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

18 procent
O taką wartość jest niższe przeciętne wynagrodzenie kobiety od wynagrodzenia 
mężczyzny w Polsce (badanie firmy Sedlak&Sedlak).
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Razem bezpieczniej!
– Wiele problemów pracowni-

czych w sposób szczególny dotyka 
młodych ludzi. Dotyczy to m.in. 
omijania prawa pracy przy zatrud-
nianiu – mówił przewodniczący 
ZRG NSZZ „S” Krzysztof Dośla, któ-
ry 7 marca był gościem Rady Re-
gionalnej Sekcji Młodych NSZZ „S” 
Regionu Gdańskiego. Więcej...>>

Będą zatrudniać?
36 proc. firm zamierza zwięk-

szyć zatrudnienie. To o 5 proc. 
więcej niż w poprzednim kwarta-
le – wynika z badania Randstad. 
Pozyskanie nowych pracowników 
planują głównie firmy z branży
przemysłowej, budowlanej i han-
dlowej. Z kolei zwolnienia planują 
firmy ochroniarskie. Więcej...>> 

Szukamy krzyża!
„S” poszukuje brzozowego 

krzyża wykonanego w wejherow-
skim szpitalu przez internowanych 
podczas stanu wojennego w 1982 
r. Następnie był on przechowywa-
ny w bazylice św. Brygidy. Później 
zaginął. Więcej...>>

Bezrobocie nas boli
Bezrobocie to najważniejszy 

problem, z jakim muszą borykać 
się Polacy, bez względu na re-
gion, w którym mieszkają – wyni-
ka z sondażu TNS Polska. Kolejne  
sprawy ważne dla Polaków to po-
lityka, niskie zarobki i służba zdro-
wia. Więcej...>>

Strajk w operze?

Region Gdański 
NSZZ „Soli-
darność” jest 
współzałożycielem 
Pomorskej Funda-
cji Edukacji i Pracy. 
Przekazując 1 pro-
cent tej organizacji 
wspierasz m.in. 

promocję „S” wśród młodzieży, stypen-
dia dla zdolnych uczniów. Pomorska 
Fundacja Edukacji i Pracy posiada 
status organizacji pożytku publicznego. 
RAZEM MOŻEMY POMÓC!

Przekaż 1 procent!

Naszym
ZDANIEM

W ostat-
nich dniach 
uczestniczyli-
śmy – i uczest-
niczymy nadal 
– w proteście 
pracowników 
Opery Bał-

tyckiej. Niedawno w Gdańsku 
odbyło się spotkanie człon-
ków Krajowej Sekcji NSZZ „S” 
Muzeów i Instytucji Ochrony 
Zabytków, podczas którego 
dyskutowano o problemach  
w finansowaniu instytucji kul-
tury. Te wydarzenia pokazały 
jak trudna jest sytuacja mate-
rialna pracowników szeroko 
rozumianej kultury w całym 
kraju, także na Pomorzu. Nie 
nastraja to optymistycznie.

Niskie nakłady na zachowa-
nie dziedzictwa kulturowego 
naszego narodu – i nie tylko, 
bo wiele wytworów naszej 
kultury ma wartość światową 
– ze strony instytucji państwo-
wych i samorządowych są za-
skakujące, jeśli uświadomimy 
sobie, czym jest kultura. Już 
sam termin odnosi się do pielę-
gnowania, dbania, kształcenia. 
Kultura i sztuka to całokształt 
materialnego i duchowego do-
robku naszego społeczeństwa.

Jak możemy myśleć o za-
chowaniu tego dorobku, jeśli 
pracownicy instytucji kultury 
należą, poza nielicznymi wy-
jątkami, do nisko lub bardzo 
nisko wynagradzanych grup 
zawodowych? W dodatku 
ich i tak niskie pensje nie były 
często od lat waloryzowane.  
W większości to swoiści „fa-
natycy” w swoich dziedzinach, 
ale jak długo można pracować, 
nie mogąc  utrzymać ze swojej 
pracy rodziny?

Inwestowanie w kulturę 
zwraca się w kolejnych poko-
leniach. Dbałość o swoje dzie-
dzictwo jest jednym z wyróżni-
ków rozwoju cywilizacyjnego 
danego społeczeństwa. Decy-
dentom politycznym na róż-
nych poziomach warto przy-
pomnieć aforyzm szwedzkiej 
noblistki pisarki Selmy Lagerlof: 
„Kultura to jest to, co zostaje, 
gdy już zapomnimy wszystkie-
go czego się nauczyliśmy”.

Krzysztof Dośla

DOCENIĆ 
KULTURĘ!

– Jeżeli urząd marszałkowski 
nie cofnie decyzji o zakazie pod-
wyżek, które wynegocjowaliśmy 
z dyrektorem Opery Bałtyckiej 
Markiem Weissem, to 21 marca, 
dzień po premierze „Czarnej ma-
ski” Krzysztofa Pendereckiego sta-
wimy się w Operze Bałtyckiej i roz-
poczniemy strajk głodowy. Nie 
chcemy blokować przedstawień, 
palić opon, rzucać kamieniami. Bę-
dziemy grać w spektaklach i jedno-
cześnie prowadzić strajk głodowy 
– zapowiada Krzysztof Rzeszutek, 

wiceprzewodniczący KZ NSZZ „S” 
w Operze Bałtyckiej.

Pracownicy opery 1 marca 
rozpoczęli głodówkę w urzędzie 
marszałkowskim. Po całodniowej 
okupacji gabinetu marszałka zo-
stali wyprowadzeni przez policję. 
Kontynuują jednak protest. 7 mar-
ca zorganizowali pikietę pod urzę-
dem marszałkowskim. Domagają 
się przede wszystkim podwyżki 
wynagrodzeń. Pensje większości 
pracowników opery wynoszą oko-
ło 2 tys. zł brutto. Więcej...>>

Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” 
ws. sporu zbiorowego w Operze Bałtyckiej

Zarząd Regionu Gdańskiego w pełni popiera działania organizacji 
zakładowej NSZZ „S” w Operze Bałtyckiej zmierzające do poprawy 
sytuacji pracowników. Zwracamy uwagę na katastrofalnie niskie i od 
lat niewaloryzowane wynagrodzenia pracowników – zarówno obsłu-
gi, jak i artystów. Zablokowanie przez Urząd Marszałkowski skrom-
nej tegorocznej waloryzacji płac to kolejna restrykcja pogarszająca 
sytuację pracowników Opery, ważnej dla Pomorza instytucji kultury.

Oczekujemy od dyrekcji, a przede wszystkim od marszałka wo-
jewództwa pomorskiego niezwłocznej reakcji na postulaty załogi i 
podjęcia konstruktywnego dialogu. Wnioskujemy także, aby sytuacją 
w Operze Bałtyckiej zajęła się na najbliższym posiedzeniu Wojewódz-
ka Rada Dialogu Społecznego. W związku z tym, że budżet Opery jest 
integralną częścią budżetu uchwalanego przez sejmik województwa 
pomorskiego, wnioskujemy do radnych, aby temat ten stanął na naj-
bliższym posiedzeniu sejmiku województwa pomorskiego.

Gospodarka morska
Gospodarka morska była głów-

nym tematem posiedzenia Za-
rządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„S” 7 marca. Gościem spotkania 
była Dorota Arciszewska-Mielew-
czyk, przewodnicząca sejmowej 
Komisji Gospodarki Morskiej i Że-
glugi Śródlądowej, która zachę-
cała związkowców do współpra-
cy. Liderzy „S” z poszczególnych 
stoczni przedstawili m.in. sytuację 
w Stoczni Marynarki Wojennej 
i przedsiębiorstwie Szkuner. Za-
apelowali także o przygotowanie 
bilansu zamknięcia działań po-
przedniej koalicji rządowej ws. 
gospodarki morskiej oraz odbu-
dowanie szkolnictwa i zasobu 

kadr dla przemysłu okrętowego. 
Związkowcy podkreślili, że nowy 
program rozwoju gospodarki mor-
skiej musi stymulować powstawa-
nie dobrych miejsc pracy. Członko-
wie ZRG przedyskutowali  również 
ochronę przestrzeni historycznej 
wokół pomnika Poległych Stocz-
niowców. Więcej...>>
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http://www.pomorskafundacja.org.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/musimy-przekonywac-ze-razem-bezpieczniej
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/beda-zatrudniac
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/poszukujemy-krzyza-z-wejherowa
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/bedzie-strajk-glodowy-w-operze-baltyckiej
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/bezrobocie-najwazniejszym-problemem-dla-polakow
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zarzad-regionu-gdanskiego-protest-pracownikow-opery-gospodarka-morska


CYTAT tygodnia

On był wielki nie tylko dlatego, że mówił  
o silnej Polsce, ale mówił także, że najważ-

niejszy jest człowiek. Każdy, kto zna drogę 
życiową pana prezydenta, wie, że był rze-

czywiście człowiekiem wyczulonym na 
zwykłych ludzi.

Prezydent Andrzej Duda  
o śp. Lechu Kaczyńskim,  

7 marca 2016 r.

HISTORIA tak było

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

ROBERT SIARNOWSKI, przewodniczący KM 
NSZZ „S” Portu Lotniczego Gdańsk

– Jestem w „Solidarności” po to, aby walczyć o pra-
wa pracowników, by mieć realny wpływ na to, jak trak-
tuje nas pracodawca. A poza tym to piękny ruch, które-
go idee są mi bardzo bliskie. Gdyby nas, związkowców, 
nie było, los pracowników byłby znacznie gorszy.

KWARTALNA 
INFORMACJA  
O LICZBIE 
CZŁONKÓW ZWIĄZKU

iBiS NR 10 (261) 9 MARCA 2016
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Adam Chmielecki
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

8 MARCA A PRAWA KOBIET
Początki Międzynarodowego 

Dnia Kobiet wywodzą się z dzia-
łalności ruchów robotniczych 
w Ameryce Północnej. Pierwsze 
obchody Narodowego Dnia Ko-
biet odbyły się 28 lutego 1909 r. 
w Stanach Zjednoczonych. Za 
pierwowzór współczesnego 
święta kobiet przyjąć można ob-
chodzone w starożytnym Rzymie 
Matronalia. Było to święto przy-
padające na pierwszy tydzień 
marca, związane z początkiem 
nowego roku, macierzyństwem 
i płodnością. Z okazji tego świę-
ta mężowie obdarowywali swo-
je żony prezentami. W 1910 r. 
Międzynarodówka Socjalistyczna 
ustanowiła obchodzony na całym 
świecie Dzień Kobiet, który służyć 
miał krzewieniu idei praw kobiet 
oraz budowaniu społecznego 
wsparcia dla powszechnych praw 
wyborczych dla kobiet.

Dzień kobiet był popularny 
w PRL. Idea święta została jednak 
wypaczona. Jak każde inne święto 
państwowe, 8 marca miał wiązać 
obywateli z ideą socjalizmu i wła-
dzą ludową. Kobiety otrzymywa-
ły obowiązkowe goździki i parę 
rajstop, ale też miały uczcić swoje 
święto „podjęciem zobowiązań 

w szeregach ORMO” lub „wzmożo-
nym współzawodnictwem pracy”.

W Polsce mamy jednak pra-
wo do dumy. Głównym przesła-
niem Dnia Kobiet w początkach 
tego święta była walka o prawa 
wyborcze dla przedstawicielek 
płci pięknej. A właśnie nad Wisłą 
otrzymały one to prawo jako jed-
ne z pierwszych na świecie i dru-
gie w Europie (po Finkach) – już 
28 listopada 1918 r. dekretem 
naczelnika państwa Józefa Piłsud-
skiego. Tymczasem np. w Szwaj-
carii powszechne prawo wyborcze 
dla kobiet wprowadzono dopiero 
w roku… 1990.
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Jeśli po świętach Wielkiej 
Nocy nie otrzymamy podwyżek, 
zaostrzymy protest – zapowia-
dają pracownicy Szpitala Spe-
cjalistycznego w Kościerzynie. To 
efekt fiaska kolejnego spotkania
przedstawicieli związków zawo-
dowych działających w placówce 
z wicemarszałek województwa 

pomorskiego Hanną Zych-Cisoń 
7 marca. Związkowcy uważają, 
że marszałek województwa Mie-
czysław Struk unika w ten spo-
sób bezpośredniego spotkania. 
W szpitalu od 1 grudnia ub.r. 
obowiązuje pogotowie strajkowe. 
Pracownicy domagają się m.in. 
300 zł podwyżki. Więcej...>>

Podwyżki w szpitalu? Dyrektor każdej szkoły ma obo-
wiązek udostępnić arkusz organi-
zacyjny przedstawicielowi związ-
ków zawodowych – podkreśliła 
mecenas Karolina Sikorska-Bed-
narczyk podczas spotkania Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „So-
lidarność” Regionu Gdańskiego 8 

marca. Jak dodała, należy tylko 
wykazać interes prawny, którym 
w przypadku związku zawodowe-
go jest ochrona praw członków 
Związku. Informacja powinna zo-
stać udostępniona w ciągu 14 dni 
od złożenia wniosku. 

Więcej...>>

Prawa związkowców  
w oświacie

Rozpoczęła się zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem 
ustawy wprowadzającej zakaz handlu w niedzielę dla sklepów 
o powierzchni powyżej 50 metrów kw. W inicjatywę zaangażowali 
się członkowie „S” z sektora handlu, m.in. Robert Jacyno z Komisji 
Oddziałowej NSZZ „S” w Jeronimo Martins Polska w Gdańsku. 
Więcej...>>

WOLNE NIEDZIELE?

Stosownie do art. 25(1) ust. 
2 ustawy o związkach zawodo-
wych, organizacja związkowa 
jest zobowiązana przedstawić co 
kwartał – według stanu na jego 
ostatni dzień – w terminie do 10 
dnia miesiąca następującego po 
tym kwartale pracodawcy  infor-
mację o łącznej liczbie członków 
tej organizacji. Wskazany prze-
pis nie może stanowić podstawy 
żądania udostępnienia imiennej 
listy członków Związku. Ujawnie-
nie takiej informacji pracodawcy 
stanowiłoby bowiem naruszenie 
ustawy o ochronie danych osobo-
wych. Zgodnie z orzecznictwem 
Sądu Najwyższego pracodawca 
jest związany informacją przeka-
zaną przez zakładową organiza-

cję związkową. Nie 
może on tym samym 
weryfikować danych
przedstawionych przez 
związek. Tylko w przypad-
ku, gdy pracodawca nie uzyska 
w ustawowym terminie wyma-
ganych  informacji, ma prawo 
przyjąć założenie, że – od 10 dnia 
po zakończeniu kwartału – za-
kładowej organizacji związkowej 
nie przysługują już przewidziane 
przepisami uprawnienia. Nie wy-
łącza to jednak możliwości wy-
kazania przez organizację związ-
kową, że pomimo iż wymagane 
informacje nie zostały dostar-
czone na czas, to w ustawowym 
terminie organizacja zrzeszała co 
najmniej 10 członków.
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Prezydent Andrzej Duda ode-
brał 7 marca w Belwederze Na-
grodę im. Lecha Kaczyńskiego, 
przyznawaną przez ruch społecz-
ny imienia byłego prezydenta. Za-
równo laureat, jak i autor laudacji 
na jego cześć prof. Michał Sewe-
ryński podkreślali, że prezydent 
Lech Kaczyński był człowiekiem 
„Solidarności”, dążył do budowy 
silnego państwa, które będzie słu-
żyło obywatelom.

Człowiek „Solidarności”
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https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/szpital-w-koscierzynie-podwyzki-czy-strajk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wolne-niedziele-dla-pracownikow-handlu
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/o-sytuacji-w-oswiacie-i-organizacjji-szkol
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