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Unijny projekt „Droga do doskonałości zawodowej”, realizowany przez KM NSZZ „S” Stoczni
Gdańskiej, bierze udział w plebiscycie
„Pomorskie Sztormy” w kategorii Lider Funduszy Europejskich. Głosuj na
stoczniową „S”...>>

Skromna pomoc

Dodatek w wysokości 400 zł będą
otrzymywać najubożsi opozycjoniści
z okresu PRL – przewiduje nowa ustawa.
W pierwotnym projekcie PiS ta kwota
miała wynosić 880 zł. Ustawa obejmie
ok. tysiąca osób. Więcej...>>

Król Kaszubów

Nowy sarkofag na grobie ks. prałata
Hilarego Jastaka poświęcił w Gdyni 23
marca abp Sławoj Leszek Głódź. NSZZ „S”
reprezentował kierownik Oddziału w Gdyni Aleksander Kozicki. Więcej...>>

Nowy duszpasterz

Arcybiskup Józef Kupny został nowym opiekunem ludzi pracy w Polsce.
Zastąpił bp. Kazimierza Ryczana, który
przeszedł na emeryturę. Więcej...>>

Rozwój Związku

Funkcjonowanie funduszu „Razem Bezpieczniej” przeznaczonego
na organizowanie i rozwój Związku w poszczególnych organizacjach oraz projekt nowej ustawy o
dialogu społecznym były głównymi
tematami spotkania przedstawicieli
organizacji związkowych z Gdańska
i Sopotu 25 marca. Więcej...>>

PRZEKAŻ 1 PROCENT!

Można już składać
rozliczenia podatkowe
za ub.r., a jednocześnie przekazać 1 proc.
swojego podatku na
związkową organizację
pożytku publicznego – Pomorską Fundację Edukacji i Pracy, prowadzącą Fundusz
Stypendialny im. NSZZ „S”. Udostępniliśmy darmowy program, za pomocą
którego szybko i łatwo można wypełnić
deklarację PIT. Więcej...>>

1,6 mln

Tyle podpisów popierających kandydaturę Andrzeja Dudy na urząd prezydenta RP
zebrał jego sztab wyborczy. To najwięcej ze wszystkich kandydatów.

Dialog po nowemu?
Rada Dialogu Społecznego powstanie prawdopodobnie jeszcze
w tej kadencji parlamentu. Zgodnie z projektem ustawy przyjętym
przez rząd i stronę społeczną na
spotkaniu 20–21 marca w Warszawie, RDS ma zastąpić Komisję
Trójstronną, a Wojewódzkie Rady
Dialogu Społecznego – dotychczasowe Wojewódzkie Komisje
Dialogu Społecznego.
Zmiana ma dotyczyć nie tylko
nazw. Nowe instytucje dialogu
społecznego mają być zorganizowane w sposób bardziej symetryczny, dający więcej kompetencji
stronie społecznej. Rada Dialogu
Społecznego ma być niezależna
od rządu, a jej przewodniczący
będzie się zmieniał rotacyjnie.
Funkcję tę miałaby pełnić na przemian osoba wskazana przez każdą
ze stron dialogu – pracodawców,
związki zawodowe i rząd. Rada

Naszym
ZDANIEM

POSTULATY
OŚWIATY
Oświatowa
„Solidarność”
od wielu miesięcy pozostaje
w sporze z rządem, Ministerstwem Edukacji Narodowej i realizującymi
zadania oświatowe organami
prowadzącymi.

miałaby też prawo do przedkładania własnych projektów aktów
prawnych wraz z zobowiązaniem
rządu do ich rozpatrzenia, możliwość występowania do Sądu Najwyższego z wnioskiem o interpretację przepisów i dysponowałaby
własnym budżetem.
Komisja Krajowa NSZZ „S”
przedstawi swoje ostateczne
stanowisko do projektu ustawy
powołującej Radę Dialogu Społecznego podczas nadzwyczajnego posiedzenia w czwartek 26
marca.
Więcej...>>

Nasz główny postulat dotyczy wynagrodzeń. Nauczyciele
kolejny rok z rzędu nie otrzymali podwyżki. Bardzo słaba
jest również sytuacja ﬁnansowa pracowników administracji
i obsługi szkół. Zdarzają się
przypadki, że panie sprzątaczki w szkołach zarabiają poniżej
płacy minimalnej. To niegodne.

Protesty oświaty...
Petycje składane dyrektorom
placówek oświatowych oraz manifestacja przed siedzibami Kancelarii Premiera i Ministerstwa Edukacji Narodowej – to kwietniowe
plany oświatowej „S” w związku
z trwającym od miesięcy sporem
z rządem PO-PSL. Związkowcy
domagają się m.in. podwyżek
wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi
szkół, zachowania Karty nauczyciela, wycofania się z podniesienia
wieku emerytalnego oraz trwałej
rezygnacji z likwidacji placówek
oświatowych. Przewodniczący Sekcji Pracowników Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego NSZZ
„S” zapowiada, że w ogólnopolskie akcje protestacyjne aktywnie
włączą się przedstawiciele gdańskiej oświatowej „S”. Więcej...>>

... i kolejarzy
Półtora tysiąca kolejarzy, w tym
z zakładów północnych PKP Cargo
w Gdyni, PKP Intercity i PKP Energetyka oraz PKP SKM w Trójmieście, pikietowało 24 marca przed
siedzibą PKP w Warszawie. Powodem protestu są ciągłe procesy
restrukturyzacyjne w PKP, m.in.
planowana prywatyzacja spółek
PKP Energetyka, TK Telekom i PKP
Informatyka. Związkowcy złożyli
petycję z postulatami.

W Gdańsku były w ostatnich
miesiącach problemy z utrzymaniem miejsc pracy, z likwidacją placówek. Dobrze, że się
z tego wycofano, ale mamy
świadomość, że ten temat
będzie powracał. Nieustannie
trwają ataki na nauczycieli, na
Kartę nauczyciela. Za taki trzeba również traktować podniesienie wieku emerytalnego do
67 lat, brak możliwości wyboru
w tym względzie.

FOT. RYSZARD KUŹMA
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Głosuj
na stoczniowców

WYDRUKUJ I WYWIEŚ W GABLOTCE!

– Od lat trwają procesy restrukturyzacji, centralizacji i pionizacji, które pogarszają zarządzanie
na kolei. W wyniku prywatyzacji
spada liczba zatrudnionych pracowników. Minister infrastruktury
i rozwoju Maria Wasiak oraz prezesi poszczególnych spółek nie
chcą z nami rozmawiać – mówi
Jan Majder, przewodniczący „S”
Zakładu Północnego PKP Cargo
w Gdyni. Więcej...>>

Postulatów jest zatem sporo. Jakie działania podejmiemy?
Przede wszystkim będziemy
uczestniczyć w akcjach protestacyjno-strajkowych
całego
Związku. Jako oświatowa „Solidarność” do połowy kwietnia
przygotujemy pisma z żądaniami realizacji naszych postulatów. Zgodnie z prawem możemy je kierować nie do MEN,
ale do dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych.
To ogromne przedsięwzięcie
logistyczne, ale wywiążemy się
z tego zadania.
Kolejne działanie to zaplanowana na 28 kwietnia br. pikieta przed Kancelarią Prezesa
Rady Ministrów, której druga
część odbędzie się prawdopodobnie przed siedzibą MEN.
Na tej manifestacji na pewno
nie zabraknie reprezentacji
oświatowej „S” z Regionu
Gdańskiego.
Wojciech Książek

CYTAT tygodnia

Dlaczego należę do
„SOLIDARNOŚCI”?

W Polsce, to co się wyrabia z pracownikami, to jest
po prostu horror. Strategiczne decyzje gospodarcze zapadają wedle kryterium, ile uda się wyszarpać dla
siebie. Wszystko to będzie miało skutki społeczne i cywilizacyjne. Ten wyzysk dotyka przede
wszystkim młodych ludzi, którzy mają kredyty i rodziny, a więc nie mogą sobie
pozwolić na bunt, który niesie ryzyko
utraty pracy.

ZAPYTAJ prawnika

ANDRZEJ SIROCKI, przewodniczący Komisji
Zakładowej w Urzędzie Statystycznym
w Gdańsku

PRAWO AUTORSKIE
W INTERNECIE (część 2)

HISTORIA tak było

W marcu 1981 r. doszło do
najpoważniejszego od strajków
sierpniowych kryzysu w stosunkach władz PRL z „Solidarnością”.
19 marca funkcjonariusze MO siłą
usunęli z sali obrad Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Bydgoszczy
delegację „S”. W trakcie interwencji dotkliwie pobito kilku bydgoskich liderów Związku (w tym
Jana Rulewskiego – na zdjęciu),
uczestniczących w sesji WRN na
zaproszenie władz. Brutalna akcja
MO wstrząsnęła całą Polską. 20
marca 1981 r. przez dwie godziny
strajkowało ok. 85 proc. pracowników bydgoskich zakładów pracy. Protesty stopniowo obejmowały cały kraj.
Obradujące w Bydgoszczy
władze „S” ogłosiły, że „z powodu ataku na Związek, jego
władze i obrazę godności Związku” odwołują wszelkie rozmowy
z władzami i wprowadzają stan
gotowości strajkowej w całej „S”.
27 marca 1981 r. odbył się po-
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Kryzys BYDGOSKI

wszechny czterogodzinny strajk
ostrzegawczy. Na wezwanie „S”
stanęły niemal wszystkie zakłady
pracy w całym kraju. W tym samym dniu wznowiono negocjacje
z władzami, które ostatecznie zakończyły się porozumieniem zawartym 30 marca. Związek zawiesił decyzję o strajku generalnym.
Do dziś wydarzenia w Bydgoszczy
nie zostały do końca wyjaśnione.
Nie wiadomo, czy pobicie działaczy „S” było prowokacją, czy
może przygrywką do wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.
Czytaj także: Powstanie Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ
„S” Regionu Gdańskiego...>>

Młodzi bez pracy
Prawie co piąty Polak poniżej
25 lat nie posiada pracy – informuje „Rzeczpospolita”. Według
Badań Aktywności Ekonomicznej
Ludności stopa bezrobocia wśród
osób w tym wieku w IV kwartale 2014 r. wyniosła 22 proc. Co
gorsza, tylko 13 proc. młodych
pozostaje bez zajęcia przez jeden
miesiąc, a 27,2 proc. przez trzy
miesiące. Pozostałe 60 proc. poszukuje pracy znacznie dłużej, w
tym 24 proc. nie może jej znaleźć
przez rok lub dłużej. Dodajmy, że
wiele młodych osób, które pracują, formalnie nie ma żadnej umowy o pracę, a wynagrodzenie dostaje „pod stołem”. Więcej...>>
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1. Czy mogę przedrukowywać
całe artykuły z innych stron
internetowych?
Prawo przedruku jest jedną
z form dozwolonego użytku publicznego utworów chronionych.
W skrócie przedrukiem można
nazwać prawo rozpowszechniania już upublicznionych utworów
w celach informacyjnych (o wydarzeniach politycznych, gospodarczych) za pośrednictwem mediów
– prasy, radia i telewizji, w tym
również mediów funkcjonujących
w internecie (serwisy internetowe), z podaniem autora utworu.
Innym podmiotom, w tym
działającym na własnym użytek,
jak organizacje związkowe, prawo przedruku nie przysługuje.
2 Prawo do podlinkowania
stron, materiałów ﬁlmowych
Na wstępie należy określić
pojęcie linkowanie (odsyłacz,
odnośnik). Jest to zamieszczone
w dokumencie
elektronicznym
(tekstowym, graﬁcznym, wideo)

odwołanie
prof.
do innego doJadwiga Staniszkis,
kumentu lub inne„Rzeczpospolita”
go miejsca w danym
(21.03.2015 r.)
dokumencie. Kliknięcie
powoduje otwarcie dokumentu docelowego.
Zgodnie z niedawnym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej z dnia 13 lutego
2014 r. w sprawie C-466/12, potwierdził on, że czynność publicznego udostępniania w rozumieniu
prawa Unii, to również udostępnienie linków. Jednakże, jeśli treści utworu zostały udostępnione
publiczności już wcześniej, to podanie linka ma charakter jedynie
informacyjny i nie jest nowym udostępnieniem utworu. Inna sytuacja
przedstawiałaby się, gdyby utwór
miał ograniczenie dostępności jedynie do klientów danej strony internetowej – wówczas linkowanie
wymagałoby zgody podmiotów
prawa autorskiego.
Stan prawny na 23.03.2015 r.
Maria Szwajkiewicz

Co z tą Pocztą?

– Podpisaliśmy zakładowy
układ zbiorowy pracy z pracodawcą, ale nadal jesteśmy w sporze
zbiorowym i nic nie wskazuje na
to, żebyśmy mogli go zakończyć.
Nasz protest wyznaczony na 13
kwietnia pozostaje aktualny – poinformował Bogumił Nowicki,
przewodniczący KM NSZZ „S”
Pracowników Poczty Polskiej,
która razem z innymi związkami zawodowymi działającymi w
spółce podpisała zakładowy układ
zbiorowy pracy. – To była decyzja
strategiczna. Warunkiem koniecznym, aby układ zaistniał w ﬁrmie,
było podpisanie go przez obydwie

organizacje
reprezentatywne.
Odpowiedzialność jest tu oczywista – wyjaśnił szef pocztowej
„S”. Związkowcy pozostają w
sporze zbiorowym z zarządem
spółki od 31 grudnia 2014 r.
Więcej...>>

�© ANDRZEJ SOWIŃSKI

– Do „Solidarności” wstąpiłem pod wpływem namów koleżanki, która była ówczesną przewodniczącą
i namawiała nas do zaangażowania. Istotny wpływ
na moją decyzję wywarły tradycje rodzinne – do „Solidarności” należeli moi rodzice. Później zostałem wybrany do Komisji
Zakładowej i na przewodniczącego, którym jestem już drugą kadencję.
Nigdy nie chciałem przeprowadzać rewolucji, ale cieszy mnie to, że
„Solidarność” udowadnia, że grupa ludzi może wpłynąć na dyrekcję
i w efekcie dokonać zmiany. Ważna jest dla mnie możliwość reprezentowania załogi.

