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

9,1 tys. zł
Takiej wysokości wojskową rentę inwalidzką otrzymuje 89-letni gen. Czesław Kiszczak. iBiS
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Rekolekcje Ludzi Morza
Rekolekcje Wielkopostne dla Lu-

dzi Morza zaczynają się w czwartek 
10 kwietnia o godz. 19 w Kościele 
Morskim p.w. św. Piotra Rybaka przy 
ul. Portowej 2 w Gdyni. Więcej...>>

W Polsce nie tak źle
Okazuje się, że Polska należy do 

krajów, w których jest jedna z naj-
mniejszych różnica między zarob-
kami kobiet i mężczyzn. Według 
Eurostatu wynosi ona 6,4 procent 
na korzyść panów, w Niemczech 
natomiast mężczyźni zarabiają, 
aż o ponad 22 proc. więcej  niż 
kobiety. Inna sprawa, że ogólne 
zarobki pracowników w Polsce 
daleko odbiegają od poziomu na-
szych zachodnich sąsiadów.

Zarząd Regionu. 
W jakim kierunku 
powinien iść Związek?

Kanonizacja Jana Pawła II, 
wybory w Związku oraz sposób 
wprowadzania zmian  w statucie 
to główne tematy posiedzenia Za-
rządu Regionu Gdańskiego, które 
odbyło się 7 kwietnia w siedzibie 
gdańskiej „Solidarności”.

Przekaż 1 procent 
ufunduj stypendia!

KRS 0000337122
www.pomorskafundacja.org.pl

Większe uprawnienia 
dla INSPEKCJI PRACY

Inspektorzy pracy powinni być 
wyposażeni w narzędzia umożli-
wiające nakazanie pracodawcy za-
stąpienie umowy cywilnoprawnej 
umową o pracę, gdy odpowiada 
ona wymaganym warunkom – tak 
uznała w stanowisku z 2 kwietnia 
2014 r. Pomorska Wojewódzka 
Rada Zatrudnienia.

Wnioskodawcą podjęcia działań 
w kierunku wzmocnienia upraw-
nień kontrolnych Państwowej In-
spekcji Pracy w zakresie ustalania 
istnienia stosunku pracy był Zbi-
gniew Kowalczyk, członek Prezy-
dium ZRG NSZZ „Solidarność”.

– Cieszę się, że takie stanowisko 
zostało podjęte. Wniosek został 
złożony w grudniu ubiegłego roku. 
Zależało nam, aby rada zatrudnienia 
zajęła się tym problemem oraz za-
trudnianiem obcokrajowców – rela-

cjonuje Kowalczyk. – Prowadziliśmy 
konstruktywną dyskusję na temat 
umów śmieciowych w grudniu i lu-
tym. Uznano to za ważny temat. 
Stwierdzono, że umowy cywilno-
prawne są często nadużywane i na-
leżałoby się przeciwstawiać temu 
procesowi. I choć niektórzy praco-
dawcy byli innego zdania, stanowi-
sko przyjęto większością głosów.

Dodajmy, że „Solidarność” 
przedstawiła w Sejmie kilka pro-
jektów ustaw ograniczających 
zjawisko umów śmieciowych. 
Projekt, zawierający ten sam po-
stulat, złożył w Sejmie także poseł 
PiS Janusz Śniadek. Niestety, za-
pis traktujący o nadaniu nowych 
uprawnień inspektorom PIP po-
słowie PO wyrzucili do kosza. Do 
drugiego czytania projekt prze-
szedł bez tego zapisu.

„Nie dla liberalnej polityki Europy, 
tak dla Europy socjalnej” – pod takim 
hasłem ok. 50 tys. związkowców 
protestowało 4 kwietnia w Brukse-
li. Na manifestację, zorganizowaną 
przez EKZZ, przyjechali związkowcy 
z całej Europy. „Solidarność” repre-
zentowało ok. sto osób. Byli także 
związkowcy z Regionu Gdańskiego.

– Europa staje się coraz mniej 
„socjalna”, coraz mniej solidarno-
ściowa – ocenia Roman Kuzim-
ski, wiceprzewodniczący Regionu 
Gdańskiego, uczestnik manifestacji. 
– Problem bezrobocia, niskich płac, 
stale pogarszających się warunków 

Związkowcy  
w Brukseli

pracy nie dotyczy niestety tylko Pol-
ski i krajów byłego bloku Wschod-
niego. Manifestacja miała na celu 
zwrócenie uwagi przed wyborami 
do Europarlamentu, że należy wy-
bierać tych kandydatów, którzy 
przeciwstawiają się obecnej polityce 
Unii Europejskiej, polegającej na cię-
ciach i oszczędnościach, szczególnie 
w zakresie inwestycji w rozwój go-
spodarki. To zdaniem związkowców 
niszczy rynek pracy i zwiększa bez-
robocie, głównie wśród ludzi mło-
dych. Coraz większym problemem 
są też umowy śmieciowe i rozwar-
stwienie społeczne. Więcej...>>
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PIERWSZY 
ETAP ZA NAMI

W związku 
z  zakończe-
niem kadencji 
2010-2014 dla 
władz organi-
zacji związko-
wych szczebla 
podstawowe-

go, chciałbym gorąco wszyst-
kim podziękować za pracę przez 
te cztery trudne lata. Był to czas, 
w którym musieliśmy się zmie-
rzyć z różnymi wyzwaniami, jak 
choćby marginalizowanie przez 
instytucje państwa dialogu spo-
łecznego, dokonywanie nieko-
rzystnych dla nas wszystkich 
zmian w prawie, w tym pod-
wyższenie wieku emerytalnego, 
czy zmiany w kodeksie pracy.

Musieliśmy zmierzyć się 
również z wieloma codzienny-
mi kłopotami w zakładach pra-
cy, aby móc jak najlepiej repre-
zentować członków Związku. 
I właśnie za tę codzienną pracę 
zarówno wszystkim pełniącym 
funkcje związkowe, jak i sze-
regowym członkom Związku 
bardzo dziękuję.

Do końca marca wybrano 
nowe władze w ponad 90 pro-
centach organizacji związko-
wych. Do tych, które jeszcze nie 
przeprowadziły wyborów, bę-
dziemy starać się bezpośrednio 
dotrzeć i pomóc w procedurze 
wyborczej.

Obecnie wchodzimy w etap 
wyborów w okręgach tzw. 
łączonych, gdzie wyłonieni 
zostaną delegaci na WZD. Za-
czyna się również procedura 
wyborcza w regionalnych i po-
nadregionalnych strukturach 
branżowych. W czerwcu odbę-
dą się kongresy sekretariatów 
branżowych i walne zebrania 
delegatów regionów. Na WZD 
naszego Regionu, które odbę-
dzie się od 17 do 18 czerwca, 
wybierzemy Zarząd Regionu 
i Regionalną Komisję Rewizyjną 
oraz naszych przedstawicieli na 
zjazd krajowy, który zaplano-
wany jest na październik br. 

Wszystkim członkom nowo 
wybranych władz organizacji 
związkowych należy życzyć 
dużo wytrwałości i takiego, po-
zytywnie rozumianego, uporu 
w realizacji zadań, które sobie 
postawili.

Krzysztof Dośla

Na
WESOŁO
Szef do pracownika:
– Miarka się przebrała! Zwalniam 
pana!
– Zwalniam? Jestem naprawdę 
mile zaskoczony, szefie, bo za-
wsze myślałem, że niewolników 
się sprzedaje...

Od 2014 roku po raz pierwszy będzie 
można dokonać odpisu podatku 
w wysokości jednego procenta na Fun-
dusz Stypendialny „Solidarność” dla 
zdolnej młodzieży. Aby tego dokonać, 
wystarczy w formularzu PIT wpisać KRS 
Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy.

http://www.pomorskafundacja.org.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/rekolekcje-ludzi-morza-w-gdyni/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/tak-dla-europy-socjalnej-s-na-manifestacji-ekzz-w-brukseli/


CYTAT tygodnia

20 LAT „MAGAZYNU SOLIDARNOŚĆ”

HISTORIA tak było

ZAPYTAJ prawnika

Władza przechodzi z rąk do rąk, a robotnicy  
i wszyscy inny pracownicy, bez względu na 

to, kto sprawuje władzę w kraju, oczekują 
pomocy w obronie ich słusznych praw.  

Tu nie może zabraknąć „Solidarności”.

Jan Paweł II
przemówienie  

podczas spotkania  
z członkami  

NSZZ „Solidarność”, 
Watykan,  

11 listopada 2003 r.
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Redaktor prowadząca: Małgorzata Kuźma 
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REWOLUCJA 
w umowach 
terminowych

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

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

JAROSŁAW WOCHAL, NSZZ „S” w Miejskim 
Przedsiębiorstwie Infrastruktury KOSEKO Sp. z o.o.

– Do Związku należę z wielu przyczyn. Przede wszystkim uważam, 
im nas więcej w związku, tym mamy większą siłę przebicia. Nie bez 
znaczenia jest pomoc prawna, kursy, szkolenia czy bezpośrednia pomoc 
biur oddziałów Związku, a także rzetelna informacje.

HALINA ŁASIŃSKA, NSZZ „S”  Stoczni Marynarki Wojennej  
w Gdyni

– Należę do „Solidarności” od wielu lat. Uważam, że nasz Związek 
jest razem z ludźmi pracy. Istnieje specyficzna więź między członkami
„Solidarności”, która objawia się we wzajemnej życzliwości i zrozumie-
nie, co powoduje z kolei, że łatwiej jest znoszenie warunków pracy w 
tym dla nas ciężkim okresie zmian gospodarczych.

6 i 7 maja Trybunał Konstytu-
cyjny rozpatrzy sprawę zgodności 
z Konstytucją nowelizacji ustawy 
o emeryturach z FUS. Pomimo ze-
brania przez NSZZ „Solidarność” 
1,5 mln podpisów w sprawie prze-
prowadzenia referendum na temat 
wydłużenia wieku emerytalnego i 
kilkuset tysięcznych manifestacji, w 
maju 2012 r. koalicja rządząca, przy 
wsparciu większości posłów Ruchu 

EMERYTURY  
przed Trybunałem 

Palikota przegłosowała  wyrównanie 
i podwyższenie wieku emerytalnego 
kobiet i mężczyzn do 67 roku życia. 

Do Trybunału ustawę zaskarżył 
m.in. NSZZ „Solidarność”, który 
uważa, że ustawa jest niezgodna 
m.in. z prawem międzynarodo-
wym, które Polska ratyfikowała,
m.in. Europejską Kartą Społeczną 
i konwencją Międzynarodowej 
Organizacji Pracy. 

Na gruncie obowiązujących 
przepisów prawa, co do zasady, 
nie można wypowiedzieć pracow-
nikowi umowy na czas określony. 
Wyjątek od tej reguły stanowi 
przepis art. 33 k.p. Przyjmuje on, 
iż przy zawieraniu umowy o pracę 
na czas określony, dłuższy niż sześć 
miesięcy, strony mogą przewidzieć 
dopuszczalność wcześniejszego 
rozwiązania tej umowy za dwuty-
godniowym wypowiedzeniem.

Problem polega na tym, że 
pracodawca zatrudniający pra-
cownika na podstawie umowy ter-
minowej, w której przewidziano 
możliwość wcześniejszego jej wy-
powiedzenia, może ją rozwiązać 
pomijając tryb konsultacji zamiaru 
wypowiedzenia z reprezentującą 
pracownika zakładową organiza-
cją związkową oraz bez podania 
przyczyny uzasadniającej wypo-
wiedzenie. Stawia to wskazanych 
pracowników w znacznie gorszej 
sytuacji w porównaniu do tych za-

trudnionych na czas 
nieokreślony. NSZZ 
„Solidarność” wniósł skar-
gę w tym zakresie do Komisji 
Europejskiej. Efektem tego było 
wszczęcie postępowania wobec 
Polski w związku z uchybieniami 
dotyczącymi stosowania umów na 
czas określony.

Wydaje się, że ostateczną za-
porę dyskryminacji pracowników 
zatrudnionych na podstawie umo-
wy na czas określony postawił nie-
dawno Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej. W wyroku z dnia 
13 marca 2014 r. (sygn. C-38/13) 
Trybunał stwierdził, że cytowany 
art. 33 k.p. jest niezgodny z pra-
wem Unii Europejskiej. Powyższe 
orzeczenie będzie skutkowało 
nowelizacją kodeksu pracy oraz 
prawdopodobnie uchyleniem 
niekorzystnych dla pracowników 
przepisów.
Stan prawny na 8.04.2014 r.

Tomasz Gryczan 

ZADOŚĆUCZYNIĆ krzywdom
Przed gdańskim Sadem Okrę-

gowym toczą się procesy o odszko-
dowanie i zadośćuczynienie jakie 
wytoczyli bezprawnie aresztowani 
w stanie wojennym działacze NSZZ 
„Solidarność”, skupieni w Stowa-
rzyszeniu Godność. Od ich skazania 
przez sądy wojskowe PRL mijają 32 
lata. Czy istnieje wymierna kwota za 
lata bez ojca, za strach i poniżenie, 
za biedę i poniewierkę, za czas, kiedy 
jedynymi słodyczami był chleb z cu-

krem, a zapracowana matka musiała 
pożyczać pieniądze by przetrwać? 
Na te pytania będzie musiał odpo-
wiedzieć gdański Sąd Okręgowy.

8 kwietnia rozpatrywana była 
sprawa Antoniego Grabarczyka. 

– Ojciec żył jednym tematem – 
„Solidarność” – w emocjonalnych 
słowach wspominała ojca Aleksan-
dra Grabarczyk, córka zmarłego 
przed siedmiu laty byłego więźnia 
politycznego. Więcej…>>

W kwietniu 1994 roku ukazał 
się pierwszy numer „Magazynu 
Solidarność”. „Magazyn” jest 
pismem Zarządu Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność” i na-
stępcą „Biuletynu Informacyjne-
go Solidarność”, który ukazywał 
się od 23 sierpnia 1980 roku (był 
pismem MKS-u w Stoczni Gdań-
skiej). „Magazyn” dziś jest jednym 
z największych pism związkowych 
w kraju. Głównym jego zadaniem 
jest dokumentowanie wydarzeń 
związkowych, ale także zacho-
dzących zmian społeczno-poli-
tycznych, a także gospodarczych 
w Polsce. 

„Magazyn” powstał z inicja-
tywy Jacka Rybickiego, ówcze-
snego przewodniczącego ZRG. 
Pierwszym redaktorem naczelnym 
został Leszek Biernacki, a następ-
nie aktualna szefowa Małgorzata 
Kuźma, natomiast nadzór mery-
roryczny sprawowali kolejno Bog-
dan Olszewski, Dariusz Wasielew-
ski, Wojciech Książek, a obecnie 
Jacek Rybicki.

„Ma-
gazyn” 
jest tam, 
g d z i e 
dzieje się 
coś waż-
nego dla 
Związku 
czy kraju. 
Przedsta-
wiamy te 
wydarze-
nia, które 
są pomija-
ne lub zniekształcane przez inne 
media.

Na łamach naszego czasopi-
sma mieliśmy wielu znakomitych 
gości, byli to m.in.: prof. Lech 
Kaczyński, prof. Jakub Stelina, 
prof. Jadwiga Staniszkis, prof. Ry-
szard Bugaj, prof. Marcin Ziele-
niecki, prof. Andrzej Zybertowicz, 
abp Tadeusz Gocłowski, abp Sła-
woj Leszek Głódź, Janina Wieczer-
ska i Zbigniew Gach. 

Zapraszamy do lektury!

W ROCZNICĘ  
KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ
W czwartą rocznicę tragedii smoleńskiej w Trójmieście organi-
zowane są uroczystości:
 MARSZ MILCZENIA w intencji ofiar katastrofy przejdzie ulicami

Gdańska 10 kwietnia (czwartek) z kościoła Świętej Brygidy do 
Bazyliki Mariackiej i zakończy się przy pomniku ofiar katastrofy.
Marsz poprzedzi Msza Święta w kościele Świętej Brygidy o godz. 
18.30. Marsz ma charakter obywatelski, ponadpolityczny, ze 
względu na charakter wydarzenia prosimy o nieprzynoszenie wła-
snych transparentów na Marsz Milczenia. Najlepszym wsparciem 
tej inicjatywy będzie wzięcie w niej udziału i zakupienie kwiatów 
– datków na rzecz Domu Hospicyjnego dla dzieci w Gdyni.

 Trójmiejski Społeczny Komitet na Rzecz Uczczenia Pamięci Anny 
Walentynowicz zaprasza na UROCZYSTOŚCI MODLITEWNE NA 
CMENTARZU SREBRZYSKO w Gdańsku Wrzeszczu przy ulicy 
Srebrniki 12. Odwiedzimy także grób Anny Walentynowicz. Spo-
tykamy się w sobotę, 12 kwietnia 2014 roku, o godz. 16.00. Mo-
dlitwę poprowadzi ksiądz Jarosław Edward Piotrowski z Parafii
Niepokalanego Serca Maryi w Gdyni Karwinach.

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/czy-istnieje-wymiera-kwota-za-lata-bez-ojca-za-strach-ponizenie-za-biede-za-lata-kiedy-rarytasem-byl-chleb-z-cukrem-procesy-o-odszkodowanie-za-krzywdy-w-stanie-wojennym/
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