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

100 tys.
Tylu wolontariuszy pracujących na okrągło w 900 placówkach Caritas wspiera 
potrzebujących w Polsce i 20 innych krajach świata.iBiS
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Kandydat PiS w „S”
Kandydat PiS na prezydenta 

RP dr Andrzej Duda spotka się 
z Komisją Krajową i ZRG NSZZ „S” 
w czwartek 16 kwietnia br. w sie-
dzibie Związku o godz. 13 w sali 
Akwen (ul. Wały Piastowskie 24). 
Pół godziny wcześniej odbędzie 
się jego spotkanie z przewodniczą-
cym „S” Piotrem Dudą. Kandydat 
PiS spotka się też z mieszkańcami 
Pomorza, m.in. o godz. 16 w Sali 
BHP Stoczni Gdańskiej. Tego też 
dnia zaplanowane są spotkania 
w Sopocie i w Gdyni. Więcej…>>

Zawodowo z Austrią
KM NSZZ „S” Pracowników 

Oświaty i Wychowania w Gdyni 
rozpoczęła współpracę z austriac-
kimi związkami zawodowymi. Ce-
lem współpracy ma być wymiana 
doświadczeń oraz znalezienie 
możliwości przełożenia dobrych 
rozwiązań w szkolnictwie za-
wodowym w Austrii do polskich 
szkół i uczelni. Związkowcy z Au-
strii przybyli z wizytą studyjną i 9 
kwietnia br. wzięli udział w konfe-
rencji w Gdyni pt. „Dobra jakość 
edukacji zawodowej drogą do 
sukcesu”. Więcej…>>

Praca niebezpieczna
5553 osoby zostały poszkodo-

wane w wypadkach przy pracy w 
woj. pomorskim w roku 2014 (w 
tym 13 wypadków śmiertelnych). 
Odnotował je raport Okręgowego 
Inspektora Pracy. Zdecydowanie 
najwięcej było ich w przetwór-
stwie przemysłowym, transporcie 
i budownictwie. Pełne omówienie 
raportu wkrótce. 

PRZEKAŻ 1 PROCENT!
Przekaż 1 proc. po-

datku na związkową 
organizację pożytku pu-
blicznego – Pomorską 
Fundację Edukacji i Pra-
cy, prowadzącą Fundusz 

Stypendialny im. NSZZ „S”. Udostępni-
liśmy darmowy program, za pomocą 
którego szybko i łatwo można wypełnić 
deklarację PIT.  Więcej...>>
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„S” PAMIĘTA
Nie pieniądz 
powinien rządzić

W ostatnich 
latach wstrzą-
sały nami tra-
gedie lotnicze. 
Często były 
to zbrodnicze 
akty terroru. 
Ale – niestety 
– coraz częściej 

winna  była zła organizacja lotów, 
niedopatrzenie procedur kon-
trolnych i medycznych, błędna 
interpretacja przepisów, czy też 
oszczędności wdrażane po to, by 
za wszelką cenę generować zysk. 
Tymczasem musimy zdać sobie 
sprawę, że jesteśmy bezpieczni  
w powietrzu w dużej mierze 
dzięki obsłudze lotnisk.

Obowiązują nas dyrektywy 
organizacji lotnictwa cywilnego 
ICAO i EASA. To minimum wy-
magań. Zarządzający ruchem 
lotniczym i portami lotniczy-
mi muszą znać i przewidywać 
niebezpieczeństwa. Statystyka 
tutaj nie działa. Wypadek to 
splot zdarzeń. Nie kuśmy losu 
zaniżaniem personelu.

Od poziomu bezpieczeństwa 
w aspekcie antyterrorystycznym, 
jak i obsługi pasażerów w potęż-
nych, nasączonych techniką, ter-
minalach zależy wizerunek portu 
lotniczego i linii lotniczych. Profe-
sjonalna kadra, fachowe służby 
muszą być obecne non stop.

Menadżerowie chwalą się 
wzrostem ruchu pasażerskiego, 
ale w gdańskim porcie lotni-
czym mamy jedno z najniższych 
stanów zatrudnienia w kraju. 
To wpływa na zwiększony stres 
i przemęczenie pracowników. 
Zmierzajmy ku specjalizacji, nie 
ku „złotym rączkom” od wszyst-
kiego. Porównywalne lotniska 
mają nawet dwukrotnie więk-
sze załogi. Mamy za mało służb 
ochrony lotniska, strażaków, 
fachowej obsługi pasażerów. 
Mamy nowy terminal odlotów 
T2, ale zatrudnienie pozostało 
na poziomie starego T1.

W porcie lotniczym nie zysk ma 
być wiodącym kryterium, ale jest 
za bezpieczeństwem, za fachowo-
ścią kadr. Szczególnie w tych nie-
spokojnych czasach. Pieniądz nie 
może wszystkim rządzić.

Robert Siarnowski 
przewodniczący Krajowej 

Sekcji Pracowników Transportu 
Lotniczego i Obsługi 

Lotniskowej „S”

Oflagowane SZKOŁY
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W piątą rocznicę katastrofy 
smoleńskiej w bazylice św. Bry-
gidy w Gdańsku zgromadziliśmy 
się my, związkowcy z „Solidarno-
ści”, by oddać cześć prezydenckiej 
parze, generałom, admirałowi, 
kapłanom, politykom, członkom 
załogi Tu-154M numer 101.

W kwietniu 2010 roku NSZZ 
„S” towarzyszył prezydentowi RP 
śp. Lechowi Kaczyńskiemu w je-
go ostatniej drodze. Związkowcy 
trzymali w prezydenckim pałacu 
wartę honorową przy jego trum-
nie na równi z wartą wojskową.

– Módlmy się o odwagę w do-
chodzeniu do prawdy. O czystość 
intencji, bezstronność, rzetelność, 
przejrzystość i kompetencje tych, 
których do tego powołano – mó-
wił w homilii ks. abp Sławoj Le-
szek Głódź, metropolita gdański, 
który poświęcił Epitafium Smoleń-
skie, autorstwa prof. Wawrzyńca 
Sampa.

Płaskorzeźba przedstawia 
prezydentów Lecha Kaczyńskie-
go z małżonką i Ryszarda Kaczo-
rowskiego oraz osoby związane 
z Trójmiastem Macieja Płażyńskie-
go, Arama Rybickiego, Anny Wa-

lentynowicz, Andrzeja Karwety 
i Lecha Solskiego.

Uroczystości zakończył marsz 
pamięci do Bazyliki Mariackiej, do 
pomnika poświęconego ofiarom
katastrofy smoleńskiej.

Rada Sekcji OiW NSZZ „S” Re-
gionu Gdańskiego wystosowała 
14 kwietnia br. list otwarty do 
Ministra Edukacji Narodowej, jed-
nostek samorządu terytorialnego 
oraz dyrekcji szkół, w którym ak-
centuje ważne i pilne postulaty 
środowiska. Rada rekomenduje 
też przeprowadzenie akcji infor-
macyjnej na temat związkowych 
postulatów, wywieszenie związ-
kowych flag od 16 kwietnia br.,
apeluje o udział w manifestacji 28 
kwietnia br. w stolicy.

Wśród postulatów m.in. pod-
niesienie płac nauczycieli, za-
mrożonych od trzech lat oraz 

płac pracowników administracji 
i obsługi szkolnej, gdyż ich wyna-
grodzenie często równe jest płacy 
minimalnej, zapewnienie środ-
ków finansowych na wyposażenie
stanowisk pracy zgodnie z Kartą 
nauczyciela.

Nauczycielska „S” pochyla się 
też z troską nad organizacją pracy 
szkół, poczynając od zapewnie-
nia nadzoru pedagogicznego nad 
procesem likwidacji lub prywaty-
zacji szkół, m.in. po skardze „S” 19 
maja br. NSA rozpatrzy przekaza-
nie szkoły w Gdańsku Kokoszkach 
prywatnemu operatorowi.

Więcej…>>

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/gdanska-oswiatowa-s-w-trosce-o-poziom-edukacji-nauczycielski-prestiz
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/kandydat-pis-andrzej-duda-w-siedzibie-solidarnosci-16-kwietnia-br
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/zwiazkowcy-szkolnictwa-zawodowego-wspolpraca-z-austria


MIROSŁAW CZONSTKE, członek KM NSZZ 
„S” Pracowników Oświaty i Wychowania 
w Wejherowie

– Do Związku należę od 1981 roku. Zapisałem się 
przede wszystkim z pobudek ideowych – „Solidar-
ność” była wtedy czymś więcej niż tylko związkiem 
zawodowym, chodziło nam o walkę z komunizmem. 

Teraz ideowa strona jest nadal aktualna, ponieważ historia kołem się 
toczy – był komunizm, a jest agresywny liberalizm. „Solidarność” daje 
poczucie bezpieczeństwa w obliczu ciągłej niepewności pracy, a także 
poczucie wpływu na politykę społeczno-gospodarczą.

CYTAT tygodnia

Monetaryści podsunęli politykom wspaniałą wymówkę, 
żeby się ekonomią społeczną nie zajmować. (…) 

Politycy mogli z czystym sumieniem zająć się 
uprawianiem wojny kulturowej. Żeby debatować 

o aborcji, moralności i seksie zamiast o eme-
ryturach i podatkach, znać się na niczym 

nie trzeba. Łatwiej też organizować 
wściekłość wyborców wokół różnic 

światopoglądowych, bo te spra-
wy łatwiej ludzi rozpalają niż 

polityka społeczna.
prof. Stanisław Owsiak 

w wywiadzie  
dla „GW”  

z 4 kwietnia br.

ZAPYTAJ prawnika

SZKOLENIA 
PRACOWNIKÓW 
W CZASIE WOLNYM 
OD PRACY

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

iBiS NR 15 (214) 15 KWIETNIA 2015
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Artur S. Górski
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

HISTORIA tak było

LESZKU – PRZYJACIELU DROGI!

Jak traktować czas trwania 
szkoleń innych niż z zakresu 
bhp, jeśli odbywają się one 
w dniu wolnym od pracy?

W przypadku szkoleń bhp usta-
wodawca jednoznacznie wskazał, 
że odbywają się one w czasie pra-
cy i na koszt pracodawcy – art. 
2373 § 3 kodeksu pracy. Co do 
innych szkoleń przepisy prawa 
nie rozstrzygają wprost, jak nale-
ży kwalifikować szkolenia służące
podnoszeniu kwalifikacji zawodo-
wych pracowników.

Przepisy Rozdziału III Działu IV 
kodeksu pracy określają wzajem-
ne prawa i obowiązki stron, nie 
usuwając jednak wątpliwości do-
tyczących kwestii zaliczania czasu 
szkolenia do godzin pracy

Niewątpliwie, jeśli pracownik 
podnosi kwalifikacje z inicjatywy
lub za zgodą pracodawcy przysłu-
guje mu zwolnienie w całości lub 
części dnia pracy na czas odbycia 
szkolenia, z zachowaniem prawa 
do wynagrodzenia. Sytuacja ta 
dotyczy szkoleń odbywających 
się w czasie pracy pracownika. Co 
jednak ze szkoleniem odbywają-

cym się w dniu wolnym od 
pracy, np. w sobotę?

Istnieje pogląd, iż te szko-
lenia, które są dla pracowników 
dobrowolne oraz podnoszą ogól-
ne kwalifikacje zawodowe (np.
kurs językowy) nie muszą być za-
liczane do czasu pracy. Natomiast 
czas szkoleń, które są dla pracow-
ników obowiązkowe (tj. praco-
dawca wydaje polecenie wzięcia 
w nich udziału), a zdobywana 
na nich wiedza i umiejętności są 
niezbędne do wykonywania umó-
wionej pracy powinny podlegać 
zaliczaniu do czasu pracy.

Ponadto, należy pamiętać, iż 
udział w takim szkoleniu nie po-
winien naruszać prawa pracow-
nika do nieprzerwanego 11-go-
dzinnego odpoczynku dobowego 
i 35-godzinnego odpoczynku 
tygodniowego. Stąd pogląd, iż 
za szkolenie odbywające się np. 
w sobotę, pracodawca powinien 
zapewnić inny dzień wolny od 
pracy.
Stan prawny na 14.04.2015.

Maria Szwajkiewicz

Ekonomista niepopularny
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Tysiące kart dokumentów, bli-
sko 500 książek i czasopism to 
spuścizna ekonomisty śp. prof. Ste-
fana Kurowskiego, przekazana do 
zbiorów Archiwum Historycznego 
NSZZ „S”. Prof. Kurowski praco-
wał w PAN, od 1982 r. wykładał 
na KUL, działał w Klubie Krzywego 
Koła, KIK, był współzałożycielem 
ROPCiO. Władze PRL blokowały 
wydawanie jego książek, zabra-
niały wyjazdów, a SB miała go „na 
celowniku”. Z „S” Kurowski był 
związany od sierpnia 1980 r., kiedy 
to przyjechał do Stoczni Gdańskiej. 

W 1980 r. był doradcą strajkują-
cych w Hucie Katowice, a następ-
nie ekspertem gospodarczym KKP 
i Regionu Mazowsze NSZZ „S”. 
Na I KZD przedstawił program, 
który został uchwalony jako tzw. 
gospodarczy program alternatyw-
ny. Internowany w Jaworzu do 14 
kwietnia 1982 r. Po 1989 r. kryty-
kował tzw. plan Balcerowicza za 
dławienie produkcji, bezrobocie, 
zubożenie społeczeństwa, wyprze-
daż majątku narodowego więc 
jego publikacje nadal nie ukazywa-
ły się w dominujących tytułach.

Polska Solidarna? 
Jaką cenę zapłaciła „Solidarność” za reformo-

wanie kraju? Czy jest możliwa Polska Solidarna, 
oparta na społecznej gospodarce rynkowej i ka-
tolickiej nauce społecznej? Odpowiedzi szuka 
Jerzy Kłosiński, redaktor naczelny „Tygodnika 
Solidarność”, autor książki „Drogi do solidarno-
ści. Karty z historii NSZZ „Solidarność” w latach 
1989–2014”. Zapraszamy na spotkania wokół 
„Dróg do solidarności” w Gdyni w czwartek 
16 kwietnia, godz. 18, Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości, 
ul. 10 Lutego 33 i w Gdańsku w piątek 17 kwietnia, godz. 18, sala 
Akwen, budynek NSZZ „S”, ul. Wały Piastowskie 24.

Region Mazowsze zaprasza na 
XVI Pielgrzymkę NSZZ „Solidar-
ność” do sanktuarium Matki Bożej 
Bolesnej Królowej Polski w Liche-
niu w dniu 26 kwietnia br. pod 
hasłem „Maryja wspiera w nawra-
caniu i ewangelizacji”. W niedziel-

Pielgrzymka do Lichenia
ne południe do tamtejszej bazyliki 
wprowadzone zostaną relikwie 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki, patro-
na naszego Związku i rozpocznie 
się uroczysta msza św. Szczegóło-
we informacje pod nr tel. 22 314 
80 17.

Uroczysto-
ści pogrzebo-
we pary prezy-
denckiej Lecha 
i Marii Kaczyń-
skich odbyły się 
17 i 18 kwiet-
nia 2010 r. 
1 1  k w i e t n i a 
2010 samolot 
z ciałem pre-
zydenta RP 
wylądował na 
lotnisku  Okę-
cie. Dwa dni 
później wróciła 
do Polski trum-
na z ciałem małżonki prezydenta 
Marii. Żegnani byli przez setki ty-
sięcy rodaków wzdłuż trasy kon-
duktu. W Sali Kolumnowej Pałacu 
Prezydenckiego oddało im cześć 
180 tys. osób. 17 kwietnia 2010 r. 
na placu Marszałka Józefa Piłsud-
skiego w Warszawie znów zebrały 
się tłumy żałobników. Pamiętamy 
też odlot z Warszawy do Krakowa 
i obraz machającego skrzydłami 
na pożegnanie stolicy samolotu 
CASA, pilotowanego przez kpt. 
Krzysztofa Dzido. Dzień później 
w krakowskiej bazylice Mariackiej 
odbyła się uroczysta msza żałob-
na.

Poruszające, płynące z głębi 
serca pożegnanie Marii i Lecha 
Kaczyńskich wygłosił w bazylice 
ówczesny przewodniczący NSZZ 
„S” Janusz Śniadek. Pamiętamy 
jego słowa: „Panie Prezydencie 

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, 
Pani Mario Kaczyńska, Leszku 
– Przyjacielu Drogi!”

– Jak zawsze jest przy Tobie 
„Solidarność”, od której wszystko 
się zaczęło, której byłeś zawsze 
wierny. „Solidarność” upomniała 
się o wolność, o sprawiedliwość 
społeczną o obecność krzyża 
w życiu publicznym. Tym warto-
ściom dochowałeś wierności jak 
nikt. Dlatego jak zawsze z dumą 
będziemy mówić o Tobie – Czło-
wiek Solidarności (…). W czasie 
tych swoistych rekolekcji uświada-
miamy sobie, że rezygnując z war-
tości, tracimy poczucie wspólnoty, 
tracimy Polskę! Nie ma wolności 
bez wartości – mówił wzruszony 
Śniadek.

Para prezydencka spoczęła 
na Wawelu w krypcie pod Wieżą 
Srebrnych Dzwonów.

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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