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Z tyle podatku zapłacą od swoich sowitych europejskich pensji Donald Tusk i Elżbieta Bieńkowska. 

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym PIT wynagrodzenia z instytucji UE nie są opodatkowane.

CEL: ROZWÓJ! Naszym
ZDANIEM

PIKIETA POD LIDLEM

Nie stój 
z boku  

Z badań 
opinii publicz-
nej wynika, 
że działalność 
NSZZ „Solidar-
ność” cieszy się 
dużą sympatią 
i uznaniem. 
Jednak takie 

opinie społeczne nie przekładają 
się wprost na bezpośrednie zaan-
gażowanie w działalność związko-
wą na poziomie zakładowym, na 
wzrost liczby członków Związku.

Z naszych doświadczeń 
wynika, że pracownicy naj-
częściej tłumaczą swoją bier-
ność koniecznością opłacania 
składki związkowej, formal-
nościami lub tym, że w ich 
zakładzie już działa organi-
zacja związkowa, która dba 
o ich sprawy. Takie myślenie 
przypomina trochę nadzie-
je pasażerów jeżdżących na 
gapę, że kosztem tych, którzy 
zapłacili za bilety, dojadą do 
końca swojej trasy. Nic bar-
dziej mylnego.

Nasi organizatorzy sukce-
sywnie zmieniają tą świado-
mość pracowników. Pokazują, 
że nie wystarczy, aby w danym 
przedsiębiorstwie istniała or-
ganizacja związkowa. Musi 
być ona jeszcze silna, czyli 
także liczna. Pierwsze pytanie, 
jakie pracodawcy zadają lide-
rom organizacji związkowych 
w zakładach, brzmi najczę-
ściej: jaką część załogi repre-
zentujecie, kto za wami stoi?

Tylko silne i liczne związki 
zawodowe mają szansę od-
powiednio zadbać o interesy 
pracowników. Przykładowo 
podczas negocjacji płaco-
wych ten sam pracodawca jest 
skłonny podwyższyć pensje o 
4 proc. w przypadku słabej, 
czyli niewielkiej organizacji 
związkowej, i o 6 proc., gdy 
negocjuje z silną, czyli liczną 
organizacją związkową. Te 2 
proc. zysk każdego pracowni-
ka to jest właśnie efekt opła-
cania składki związkowej. 

Pamiętajmy – stanie z boku, 
nawet z sympatią do Związku, 
nie wystarczy. Na bierności 
traci zarówno poszczególny 
pracownik, jak i cała załoga.

Roman Kuzimski 

Jak pozyskiwać członków 
Związku, łącząc codzienne 
działania z tradycją NSZZ „So-
lidarność” – dyskutowali o 
tym członkowie Zarządu Re-
gionu Gdańskiego 8 września. 
Nieprzypadkowo, bo rozwój 
Związku to od kilku lat stra-
tegiczny cel „S” na Pomorzu i 
w całym kraju. Systematycznie 
powstają nowe organizacje za-
kładowe.

Wiceprzewodniczący gdań-
skiej „S” Roman Kuzimski, odpo-
wiedzialny m.in. za rozwój orga-
nizacji związkowych, podkreślił, 
że strategia na obecną kadencję 
to „zagospodarowanie firm no-
wopowstających i reanimacja 
organizacji związkowych, które 
zaprzestały aktywnej rekruta-

cji związkowej”. Aby jeszcze 
skuteczniej rozwijać Związek, 
Region Gdański planuje m.in. 
zwiększyć wewnątrzzwiązkowe 
wsparcie eksperckie.Zdaniem 
Edwarda Fortuny z gdańskiej 
portowej „Solidarności” kluczo-
wa w budowie silnego  związku 
jest „organiczna praca od pod-
staw”.

Członkowie ZRG zgodzili się, 
że nie można lekceważyć wpły-
wu polityki na życie codzienne. 
– Mamy niebawem ogromną 
okazję, aby zyskać wpływ na 
władze lokalne. To samorządy 
decydują o naszym tu i teraz. 
To bodaj najważniejsze wybory 
– mówił o zbliżających się wybo-
rach samorządowych Stanisław 
Kotyński, przewodniczący „S” w 
GPEC.  Więcej...>>

Nie ma przyzwolenia na ła-
manie praw pracowniczych i 
szykanowanie związkowców w 
zagranicznych koncernach czer-
piących pożytki z działalności w 
Polsce. Około 700 związkowców 
protestowało 9 września  przed 
centrum dystrybucyjnym i logi-
stycznym niemieckiej sieci Lidl 
w Jankowicach k. Tarnowa Pod-
górnego przeciwko niegodnym 
warunkom pracy oraz zwolnieniu 
dwójki działaczy „S”. W manife-
stacji nie zabrakło kilkudziesięciu 
członków związku z Regionów 
Gdańskiego i Słupskiego. – Pra-
wa pracownicze są nagminnie 
łamane, dlatego spotykamy się 
na kolejnej akcji protestacyjnej. 
Przedsiębiorcy, tak jak właściciele  
Lidla, mają wielką kasę i nie chcą 
swoim finansowym sukcesem 

podzielić się z tymi, którzy ten 
sukces  im wypracowali. Mają 
więc potwornego stracha przed 
ludźmi zorganizowanymi. Dla-
tego oskarża się związkowców. 
Pieniądze lokowane w bankach 
zagranicznych pracują tam, a 
nie na rzecz polskich obywateli 
– mówił Roman Kuzimski, wice-
przewodniczący ZRG NSZZ „S”.

Szef handlowej „S” Alfred 
Bujara podkreślił podwójne 
standardy traktowania pracow-
ników w Lidlu – w Niemczech są 
oni traktowani nieporównywal-
nie lepiej niż w Polsce. Dlatego 
kolejny protest został zapowie-
dziany przed główną siedzibą 
sieci Lidl w niemieckim Neckar-
sulm. Będzie to wspólna akcja 
„S” i niemieckiej centrali związ-
kowej Ver.di. Więcej...>> 

 Globalny kryzys pracy
Świat stoi w obliczu global-

nego kryzysu rynku pracy, który 
zagraża ożywieniu gospodar-
czemu – alarmuje Bank Świa-
towy. Według raportu banku 
do 2030 r. konieczne jest stwo-
rzenie dodatkowych 600 mln 
miejsc pracy, aby nadążyć za 
tempem wzrostu populacji.
więcej...>>

 

Młodzi bez pieniędzy
163 tys. młodych Polaków 

nie płaci w terminie rachunków 
i zaciągniętych kredytów. Ich 
łączne zadłużenie to blisko 133 
ml zł. Kolejne 123 mln to zo-
bowiązania młodych za usługi 
telekomunikacyjne.więcej...>>

 
„Solidarność” skuteczna!

Pracodawcy nie będą mo-
gli zwalniać pracowników za-
trudnionych na umowach cza-
sowych z dwutygodniowym 
okresem wypowiedzenia i bez 
podania przyczyny. To zapo-
wiedzi rządu w odpowiedzi na 
orzeczenie Komisji Europejskiej, 
która po skardze „Solidarności” 
zakwestionowała obowiązujące 
w Polsce zasady pracy na umo-
wach tymczasowych. Zmiany 
obejmą prawie 3,5 mln pracow-
ników. więcej...>>

Sprostowanie
Chochliki drukarskie, jak się 

okazuje, nie omijają również me-
diów elektronicznych. W ostatnim 
numerze „IBIS-a” wkradł się błąd 
w dacie homilii św. Jana Pawła II 
do ludzi morza, które miało oczy-
wiście miejsce 11 czerwca 1987 r., 
a nie 1981 roku. Za pomyłkę prze-
praszamy.

35 godzin bez odpoczynku
Nawet 800 godzin nadliczbo-

wych rocznie przepracowywali pra-
cownicy firm kontrolowanych przez 
Państwową Inspekcję Pracy – wynika 
z raportu PIP. Rekordzista ujawniony 
przez Inspekcję pracował bez odpo-
czynku 35 godzin! więcej:..>>

 

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zrg-rozwoj-zwiazku-praca-u-podstaw-profesjonalizm/ 
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/protest-przed-centrala-lidl-nie-dla-podwojnych-standardow-pracowniczych-w-europie/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/swiat-przed-grozba-rynku-pracy/ 
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/swiat-przed-grozba-rynku-pracy/ 
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/swiat-przed-grozba-rynku-pracy/ 
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/swiat-przed-grozba-rynku-pracy/ 
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/mlodzi-maja-problemy-z-platnoscia-zobowiazan/ 
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/lepsze-warunki-dla-pracujacych-na-czasowkach/ 
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/35-godzin-pracy-bez-wypoczynku-raport-pip/
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CYTAT tygodnia
 Dlaczego należę do  
 „SOLIDARNOŚCI”?

 Donald Tusk odchodzi niestety 7 lat za późno. 
Cała działalność polityczna premiera – jak z 
tego wynika – podporządkowana karierze 

osobistej. Ma on na swoim koncie (…) 
cały szereg błędów, ustępstw i zanie-

chań, godzących w interes Polski 
(…) Od likwidacji przemysłu stocz-

niowego do wydłużenia pracy 
rodakom do 67 roku życia.

 Jerzy Kłosiński, 
„Tygodnik 

Solidarność” (nr 
37/2014)

HISTORIA tak było

OBRONA Kępy Oksywskiej

ZAPYTAJ prawnika

Biedny Fundusz Pracy 

  Magdalena Karp, przewodnicząca OM         
NSZZ „S” Marynarzy i Rybaków

– Do „S” wstąpiłam w 1998 r. Jako przewodnicząca posta-
wiłam sobie dwa główne cele: rozwój Związku i pomoc naszym 
członkom w rozwiązywaniu ich problemów. Na co dzień zajmuję 
się pomocą marynarzom w kwestiach zatrudnienia, warunków 
pracy i płacy, roszczeniami marynarskimi. To działa w obie stro-
ny. Z jednej pomagamy ludziom, którzy jej potrzebują, z dru-
giej budujemy pozytywny wizerunek Związku. Moim celem jest 
spotykanie się z ludźmi, przekazywanie im informacji z „S” i ITF, 
budowanie dobrych relacji. Będę zabiegała także o nawiązywa-
nie nowych kontaktów, szczególnie z młodymi ludźmi, tak aby 
przyciągnąć ich do Związku.

SKANDAL 
W KOKOSZKACH

Po wybuchu II wojny świa-
towej, już w ciągu pierwszych 
dni walk, rejon Wybrzeża zo-
stał odcięty od reszty kraju. 
Z tego powodu 10 września 
1939 r. po ciężkich walkach w 
rejonie Redy i na zachodnich 
przedpolach Gdyni, płk Stani-
sław Dąbek, dowódca Lądowej 
Obrony Wybrzeża, podjął decy-
zję oddania rejonu Gdyni i ge-
neralnego odwrotu wszystkich 
sił na teren Kępy Oksywskiej. 
Było to również spowodowa-
ne brakiem nadejścia wsparcia, 
początkowo przewidywanego 
przez Sztab Główny WP. 

Na Kępie znalazło się  ok. 
9 tys. polskich żołnierzy oraz 
wielu cywilów. Walki piechoty 
trwały od 10 do 19 września 
1939 r. W krótkim okresie i na  
bardzo małej powierzchni sto-
czono ponad 100 potyczek. Brak 
umocnień poza najprostszymi ro-
wami strzeleckimi przyczynił się 
do wzrostu strat po polskiej stro-
nie – zginęło ponad 2 tys. żoł-
nierzy. Po południu 19 września, 
wyczerpawszy wszelką możli-
wość dalszej obrony, płk Dąbek 
poprowadził pozostających przy 
nim żołnierzy do ataku, podczas 
którego został trafiony w głowę 
odłamkiem pocisku moździerzo-

wego. Ranny pułkownik ostatnią 
kulę zostawił dla siebie i odebrał 
sobie życie strzałem z pistoletu. 
O godzinie 17 Kępa Oksywska 
skapitulowała. Niemcy w uzna-
niu dla bohaterskiej obrony 
Polaków zezwolili na uroczysty 
pogrzeb płk. Dąbka, delegując 
czterech własnych oficerów. 

W 1964 r. płk Stanisław Dą-
bek został pośmiertnie awanso-
wany na generała brygady. W  
miejscu jego śmierci stoi pomnik 
z pamiątkową tablicą.

Mocni wiarą  

STRES jako przyczyna 
zewnętrzna wypadku przy pracy

12,1 mld zł mają wynieść 
w przyszłorocznym budżecie 
wydatki Funduszu Pracy, z któ-
rego finansowane jest wspar-
cie dla bezrobotnych i zasiłki. 
To niewiele więcej niż w tym 
roku. W ramach funduszu 5,6 
mld zł planowane jest na ak-
tywne formy przeciwdziałania 
bezrobociu, w tym na stypen-
dia stażowe i jednorazowe 
środki na podjęcie działalności 
gospodarczej oraz refundację 
kosztów wyposażenia i doposa-
żenia stanowisk pracy. 3,1 mld 

zł przyszłorocznego budżetu 
Funduszu Pracy trafi na zasił-
ki dla bezrobotnych, a 2,7 mld 
na zasiłki i świadczenia przed-
emerytalne. Pozostałe środki 
przeznaczone zostaną m.in. na 
szkolenia, stypendia dla bezro-
botnych, prace interwencyjne 
i roboty publiczne oraz koszty 
umów zawartych z agencjami 
zatrudnienia, które mają wes-
przeć urzędy pracy w aktywiza-
cji bezrobotnych.

więcej...>>

Przepisy ustawy o ubezpie-
czeniu społecznym z tytułu 
wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych za wypadek przy 
pracy uznają zdarzenie, które 
jednocześnie spełnia następują-
ce kryteria: jest nagłe, wywołane 
przyczyną zewnętrzną, powodu-
jące uraz lub śmierć oraz pozo-
staje w związku z pracą. 

Przyjmuje się, że wykonywanie 
zwykłych (typowych, normalnych), 
choćby stresujących lub wymaga-
jących dużego wysiłku fizycznego 
czynności, nie może być uznane za 
zewnętrznom przyczynę wypadku 
przy pracy. Sama praca nie może 
stanowić zewnętrznej przyczyny 
w rozumieniu definicji wypadku 
przy pracy. Natomiast może nią 
być określona nadzwyczajna sy-
tuacja związana z tą pracą, która 
staje się współdziałającą przyczyną 
zewnętrzną. 

Każdy przypadek wymaga od-

rębnego rozpatrze-
nia i ustalenia, czy taka 
przyczyna zewnętrzna 
istniała przy istnieniu przy-
czyny wewnętrznej (np. zawa-
łu, udaru). Nie każda przyczyna 
stanu emocjonalnego pracownika 
będzie uznana za przyczynę ze-
wnętrzną powodującą schorzenie. 
Nie będzie tym wystąpienie nagłe-
go zdenerwowania pracownika w 
związku z podjętymi decyzjami do-
tyczącymi jego pracy (np. powia-
domienie pracownika o wypowie-
dzeniu umowy lub przeniesienie 
do innej pracy).

Podsumowując, nie wyklucza-
jąc całkowicie stresu, jako przy-
czyny zewnętrznej wypadku przy 
pracy, każdorazowo należy do-
kładnie ustalić, czy w konkretnym 
przypadku nie miały miejsca nad-
zwyczajne sytuacje stresogenne.

Sporządził: Łukasz Sulej 
(stan prawny na dzień 10.09.2014 r.)

ZR Gdańskiego NSZZ „S” 8 
września przyjął stanowisko 
popierające działania gdańskiej 
oświatowej „S” w sporze wokół 
przekazania prywatnemu pod-
miotowi nowej szkoły w gdań-
skich Kokoszkach. Placówka 
rozpoczęła właśnie pierwszy rok 
szkolny w swojej historii. Związ-
kowcy podkreślają m.in., że z pu-
blicznych pieniędzy wspierany jest 
podmiot prywatny nastawiony z 
definicji na zysk, który pośrednio 
zarobi również na zatrudnieniu 
nauczycieli poza systemem Karty 
nauczyciela. „S” rozważa złożenie 
skargi w tej sprawie do Rzeczni-
ka Praw Obywatelskich. Budynek 
szkoły za 36 milionów złotych 
i „rynkiem usług”, czyli 600 
uczniami objętymi obowiązkiem 
szkolnym, został potraktowany 
jak każdy inny lokal usługowy w 
mieście. Szkoła w Kokoszkach to 
także przykład wypychania odpo-
wiedzialności kosztem pracowni-
ków poza samorząd. 

„Solidarni mocni wia-
rą w Syna Bożego” – to 
hasło tegorocznej, już 
XXXII Pielgrzymki Ludzi 
Pracy do Częstochowy w 
dniach 20–21 września. 

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/na-walke-z-bezrobociem-tylko-121-mld-zl/

