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Tylko tylu pracodawców w ubiegłym roku ukarano grzywnami w wysokości co 
najmniej 5 tysięcy zł. Żaden z sądów pracy nie nałożył na pracodawcę maksymalnej 
kary wynoszącej 30 tysięcy zł.
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Rozlicz się z fiskusem
Do 31 marca organizacja związ-

kowa musi się rozliczyć z urzędem 
skarbowym! Decydującą datą jest 
data podjęcia uchwały zatwierdza-
jącej sprawozdania (bilans, rachu-
nek wyników, informacja dodatko-
wa). Jeżeli data podjęcia uchwały 
jest przed 31 marca 2016 r., wów-
czas komplet dokumentów (CIT-
-8,CIT-8/O, sprawozdania) składa 
się do 10 dni od daty uchwały. 
Szczegółowych informacji udziela 
Tadeusz Grubich – pok. 117 w sie-
dzibie RG NSZZ „S” w Gdańsku, 
tel. 58 308 42 76. Więcej...>>

Jest porozumienie 
w PKP Cargo

Zakończył się trwający kilka-
naście miesięcy protest pracow-
ników PKP Cargo, największego 
w Polsce i drugiego w Europie ko-
lejowego przewoźnika towarowe-
go. 15 marca 2016 r. zarząd spółki 
podpisał porozumienie ze stroną 
związkową regulujące dwie kwe-
stie sporne – struktury i zarządza-
nia firmą oraz wynagrodzeń pra-
cowników. Więcej...>>

12 złotych za godzinę
Szykuje się wzrost wynagro-

dzeń dla blisko dwóch milionów 
pracowników – zatrudnionych na 
podstawie umów zleceń (w tym 
samozatrudnionych) oraz pracow-
ników etatowych w okresie pierw-
szego roku pracy. Zmiany wpro-
wadza projekt nowelizacji ustawy 
o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę oraz ustawy o Państwowej 
Inspekcji Pracy. Więcej...>>

Kościerzyna przy 
grobie bł. ks. Jerzego

Od 5 do 6 marca br. służbę przy 
grobie błogosławionego księdza 
Jerzego Popiełuszki pełnili przed-
stawiciele Oddziału ZRG NSZZ „S” 
w Kościerzynie. – To nasza pierw-
sza warta, był to dla nas zaszczyt 
i wielkie przeżycie stanąć u grobu 
kapelana „Solidarności” – powie-
dział Józef Rymsza. Więcej...>>

XVI Ogólnopolska Droga 
Krzyżowa Ludzi Pracy

W ilości siła – tam, gdzie ta 
maksyma realizowana jest jako 
jeden z głównych celów działań 
związkowych, widać pozytyw-
ne efekty. Jeszcze na początku 
ubiegłego roku do „Solidarności” 
w Saur Neptun Gdańsk należało 78 
pracowników. Dziś jest ich już stu.

– Staram się tłumaczyć naszym 
członkom, ale też i innym pracow-
nikom: „Solidarność” to ty, to my. 
Kiedy jest nas więcej, więcej uda 
nam się zdziałać, jesteśmy silniej-
szą organizacją. Bo tylko w ten 
sposób strona pracownicza może 
stać się partnerem, a nie peten-
tem w rozmowach z pracodaw-
cą – mówi Mieczysław Wojtaś, 
wiceprzewodniczący „Solidarno-
ści” w Saur Neptun Gdańsk, od-
powiedzialny za organizowanie 
Związku.

Działacze związkowi postawili 
sobie kolejny cel: zamierzają, aby 
do połowy roku w zakładowej 
„Solidarności” było 150 osób.

– Kiedy rozmawiam z poten-
cjalnym kandydatem na członka 
„Solidarności” pytam się: Kto cię 
reprezentuje w sprawach wyna-
grodzeń i przestrzegania prawa 
pracy? Kto w kwestii rozliczania 
nadgodzin pracy i ich zapłaty za 
nie? – mówi Wojtaś. – Tłumaczę 
ludziom, że w rozmowach z pra-
codawcą tylko związek zawodo-
wy może wywalczyć lepsze pen-
sje, bo pojedynczy pracownicy 
nie mają takich możliwości. Nato-
miast ze związkiem zawodowym 
pracodawca musi przynajmniej 
usiąść do stołu i porozmawiać. 
Mówię o bezpieczeństwie zatrud-
nienia.

W Ogólnopolskiej Drodze Krzyżowej Ludzi Pracy 18 marca br. w Warsza-
wie uczestniczyli przedstawiciele Regionu Gdańskiego z przewodniczącym 
Krzysztofem Doślą na czele, a także poczty sztandarowe, m.in. Gdańskiej 
Stoczni „Remontowa” i Stoczni Remontowa Shipbuilding, Portu Gdańsk 
oraz Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków. Więcej...>>
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„Solidarność” to ty, to my

Z okazji zbliżających 
się Świąt Wielkiej 

Nocy życzę 
wszystkim członkom 

i sympatykom 
„Solidarności” 

wzmocnienia nadziei. 
Szczęścia i miłości 

w rodzinie, 
pracy dającej 

satysfakcję i należycie 
opłaconej, dobrych 

ludzi wokół.
Niech radość 

Wielkanocnego poranka 
będzie obecna 

w naszym codziennym 
życiu i przypomina 
nam, że światło 

przenika najgłębsze 
ciemności, a dobro 

zwycięża zło.
Ciepłych, rodzinnych 

Świąt!

Krzysztof Dośla
Przewodniczący 

Zarządu Regionu 
Gdańskiego  

NSZZ „Solidarność”

Warto walczyć 
– Warto konsekwentnie wal-

czyć o swoje prawa – tak związ-
kowcy z sektora mleczno-nabia-
łowego komentują wyrok Sądu 
Najwyższego w sprawie lidera „S” 
w Cuiavia Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej w Inowrocławiu. Sąd 
uznał, że pracodawca niesłusznie 
zwolnił Hieronima Stachela. Wy-
rok zapadł w styczniu, ale dopie-
ro teraz strony otrzymały pisemne 
uzasadnienie sentencji.

Przez dwa lata pracodawca 
pozbywał się pracownika. Naj-
pierw jego miejsce pracy zostało 
zlikwidowane i dostał wypowie-

dzenie. Gdy sąd nakazał przywró-
cenie go do pracy, usłyszał, że od 
razu zostanie ponownie zwolnio-
ny. Podobnie jak przy utracie pra-
cy za pierwszym razem odbyło się 
to bez wymaganej prawem zgo-
dy zakładowej organizacji związ-
kowej. Hieronim Stachel uznał, 
że jest szykanowany ze względu 
na swoją działalność związkową 
i oddał sprawę do sądu.

Związkowcy z Regionu Gdań-
skiego uczestniczyli w proteście 
przeciwko zwolnieniu przewodni-
czącego „S” z Cuiavii.

Więcej...>>

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/31-marca-organizacja-zwiazkowa-musi-sie-rozliczyc-z-urzedem-skarbowym-2
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/jest-porozumienie-w-pkp-cargo
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/12-zlotych-stawki-godzinowej-coraz-blizej
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/oddzial-koscierzyna-przy-grobie-ksiedza-jerzego
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/oblicza-milosierdzia-xvi-ogolnopolska-droga-krzyzowa-ludzi-pracy
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/warto-walczyc-o-swoje-prawa-sad-najwyzszy-po-stronie-zwiazkowca-ze-spoldzielni-cuiavia


CYTAT tygodnia

 Życie przynosi niestety różne tragiczne mo-
menty. Jednego jestem stuprocentowo pewien. 

Musimy stać razem w obronie naszych euro-
pejskich wartości i fundamentów kulturo-

wych. Musimy być solidarni zarówno 
z Belgami, jak i wszyscy w Europie. 

Nie możemy się dać pokonać na-
wet brutalnej przemocy.

prezydent 
Andrzej Duda 

w reakcji  
na zamachy  

w Brukseli

ZAPYTAJ prawnika

NOWE PRAWO  
O ZGROMADZENIACH
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Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

BOŻENA KRYSIAK, KZ NSZZ „S” Alma Market SA
– W „Solidarności” mogę się realizować, pomagać 

innym, dać coś od siebie. W Związku mogę razem z in-
nymi walczyć o respektowanie naszych praw pracow-
niczych i reagować, kiedy innym dzieje się niesprawie-
dliwość.

HISTORIA tak było

Dzień ZMARTWYCHWSTANIA

Od 14 października 2015 r. 
obowiązuje nowe prawo o zgro-
madzeniach.

Zgodnie z nową definicją – zgro-
madzeniem jest zgrupowanie osób 
na otwartej przestrzeni, w określo-
nym miejscu, w celu odbycia wspól-
nych obrad lub wyrażenia stanowi-
ska w sprawach publicznych. Do tej 
pory zgromadzeniem było mani-
festowanie 15 osób; nowa ustawa 
tego już nie wymaga.

Wprowadzono trzy rodzaje 
zgromadzeń publicznych:
1. zwykłe – zgłaszane tak jak do 

tej pory do Urzędu Gminy (Mia-
sta), najwcześniej 30 dni przed 
planowanym zgromadzeniem, 
a najpóźniej 6 dni. Zawiado-
mienie o zamiarze zorganizo-
wania zgromadzenia może być 
przesłane drogą elektroniczną. 
Gmina może nie wyrazić zgody 
na przeprowadzenie zgromadze-
nie najpóźniej 96 godzin przed 
jego planowanym rozpoczęciem, 
a organizator ma 24 godziny na 
złożenie odwołania. Odwołanie 
będzie kierowane do Sądu Okrę-
gowego, który będzie miał 24 
godziny na rozpatrzenie odwoła-
nia. Od decyzji Sądu Okręgowe-
go przysługiwać organizatorowi 

b ę d z i e 
odwołanie 
do Sądu Apela-
cyjnego.

2. Uproszczone – za-
miar jego przeprowa-
dzenia będzie można 
zgłosić do Gminnego Cen-
trum Zarządzania Kryzysowego, 
najwcześniej 30 dni i najpóźniej 
2 dni przed planowanym roz-
poczęciem zgromadzenia. Wa-
runek – manifestowanie w tym 
trybie nie może zakłócać ruchu 
drogowego.

3. Spontaniczne – które odbywa się 
w związku z zaistniałym nagłym 
i niemożliwym do wcześniejsze-
go przewidzenia wydarzeniem, 
związanym ze sferą publiczną. 
Zgromadzenie to, nie wymaga 
zgłoszenia, z tymże może zostać 
rozwiązane, w formie decyzji 
ustnej, w przypadkach np. za-
grożenia zdrowia lub życia ludzi, 
zagrożenia porządku i bezpie-
czeństwa publicznego lub po-
rządku ruchu drogowego.

stan prawny na 23.03.2016 r.
Maria Szwajkiewicz

Podstawa prawna: ustawa z dnia 
24.07.2015 r. Prawo o zgromadze-
niach (Dz. U. 2015.1485)
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 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadząca: OlgaZielińska
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

Region Gdański NSZZ „Solidarność” jest współ-
założycielem Pomorskej Fundacji Edukacji i Pracy. 
Przekazując 1 procent tej organizacji wspie-
rasz m.in. promocję „S” wśród młodzieży, stypendia dla zdolnych 
uczniów. Pomorska Fundacja Edukacji i Pracy posiada status organiza-
cji pożytku publicznego. RAZEM MOŻEMY POMÓC!

Przekaż 1 procent!

Pat w sprawie podwyżek 
pracowników Opery Bałtyckiej

Pracownicy Opery Bałtyckiej 
czekają na wynik rozmów mię-
dzy Urzędem Marszałkowskim 
a dotychczasowym dyrektorem 
Markiem Weissem i kandydatem 
na nowego dyrektora Warcisła-
wem Kuncem. Oczekują od mar-
szałka zmiany decyzji odnośnie 
wstrzymania 200 złotowej pod-
wyżki, którą wynegocjowali z dy-
rektorem Weissem. Na początku 
kwietnia ma dojść do kolejnego 
spotkania marszałka Mieczysława 
Struka z dyrektorem opery.

– Od wyników tych rozmów 
uzależniamy nasze kolejne kroki. 
Dlatego na razie wstrzymaliśmy 
się z decyzją o proteście głodo-
wym – informuje Krzysztof Rze-

szutek, wiceprzewodniczący KZ 
NSZZ „S” w Operze Bałtyckiej.

Związkowcy podkreślają, że 
200 złotowa podwyżka, którą 
obiecał dyrektor Marek Weiss jest 
minimum, którego oczekują. – Od 
stycznia 2014 r. jesteśmy w sporze 
zbiorowym z pracodawcą. Żądamy 
30 procent podwyżki wynagrodzeń 
– informuje Krzysztof Rzeszutek.

„Solidarność” złożyła wnio-
sek do dyrektora Marka Weissa 
w sprawie wyznaczenia mediatora 
w sprawie sporu zbiorowego. Na-
tomiast 20 marca przed premierą 
„Czarnej maski” Pendereckiego 
rozłożono na widowni ulotki infor-
mujące o konflikcie w Operze Bał-
tyckiej i żądaniach pracowników.

Dzień Zmartwychwstania Pań-
skiego jest najważniejszym świę-
tem chrześcijańskim upamiętnia-
jącym zmartwychwstanie Jezusa 
Chrystusa, obchodzonym przez 
Kościoły chrześcijańskie wyznające 
Nicejskie Credo (325 r.).

W chrześcijaństwie każda niedzie-
la jest pamiątką zmartwychwstania 
Chrystusa, ale Niedziela Zmartwych-
wstania Pańskiego jest z nich najbar-
dziej uroczysta. Niedziela Wielkanoc-
na rozpoczyna się już w sobotę po 
zachodzie słońca. Rozpoczyna ją 
Wigilia Paschalna, podczas której 
zapala się Paschał – wielką wo-
skową świecę, która symbolizuje 
zmartwychwstałego Chrystusa. Jest 
to również ostatni dzień Triduum 
Paschalnego, liczonego według ka-
lendarza żydowskiego od wieczora 
Wielkiego Czwartku do wieczor-
nych nieszporów w Niedzielę.

Poprzedzający Wielkanoc tydzień, 
stanowiący okres wspominania naj-
ważniejszych dla wiary chrześcijań-
skiej wydarzeń, nazywany jest Wiel-
kim Tygodniem. Ostatnie trzy doby 
tego tygodnia: Wielki Czwartek (wie-
czór), Wielki Piątek, Wielka Sobota 
i Niedziela Zmartwychwstania znane 
są jako Triduum Paschalne.

W kościołach zachodnich 
Wielkanoc przypada w pierwszą 
niedzielę po pierwszej wiosennej 
pełni Księżyca (tzw. paschalna peł-
nia Księżyca), przypadającej po 21 
marca. Oznacza to, że Wielkanoc 
wypada pomiędzy 22 marca a 25 
kwietnia (włącznie). Daty kościelnej 
pełni Księżyca zostały wyznaczone 
i stabelaryzowane w czasie Soboru 
Nicejskiego w 325 roku n.e.

Obecnie w Polsce Kościół od-
chodzi od odprawiania procesji re-
zurekcyjnej rano. Msza rezurekcyj-

na odprawiana jest coraz częściej 
w Wielką Sobotę późnym wieczo-
rem. Zapowiada ją uroczyste bicie 
w dzwony, głoszące, że Chrystus 
zmartwychwstał. W polskim zwy-
czaju rodzina zasiada do uroczy-
stego śniadania wielkanocnego, 
które rozpoczyna się składaniem 
życzeń i dzieleniem się święconką 
z koszyczka. Na stołach znajdu-
ją się jajka, wędliny, wielkanocne 
baby i mazurki. Stoły zdobione są 
bukietami z bazi i pierwszych wio-
sennych kwiatów.

Tycjan,  Zmartwychwstanie 
Pańskie, San Nazzaro e Celso, 
olej na desce, ok. 1520.
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https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.pomorskafundacja.org.pl
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