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

1,6 mln 
Tyle podpisów popierających kandydaturę Andrzeja Dudy na urząd prezydenta RP 
zebrał jego sztab wyborczy. To najwięcej ze wszystkich kandydatów. 
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Głosuj 
na stoczniowców

Unijny projekt „Droga do do-
skonałości zawodowej”, realizo-
wany przez KM NSZZ „S” Stoczni 
Gdańskiej, bierze udział w plebiscycie 
„Pomorskie Sztormy” w kategorii Li-
der 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 Gdy-
ni Aleksander Kozicki. Więcej...>>

Nowy duszpasterz
Arcybiskup Józef Kupny został no-

wym opiekunem ludzi pracy w Polsce. 
Zastąpił bp. Kazimierza Ryczana, który 
przeszedł na emeryturę. Więcej...>>

Rozwój Związku
Funkcjonowanie funduszu „Ra-

zem Bezpieczniej” przeznaczonego 
na  organizowanie i rozwój Związ-
ku w poszczególnych organiza-
cjach 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 jednocze-
śnie przekazać 1 proc. 
swojego podatku na 
związkową organizację 

pożytku publicznego – Pomorską Funda-
cję Edukacji i Pracy, prowadzącą Fundusz 
Stypendialny im. NSZZ „S”. Udostępnili-
śmy darmowy program, za pomocą 
którego szybko i łatwo można wypełnić 
deklarację PIT. Więcej...>>

Dialog po nowemu?
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Oświatowa 
„Solidarność” 
od wielu mie-
sięcy pozostaje 
w sporze z rzą-
dem, Minister-
stwem Eduka-

cji Narodowej i realizującymi 
zadania oświatowe organami 
prowadzącymi.

Nasz główny postulat doty-
czy wynagrodzeń. Nauczyciele  
kolejny rok z rzędu nie otrzy-
mali podwyżki. Bardzo słaba 
jest również sytuacja finanso-
wa pracowników administracji 
i obsługi szkół. Zdarzają się 
przypadki, że panie sprzątacz-
ki w szkołach zarabiają poniżej 
płacy minimalnej. To niegodne.

W Gdańsku były w ostatnich 
miesiącach problemy z utrzy-
maniem miejsc pracy, z likwi-
dacją 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 trze-
ba również traktować podnie-
sienie wieku emerytalnego do 
67 lat, brak możliwości wyboru 
w tym względzie.

Postulatów jest zatem spo-
ro. Jakie działania podejmiemy? 
Przede wszystkim będziemy 
uczestniczyć w akcjach prote-
stacyjno-strajkowych całego 
Związku. Jako oświatowa „So-
lidarność” do połowy kwietnia 
przygotujemy pisma z żądania-
mi realizacji naszych postula-
tów. Zgodnie z prawem mo-
żemy je kierować nie do MEN, 
ale do dyrektorów poszczegól-
nych placówek oświatowych. 
To ogromne przedsięwzięcie 
logistyczne, ale wywiążemy się 
z tego zadania.

Kolejne działanie to zapla-
nowana na 28 kwietnia br. pi-
kieta przed Kancelarią Prezesa 
Rady Ministrów, której druga 
część odbędzie się prawdopo-
dobnie przed siedzibą MEN. 
Na tej manifestacji na pewno 
nie zabraknie reprezentacji 
oświatowej „S” z Regionu 
Gdańskiego.

Wojciech Książek

POSTULATY 
OŚWIATY

Naszym
ZDANIEM

Rada Dialogu Społecznego po-
wstanie prawdopodobnie jeszcze 
w tej kadencji parlamentu. Zgod-
nie z projektem ustawy przyjętym 
przez rząd i stronę społeczną na 
spotkaniu 20–21 marca w War-
szawie, RDS ma zastąpić Komisję 
Trójstronną, a Wojewódzkie Rady 
Dialogu Społecznego – dotych-
czasowe Wojewódzkie Komisje 
Dialogu Społecznego.

Zmiana ma dotyczyć nie tylko 
nazw. Nowe instytucje dialogu 
społecznego mają być zorgani-
zowane w sposób bardziej syme-
tryczny, 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 prze-
mian osoba wskazana przez każdą 
ze stron dialogu – pracodawców, 
związki zawodowe i rząd. Rada 

Petycje składane dyrektorom 
placówek oświatowych oraz ma-
nifestacja przed siedzibami Kance-
larii Premiera i Ministerstwa Edu-
kacji 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, pra-
cowników administracji i obsługi 
szkół, zachowania Karty nauczy-
ciela, wycofania się z podniesienia 
wieku emerytalnego oraz trwałej 
rezygnacji z likwidacji placówek 
oświatowych. Przewodniczący Sek-
cji Pracowników Oświaty i Wycho-
wania Regionu Gdańskiego NSZZ 
„S” zapowiada, że w ogólnopol-
skie akcje protestacyjne aktywnie 
włączą się przedstawiciele gdań-
skiej oświatowej „S”. Więcej...>>

miałaby też prawo do przedkła-
dania własnych projektów aktów 
prawnych wraz z zobowiązaniem 
rządu do ich rozpatrzenia, możli-
wość występowania do Sądu Naj-
wyższego z wnioskiem o interpre-
tację przepisów i dysponowałaby 
własnym budżetem.

Komisja Krajowa NSZZ „S” 
przedstawi swoje ostateczne 
stanowisko do projektu ustawy 
powołującej Radę Dialogu Spo-
łecznego podczas nadzwyczaj-
nego posiedzenia w czwartek 26 
marca.

Więcej...>>

Protesty oświaty...

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

– Od lat trwają procesy restruk-
turyzacji, centralizacji i pioniza-
cji, które pogarszają zarządzanie 
na kolei. W wyniku prywatyzacji 
spada liczba zatrudnionych pra-
cowników. Minister infrastruktury 
i rozwoju Maria Wasiak oraz pre-
zesi poszczególnych spółek nie 
chcą z nami rozmawiać – mówi 
Jan Majder, przewodniczący „S” 
Zakładu Północnego PKP Cargo 
w Gdyni. Więcej...>>

... i kolejarzy

http://www.e-pity.pl/program-pity-2014-online0000337122--https:/www.e-pity.pl/oppimg/1764ef13a590964378c47e532adde69d--http:/www.pomorskafundacja.org.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/sarkofag-krola-kaszubow-kaplana-gdyni-poswiecony
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/rada-dialogu-spolecznego-jeszcze-w-tej-kadencji-parlamentu
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/kolejarze-zaprotestuja-w-warszawie
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zarzad-regionu-sfinansuje-werbowanie-nowych-czlonkow
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/protest-na-sluzbowe-polecenie
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pomorskie-sztormy-w-gazecie-wyborczej-zaglosuj-na-s-stoczni-gdanskiej
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/najubozszym-opozycjonistom-z-czasow-prl-po-400-zl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/nowy-duszpasterz-ludzi-pracy-w-polsce


CYTAT tygodnia

W Polsce, to co się wyrabia z pracownikami, to jest 
po prostu horror. Strategiczne decyzje gospodarcze za-

padają wedle kryterium, ile uda się wyszarpać dla 
siebie. Wszystko to będzie miało skutki społecz-

ne i cywilizacyjne. Ten wyzysk dotyka przede 
wszystkim młodych ludzi, którzy mają kre-

dyty i rodziny, a więc nie mogą sobie 
pozwolić na bunt, który niesie ryzyko 

utraty pracy.

prof.  
Jadwiga Staniszkis,  

„Rzeczpospolita” 
(21.03.2015 r.)

ZAPYTAJ prawnika

PRAWO AUTORSKIE  
W INTERNECIE (część 2)

iBiS NR 12 (211) 25 MARCA 2015
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 
Redaktor prowadzący: Adam Chmielecki
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

1. Czy mogę przedrukowywać 
całe artykuły z innych stron 
internetowych?
Prawo przedruku jest jedną 

z form dozwolonego użytku pu-
blicznego utworów chronionych. 
W skrócie przedrukiem można 
nazwać prawo rozpowszechnia-
nia już upublicznionych utworów 
w celach informacyjnych (o wyda-
rzeniach politycznych, gospodar-
czych) za pośrednictwem mediów 
– prasy, radia i telewizji, w tym 
również mediów funkcjonujących 
w internecie (serwisy interneto-
we), z podaniem autora utworu.

Innym podmiotom, w tym 
działającym na własnym użytek, 
jak organizacje związkowe, pra-
wo 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)

odwo łan i e 
do innego do-
kumentu lub inne-
go miejsca w danym 
dokumencie. Kliknięcie 
powoduje otwarcie doku-
mentu docelowego.

Zgodnie z niedawnym wy-
rokiem Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej z dnia 13 lutego 
2014 r. w sprawie C-466/12, po-
twierdził on, że czynność publicz-
nego udostępniania w rozumieniu 
prawa Unii, to również udostęp-
nienie linków. Jednakże, jeśli tre-
ści utworu zostały udostępnione 
publiczności już wcześniej, to po-
danie linka ma charakter jedynie 
informacyjny i nie jest nowym udo-
stępnieniem utworu. Inna sytuacja 
przedstawiałaby się, gdyby utwór 
miał ograniczenie dostępności je-
dynie do klientów danej strony in-
ternetowej – wówczas linkowanie 
wymagałoby zgody podmiotów 
prawa autorskiego.
Stan prawny na 23.03.2015 r.

Maria Szwajkiewicz

W marcu 1981 r. doszło do 
najpoważniejszego od strajków 
sierpniowych kryzysu w stosun-
kach władz PRL z „Solidarnością”. 
19 marca funkcjonariusze MO siłą 
usunęli z sali obrad Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Bydgoszczy 
delegację „S”. W trakcie inter-
wencji dotkliwie pobito kilku byd-
goskich 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. pracow-
ników bydgoskich zakładów pra-
cy. Protesty stopniowo obejmo-
wały cały kraj.

Obradujące w Bydgoszczy 
władze „S” ogłosiły, że „z po-
wodu ataku na Związek, jego 
władze i obrazę godności Związ-
ku” odwołują wszelkie rozmowy 
z władzami i wprowadzają stan 
gotowości strajkowej w całej „S”. 
27 marca 1981 r. odbył się po-

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

ANDRZEJ SIROCKI, przewodniczący Komisji 
Zakładowej w Urzędzie Statystycznym 
w Gdańsku

– Do „Solidarności” wstąpiłem pod wpływem na-
mów koleżanki, która była ówczesną przewodniczącą 
i namawiała nas do zaangażowania. Istotny wpływ 
na moją decyzję wywarły tradycje rodzinne – do „So-

lidarności” 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 reprezen-
towania załogi.

HISTORIA tak było

Kryzys BYDGOSKI

wszechny czterogodzinny strajk 
ostrzegawczy. Na wezwanie „S” 
stanęły niemal wszystkie zakłady 
pracy w całym kraju. W tym sa-
mym dniu wznowiono negocjacje 
z władzami, które ostatecznie za-
kończyły się porozumieniem za-
wartym 30 marca. Związek zawie-
sił decyzję o strajku generalnym. 
Do dziś wydarzenia w Bydgoszczy 
nie zostały do końca wyjaśnione. 
Nie wiadomo, czy pobicie dzia-
łaczy „S” było prowokacją, czy 
może przygrywką do wprowadze-
nia w Polsce stanu wojennego.
Czytaj także: Powstanie Regional-
nej Komisji Koordynacyjnej NSZZ 
„S” Regionu Gdańskiego...>> 
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– Podpisaliśmy zakładowy 
układ zbiorowy pracy z pracodaw-
cą, ale nadal jesteśmy w sporze 
zbiorowym i nic nie wskazuje na 
to, żebyśmy mogli go zakończyć. 
Nasz protest wyznaczony na 13 
kwietnia pozostaje aktualny – po-
informował Bogumił Nowicki, 
przewodniczący KM NSZZ „S” 
Pracowników Poczty Polskiej, 
która razem z innymi związka-
mi zawodowymi działającymi w 
spółce podpisała zakładowy układ 
zbiorowy pracy. – To była decyzja 
strategiczna. Warunkiem koniecz-
nym, aby układ zaistniał w firmie,
było podpisanie go przez obydwie 

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

Więcej...>>

Co z tą Pocztą?

Prawie co piąty Polak poniżej 
25 lat nie posiada pracy – infor-
muje „Rzeczpospolita”. Według 
Badań Aktywności Ekonomicznej 
Ludności stopa bezrobocia wśród 
osób w tym wieku w IV kwarta-
le 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. po-
szukuje pracy znacznie dłużej, w 
tym 24 proc. nie może jej znaleźć 
przez rok lub dłużej. Dodajmy, że 
wiele młodych osób, które pracu-
ją, formalnie nie ma żadnej umo-
wy o pracę, a wynagrodzenie do-
staje „pod stołem”. Więcej...>>

Młodzi bez pracy
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mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/s19-historia/kalendarium/16-marca-19982-regionalna-komisja-koordynacyjna
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/poczta-polska-uklad-zbiorowy-podpisany-spor-trwa
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/polacy-bez-pracy
http://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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