
WYDRUKUJ I WYWIEŚ W GABLOTCE!
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Tyle w 2013 roku były winne firmy w Polsce swoim
pracownikom z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń. 

PIKIETA
przed konsulatem

Oświatowa „S” 
dziękuje

We wtorek po raz ostatni w ka-
dencji 2010-14 spotkała się w do-
tychczasowym składzie Rada Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „S” 
Regionu Gdańskiego, aby podsu-
mować czteroletnią pracę i podzię-
kować związkowym działaczom za 
wkład ich pracy zgodnie ze słowa-
mi Jana Pawła II: „Wymagajcie od 
siebie, nawet gdyby inni od was 
nie wymagali” i Andrieja Sacharo-
wa „Z niewolnikiem można budo-
wać piramidy – nie komputery”.

Premier przekonał się?
Projekt nowelizacji ustawy 

o systemie ubezpieczeń społecz-
nych wprowadza między innymi 
obowiązek odprowadzania skła-
dek emerytalno-rentowych od 
umów zleceń oraz od wynagro-
dzeń członków rad nadzorczych. 
Premier Tusk zapewniał, że zmiany 
będą w pierwszej kolejności doty-
czyć tego, co jest patologią i wy-
mienił m. in. pracujących na kilku 
zleceniach, ale składki odprowa-
dzających tylko od najniższej.

Pożegnanie żeglarza
9 marca po długiej chorobie 

zmarł dr Krzyszytof Zawalski, prze-
wodniczący KZ NSZZ „S” w Akademii 
Wychowania Fizycznego i Sportu 
w Gdańsku. Był znanym żeglarzem 
i twórcą Narodowego Centrum 
Żeglarstwa w Gdańsku w Górkach 
Zachodnich. Uroczystości pogrzebo-
we odbędą się w piątek, 14 marca 
o godz. 14 na Cmentarzu Łostowic-
kim, a msza św. pogrzebowa – godz. 
12 w Kościele św. Benedykty od Krzy-
ża na gdańskim Ujeścisku. 

Przekaż 1 procent 
ufunduj stypendia!

KRS 0000337122
www.pomorskafundacja.org.pl

Większość organizacji związ-
kowych w Regionie Gdańskim 
zakończyło procedury wyborcze. 
Z końcem marca kończy się ka-
dencja dotychczasowych władz 
Związku na szczeblu zakładu 
pracy.  

Dzisiaj kończą się wybory 
w oddziale Związku w Malborku. 
W 16 organizacjach, w dotych-
czas zakończonych wyborach fre-
kwencja przekroczyła 80 proc.

W tczewskim oddziale wybory 
odbyły się w 21 organizacjach za-
kładowych. Frekwencja przekro-
czyła 60 proc. W czwartek do wy-
borów przystąpi „S” w Szpitalach 
Tczewskich SA.

Sprawnie prze-
prowadzane są 
wybory w oddziale 
kościerskim. Do ich zakończenia 
brakuje tylko wyborów w dwóch 
komisjach, m.in. w piątek komisję 
zakładową wybiorą związkowcy 
z ZPS „LUBIANA” SA. Frekwencja 
w 11 organizacjach, które już za-
kończyły wybory wyniosła ok. 80 
proc.

W Starogardzie Gd. jako jedne 
z pierwszych, już w grudniu ub.r. 
procedury wyborcze zakończyły 
się w Fabryce Mebli Okrętowych 
Famos. 21 marca wybory zaplano-
wane są w starogardzkiej Polphar-
mie. Więcej...>>

WYBORY
na finiszu

NSZZ „Solidarność” organizuje 
w sobotę 15 marca od godz. 11 pi-
kietę Konsulatu Generalnego Fede-
racji Rosyjskiej w Gdańsku Wrzesz-
czu przy ul. Batorego 15. Prezydium 
ZRG NSZZ „Solidarność” podjęło 
decyzję o zamanifestowaniu zanie-
pokojenia dramatyczną sytuacją za 
naszą wschodnią granicą.

– My, członkowie NSZZ „Soli-
darność” z Regionu Gdańskiego, 
żądamy wycofania wojsk rosyjskich 
z terytorium Ukrainy. Potępiamy 
w sposób zdecydowany akt niczym 
niesprowokowanej agresji na nie-
podległe państwo. Działania Rosji 
i retoryka, która ma wyjaśnić te 
działania do złudzenia przypomina 
działania prowadzące do wybuchu 
II wojny światowej. Jesteśmy bliskim 

sąsiadem Federacji Rosyjskiej. Chce-
my żyć w przyjaźni. Jako członko-
wie „Solidarności” wiemy, iż każdy, 
nawet najtrudniejszy problem da 
się rozwiązać przy stole negocjacji 
– głosi związkowa petycja.

Apelujemy o przesyłanie do 
konsulatu Federacji Rosyjskiej (ul. 
Batorego 15, 80-251 Gdańsk; kon-
svisagdn@poczta.onet.pl) i Am-
basady Federacji Rosyjskiej (ul Bel-
wederska 49, 00-761 Warszawa; 
rusembpol@mid.ru) protestów 
przeciwko zbrojnemu zaangażo-
waniu Rosji w wewnętrzne spra-
wy Ukrainy. Zwracamy się o udział 
w pikiecie wszystkich, którym dro-
ga jest sprawa wolności i pokoju, 
którym leży na sercu niepodle-
głość Ukrainy. Więcej...>>

Najnowszy raport Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Roz-
woju (Organization for Economic 
Cooperation and Development 
– OECD) zaleca Polsce dalsze zaci-
skanie pasa, ale też uporządkowa-
nie rynku pracy poprzez stosowa-
nie umów o pracę. Rynkowi pracy 
powinno, zdaniem OECD, pomóc 
ujednolicenie zasad opodatkowa-
nia i oskładkowania.  

Wśród głównych zaleceń OECD 
jest m.in. ograniczenie duali-
zmu rynku pracy poprzez objęcie 

OECD o rynku pracy
wszystkich umów o świadczenie 
pracy  takimi samymi zasadami 
opodatkowania i opłacania skła-
dek na ubezpieczenie społeczne, 
jakim podlegają umowy o pracę, 
wydłużenie maksymalnego czasu 
trwania okresu próbnego oraz 
ustalenie maksymalnego łączne-
go okresu zatrudnienia na pod-
stawie umów tymczasowych w 
jednej firmie.

OECD zaleca zwiększenie na-
kładów na publiczne służby za-
trudnienia. Więcej...>>

Naszym
ZDANIEM

HISTORIA 
NARODÓW

Na naszych oczach dzieją się 
wydarzenia, o których myśleli-
śmy, że będziemy czytać tylko 
w podręcznikach historii. War-
to przywołać Friedricha Hegla, 
który mówił, że „historia naro-
dów uczy, że narody niczego się 
z niej nie nauczyły”.

Akt militarnej agresji pod 
jakimkolwiek pretekstem musi 
się spotkać ze zdecydowaną 
reakcją państw, które czują się 
odpowiedzialne za bezpieczeń-
stwo Europy czy całego świa-
ta. Brak zdecydowanej reakcji 
wobec działań podjętych przez 
administrację prezydenta Rosji 
oraz samego Władimira Putina, 
dają przyzwolenia na realizację 
interesów jednego państwa 
w imię mocarstwowych ambi-
cji. Jeżeli nie spotkają się one ze 
zdecydowaną reakcją państw 
demokratycznych, które uważa-
ją się za strażników demokracji, 
to mogą posłużyć za precedens 
w innych rejonach. Cóż bowiem 
będzie stało na przeszkodzie 
temu, by jakaś grupa naro-
dowościowa postanowiła, iż 
lepiej będzie, gdy zamieszkiwa-
ny przez nią powiat czy gmina 
przyłączy się np. do Niemiec, 
czy USA lub Rosji? By następnie 
przeprowadziła referendum, 
a parlament czy inne instytucje 
obcego państwa uznały, że ten 
obszar to jego terytorium. Sta-
nowi to niebezpieczny prece-
dens i otwiera taką możliwość 
agresorom, którzy zechcą sobie 
podporządkować najpierw jakiś 
okręg, a następnie kraj i w koń-
cu całą Europę.

Nasza bierność dałaby przy-
zwolenie politykom pokroju 
Putina na zrealizowanie planu 
działania, który jest właśnie 
przeprowadzany na Ukrainie. 
Nasza historia, państwa do-
świadczonego jak ciężka jest 
łapa rosyjskiego niedźwiedzia, 
nakazuje, byśmy sami się mo-
bilizowali do wyrażenia sprze-
ciwu wobec agresji oraz mo-
bilizowania polskiego rządu. 
Trzeba prowadzić taką politykę 
zagraniczną, która w końcu 
spowoduje, że Polacy będą 
godnie traktowani na Litwie, 
że Polonia w Niemczech będzie 
miała przynajmniej podobnie 
prawa jak mniejszość niemiecka 
w Polsce, a obowiązek wizo-
wy do USA zostanie zniesiony. 
Miejmy nadzieję, że potrafimy
wyciągnąć wnioski z historii, 
tak jak potrafiliśmy w 1981
roku skierować przesłanie do 
narodów Wschodniej Europy 
i w ten sposób przyczyniliśmy 
się do budzenia ich świadomo-
ści narodowej.

Krzysztof Dośla

http://www.pomorskafundacja.org.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pikieta-przed-konsulatu-generalnego-federacji-rosyjskiej-w-gdansku-sobota-15-marca/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/demokracja-zwiazkowa-wybory-na-finiszu/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/raport-oceny-rekomendacje-oecd-dla-polski/


CYTAT tygodnia

15 LAT POLSKI W NATO
HISTORIA tak było

ZAPYTAJ prawnika

Przez minione 15 lat Polska wypełnia zo-
bowiązania wynikające z konieczności prawnych, 

militarnych i politycznych wiążących się z na-
szym udziałem w NATO.

W tym czasie zgodnie z deklaracjami 
udzielaliśmy poparcia polityce otwar-

tych drzwi w procesie rozszerzania 
NATO.

uchwała Sejmu RP w 15. 
rocznicę członkostwa 

Polski w NATO
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ZMIANA  
POWÓDZTWA 
przez pracownika

W razie ustalenia, że wypowie-
dzenie umowy o pracę zawartej na 
czas nieokreślony jest nieuzasad-
nione lub narusza przepisy prawa, 
sąd pracy – stosownie do żądania 
pracownika – orzeka o bezsku-
teczności wypowiedzenia, a jeżeli 
umowa uległa już rozwiązaniu – 
o przywróceniu do pracy. Pracow-
nik, który nie wiąże już przyszłości 
ze swoim zakładem pracy może 
zamiast roszczenia o przywrócenie 
do pracy zażądać odszkodowania. 
Wskazane odszkodowanie przysłu-
guje w wysokości wynagrodzenia 
za okres od 2 tygodni do 3 miesię-
cy, nie niższej jednak od wynagro-
dzenia za okres wypowiedzenia. 
Często zdarza się, że pracownik 
dopiero na sali sądowej uświada-
mia sobie, że nie chce już współ-
pracować ze swoim pracodawcą 

(np. w efekcie za-
ognienia konfliktu).

Należy w tym 
miejscu podkreślić, iż ze 
względu na specyficzne ce-
chy roszczeń o przywrócenie do 
pracy (uznanie wypowiedzenia za 
bezskuteczne) i o odszkodowanie, 
zmiana powództwa pracownika 
z żądania przywrócenia do pracy 
na odszkodowanie po rozpoczęciu 
rozprawy przed sądem pierwszej in-
stancji nie wymaga zgody praco-
dawcy oraz nie podlega kontroli 
sądu. Niedopuszczalne jest, aby 
sąd pracy wbrew woli pracownika 
orzekł o przywróceniu do pracy. 
Należy to wywieść pośrednio, zda-
niem Sądu Najwyższego, z konsty-
tucyjnej zasady wolności pracy.
Stan prawny na 4.03.2014 r.

Tomasz Gryczan 

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

MARIAN TROCKI, Koło Emerytów i Rencistów Wejherowo
Zapisałem się do ruchu społecznego NSZZ „S” w grudniu 1980 roku, 

ponieważ chciałem zmienić ustrój, wspólnym wysiłkiem nam się powiodło 
i bardzo się cieszę, że dożyłem tej chwili.

MIROSŁAW CZONSTKE, Solidarność Oświatowa, Komisja 
Międzyzakładowa Wejherowo

Należę do „Solidarności”, bo jest to wymóg czasu w dobie brutalnego 
rynku pracy. „Solidarność” jest więcej niż tylko związkiem zawodowym. 
Oprócz tego, że daje poczucie bezpieczeństwa, ma charakter patriotyczny, 
narodowy, nawiązuje do tradycji.

W czasie spotkania w Filharmonii 5 lutego prosiliśmy uczestni-
ków o wypełnianie ankiet z pytaniem: „Dlaczego należę do Solidar-
ności?”. Kontynuujemy wypowiedzi.

Dział Szkoleń zaprasza. Skorzystaj!
Dział Szkoleń Regionu Gdańskiego zaprasza na najbliższe szko-

lenia. Zaplanowane są zarówno szkolenia stacjonarne (w Gdańsku, 
budynek „Solidarności”), jak i wyjazdowe.

Stacjonarne
 13 marca – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 21 marca – szkolenie Skarbników (przypominamy – rozliczenie 

z US do 31 marca)
 26–27 marca – szkolenie dla członków komisji rewizyjnych 

(zmiana terminu)
Wyjazdowe

 28–30 marca – szkolenie z Rozwoju Związku (weekendowe)
 2–4 kwietnia – Prawo pracy i związkowe część 1
 2–4 kwietnia – Kodeks pracy.

Zgłoszenia: tel. 58 308 42 76 lub e-mailem: dzial.szkolen@soli-
darnosc.gda.pl. Zapraszamy. Przypominamy, że decyduje kolejność 
zgłoszeń.

12 marca 1999 roku Polska zna-
lazła się w strukturach North Atlan-
tic Treaty Organization (NATO), 
czyli Organizacji Traktatu Północ-
noatlantyckiego. Z tą datą na do-
bre podniosła się żelazna kurtyna, 
która oddzielała nas od Zachodu. 
Polska dołączyła do Sojuszu razem 
z Czechami i Węgrami.

– Dziś Polska jest krajem wol-
nym i suwerennym, sama decydu-
je o swej przyszłości. Aby spokoj-
niej patrzeć w naszą przyszłość, 
wybieramy NATO. Wolni – wybie-
ramy wolność. Wolni, ale i soli-
darni w obronie demokracji i po-
koju – mówił w listopadzie 1998 
r. poseł Jacek Rybicki, prezentując 
z sejmowej mównicy projekt usta-
wy o ratyfikacji Traktatu Północ-
noatlantyckiego.

Nasze członkostwo w NATO 
było nierealne, dopóki istniał 
ZSRS i Układ Warszawski, lecz 
po upadku Związku Sowieckie-
go i rozwiązaniu Układu w lipcu 
1991 r. premier Jan Olszewski już 
w grudniu w sejmowym exposé 
zapowiedział zacieśnianie więzi 
z NATO, uznając Sojusz za „filar
bezpieczeństwa europejskiego, 
a obecność wojsk USA w Europie 
za czynnik stabilizujący”.

NATO zostało utworzone 24 
sierpnia 1949 r. mocą Traktatu 
Północnoatlantyckiego. „Strony 
zgadzają się, że zbrojna napaść 
na jedną lub więcej z nich w Eu-
ropie lub Ameryce Północnej bę-
dzie uznana za napaść przeciwko 
nim wszystkim i dlatego zgadzają 
się, że jeżeli taka zbrojna napaść 
nastąpi, to każda z nich, w ra-
mach wykonywania prawa do 
indywidualnej lub zbiorowej sa-
moobrony, uznanego na mocy ar-
tykułu 51 Karty Narodów Zjedno-
czonych, udzieli pomocy Stronie 
lub Stronom napadniętym, podej-
mując niezwłocznie, samodzielnie 
jak i w porozumieniu z innymi 
Stronami, działania jakie uzna za 
konieczne, łącznie z użyciem siły 
zbrojnej, w celu przywrócenia 
i utrzymania bezpieczeństwa ob-
szaru północnoatlantyckiego”.

Wobec wydarzeń na Ukrainie 
Polska wystąpiła o wsparcie w try-
bie art. 4 traktatu NATO, przewi-
dującego konsultacje, gdy któryś 
z sojuszników czuje się zagro-
żony. To czwarty taki przypadek 
w 65-letniej historii Sojuszu.

Organizacja Traktatu Północ-
noatlantyckiego liczy obecnie 28 
państw.

„Solidarność” zorganizowała 
pikietę przed ambasadą Federacji 
Rosyjskiej w Warszawie. Związek 
prowadzi też akcję pomocy hu-
manitarnej na rzecz Ukrainy.

Przed ambasadą na ul. Bel-
wederskiej stanęło dwa tysiące 
związkowców ze wszystkich 34 
regionów „S” z flagami, trans-
parentami, gwizdkami. Region 
Gdański reprezentowało ponad 
stu członków „Solidarności”. Byli 
też koledzy i koleżanki ze Słup-
ska. Związkowców wspierali m.in. 
członkowie Klubów Gazety Pol-
skiej i studenci z Ukrainy i Biało-
rusi.

– „Solidarność” to związek 
zawodowy, to też solidarność 
międzyludzka i solidarność mię-

dzynarodowa – mówił Piotr Duda, 
przewodniczący „S”.

W geście solidarności z Ukrainą 
manifestujący trzymali flagi Soli-
darności, także w barwach Ukrainy 
– z niebieskim tłem i żółtym napi-
sem „Solidarność”. Na transparen-
tach widać było m.in. „Putin! Łapy 
przecz od Ukrainy”, „Czechy 1938 
– Ukraina 2014?”, „Przyjaźń pol-
sko-ruska, bez Putina i bez Tuska”, 
„Solidarność z Ukrainą”, „Suwe-
renna Ukraina nie potrzebuje Puti-
na”, „Putin hands off Ukraine”.

Andrij Gabrow, wiceprzewod-
niczący Samoobrony Majdanu, 
nienaganną polszczyzną, w emo-
cjonalnym wystąpieniu dziękował 
Polakom i „Solidarności” za wspar-
cie. Więcej i galeria zdjęć...>>

Solidarność z Ukrainą 
– DUCH WOLNOŚCI 
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