycisk1363: 
	Przycisk1364: 
	Przycisk8010: 
	Przycisk1052: 
	Przycisk1356: 


