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spotu o długości jednej minuty związanego  
z 10 rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej. 

Więcej nielegalnego 
zatrudnienia

W 18,8 proc. skontrolowanych 
przez inspektorów PIP podmio-
tach pracodawcy stosowali niele-
galne zatrudnienie lub inną niele-
galną pracę zarobkową. To dane 
z 2012 r.. W poprzednich latach 
(2010 – 2011) ten odsetek był niż-
szy i utrzymywał się na poziomie 
18,1 proc. Więcej...>>

Kto zarabia więcej?
4017,75 zł brutto wyniosło 

przeciętne wynagrodzenie w sek-
torze przedsiębiorstw w marcu 
br. – podał GUS. Oznacza to, że 
pensje wzrosły o 4,2 proc. w uję-
ciu miesięcznym i 4,8 proc. w uję-
ciu rocznym. Te wyliczenia nie 
obejmują inflacji, a 2/3 Polaków
zarabia poniżej średniej, o czym 
informują na licznych forach w in-
ternecie.

Rośnie deficyt budżetowy
Deficyt sektora instytucji rzą-

dowych i samorządowych w 2013 
r. ukształtował się na poziomie 70 
651 mln zł, co stanowi -4,3 proc. 
PKB, natomiast dług publiczny wy-
niósł 932 509 mln zł, tj. 57 proc. 
PKB. (GUS). W 2012 r. deficyt był na
poziomie -61 681 mln zł (-3,9 proc. 
PKB), a dług publiczny wyniósł 886 
873 mln zł (55,6 proc. PKB).

Pielgrzymka „S”  
do św. Józefa

XXII Ogólnopolska Pielgrzymka 
Robotników do św. Józefa w Kali-
szu odbędzie się 1 maja. Do udziału 
w pielgrzymce zapraszają przewod-
niczący Komisji Krajowej i Zarząd 
Regionu Wielkopolska Południowa 
NSZZ „Solidarność”. Więcej...>>

KRS 0000337122
www.pomorskafundacja.org.pl
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SANTO Subito!
1982 styczeń

Pod zagrożeniem utraty pra-
cy ludzie bywają przymuszeni 
do podpisywania oświadczeń, 
które są niezgodne z ich su-
mieniem, z ich przekonaniem. 
Łamanie sumień jest straszną 
krzywdą wyrządzoną człowie-
kowi. Jest najboleśniejszym 
uderzeniem w ludzką godność. 
Jest poniekąd gorsze od za-
dawania śmierci fizycznej, od
zabijania.

1987 czerwiec
W imię przyszłości człowie-

ka i ludzkości trzeba było wy-
powiedzieć to słowo „solidar-
ność”. Dziś płynie ono szeroką 
falą poprzez świat, który rozu-
mie, że nie możemy żyć we-
dle zasady: „wszyscy przeciw 
wszystkim”, ale tylko wedle 
zasady: „wszyscy z wszystki-
mi”, „wszyscy dla wszystkich”. 
To słowo zostało wypowie-
dziane tutaj, w nowy sposób 
i w nowym kontekście. I świat 
nie może o tym zapomnieć. To 
słowo jest waszą chlubą, ludzie 
polskiego morza. Ludzie Gdań-
ska i Gdyni…

1996 listopad
Konieczna jest dziś w Polsce 

wielka, zbiorowa solidarność 
umysłów, serc i rąk, solidarność 
zdolna przezwyciężać podziały 
i rozbieżności, by konsekwent-
nie i z poświęceniem można 
było budować społeczeństwo 
bardziej sprawiedliwe, wolne i 
braterskie. Potrzebna jest więc 
głęboka formacja wszystkich 
członków „Solidarności”, for-
macja otwarta na nowe zjawi-
ska zachodzące w społeczeń-
stwie, a równocześnie wierna 
wartościom, które kształtowały 
początki waszego Związku.

2003 listopad
Zdarza się, iż pracodawcy 

w Polsce odmawiają podwład-
nym prawa do odpoczynku, 
do świadczeń lekarskich, a 
nawet do macierzyństwa. Czy 
nie oznacza to ograniczania 
wolności, o jaką walczyła „So-
lidarność”? Pozostaje wiele do 
zrobienia w tym względzie. 
Ten obowiązek spoczywa na 
władzach państwowych, na in-
stytucjach prawnych, ale także 
na „Solidarności”, z którą świat 
pracy różnych sektorów zwią-
zał wiele nadziei. Nie można 
tej nadziei zawieść.

O was i za was. Jan Paweł 
II o „Solidarności”, KK NSZZ 

„Solidarność”, Gdańsk 2008.

Pobierz całą broszurę...>>

JAN PAWEŁ II  
ZA NAS I DO NAS

Już za kilka dni papież Jan Paweł 
II wraz z papieżem Janem XXIII zo-
staną ogłoszeni świętymi. Kanoniza-
cja odbędzie się 27 kwietnia 2014, 
w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. 
Kanonizacja obu papieży będzie hi-
storycznym wydarzeniem w życiu 

To nie fair, że w święta 
musimy rezygnować z cza-
su z rodziną, pracując bez 
żadnego dodatku do wyna-
grodzenia. Większość pra-
cowników w Polsce i Europie 
otrzymuje takie dodatki. My 
w DCT zasługujemy na te 
same warunki pracy – to frag-
ment ulotki, którą związkowcy 
z Działu Organizowania i Roz-
woju Regionu Gdańskiego roz-
dawali pracownikom podczas 
Świąt Wielkanocnych. 

– Głównym mottem naszej 
akcji było przesłanie: „Pracow-
nicy przyłączcie się do związku 
zawodowego. Wspólnie może-
cie wynegocjować z pracodawcą 
lepsze warunki pracy” – opowia-
da Roman Kuzimski, wiceprze-
wodniczący ZRG NSZZ „S”, który 
przewodził akcji. – Przyjeżdżaliśmy 
do DCT Gdańsk o godz. 5 rano 
oraz o godz. 17, kiedy pracownicy 
zmieniali się. Obserwowałem, że 

Kościoła. Polski papież zostanie ogło-
szony świętym w rekordowo krótkim 
czasie, dziewięć lat po śmierci. Na 
uroczystości religijne do Watykanu 
wybiera się wielu związkowców z Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „S”.

Zobacz więcej...>>

DCT GDAŃSK: 
akcja ulotkowa

Ostatni tydzień na rozliczenie PIT-a.  
Pamiętaj o stypendystach „S”!

w kolejnych dniach pracowały te 
same osoby. Przecież ci ludzie po 
powrocie do domu, musieli ode-
spać ciężką pracę. Nie mogli więc 
świętować.
Zobacz więcej...>>

http://www.pomorskafundacja.org.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/swiety-jan-pawel-ii/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/swieta-dla-kogo-akcja-ulotkowa-s-w-dct-gdansk/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/mniej-kontroli-pip-wiecej-przypadkow-nielegalnego-zatrudnienia/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pielgrzymka-solidarnoscido-sw-jozefa/
http://www.solidarnosc.gda.pl/wp-content/uploads/2014/04/JP_i_S_-_broszura.pdf
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W OBRONIE KRZYŻA  
w Nowej Hucie

JERZY WYSOCKI, KM NSZZ „S” Przembud Gdańsk SA
– NSZZ „Solidarność jest i była jedyną organizacją, która jest zdolna 

przeciwstawić się wyzyskowi pracowników przez pracodawców i sku-
tecznie stawać w obronie pracowników. 
ZDZISŁAW BRZEZIŃSKI, KM NSZZ „S” Prac. Oświaty 
i Wychowania w Kościerzynie

– Do „Solidarności” należę od 1980 roku. Sierpień 1980 roku był 
najpiękniejszym okresem w moim życiu. Obecnie, kiedy większość poli-
tyków w Polsce karleje, to na szczęście w „Solidarności” większość dzia-
łaczy podtrzymuje etos Związku i kieruje się tradycyjnymi wartościami. 
Walcząc solidarnie o dobro wspólne zgodnie ze wskazaniem Jana Pawła II. 
„Jedni drugiego brzemiona noście”.

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

HISTORIA tak było

POLPHARMA  
przyjazna pracownikom

CYTAT tygodnia
Charakterystyczną cechą polskiego rynku 

pracy jest znacznie większe niż w innych kra-
jach Wspólnoty skorelowanie bezrobocia  

z ubóstwem, a nawet wykluczeniem 
społecznym.

Ponad 50 proc. społeczeństwa 
żyje poniożej minimum socjalne-

go, a ponad 10 proc. poniżej 
granicy minimum egzysten-

cji.
prof. 

Sławomir Jankiewicz

ZAPYTAJ prawnika

FUNDUSZ  
SOCJALNY  
a związki zawodowe

Ustawa o zakładowym fundu-
szu świadczeń socjalnych nakłada 
na pracodawcę, zatrudniającego 
według stanu na dzień 1 stycznia 
danego roku co najmniej 20 pra-
cowników w przeliczeniu na peł-
ne etaty, obowiązek utworzenia 
funduszu świadczeń socjalnych. 
Fundusz ten jest instytucją praw-
ną, która ma łagodzić różnice 
w poziomie życia pracowników 
i ich rodzin. Wynika to z art. 3 ust. 
1 powyższej ustawy. 

Uprawnienia związków zawo-
dowych do zajmowania stano-
wiska w sprawach dotyczących 
funduszu świadczeń socjalnych 
wynikają zarówno z ustawy o za-
kładowym funduszu świadczeń 
socjalnych, jak również z ustawy 
o związkach zawodowych. Waż-
nym uprawnieniem związków 
zawodowych jest możliwość wy-
stąpienia do sądu pracy z roszcze-
niem o zwrot środków wydanych 

niezgodnie z przepi-
sami komentowanej 
ustawy (np. wykorzysta-
nych na bieżącą działalność 
pracodawcy) lub o przekaza-
nie należnych środków na fun-
dusz, w przypadku gdy pracodaw-
ca nie przekazał ich w ogóle.

Dodatkowo Sąd Najwyższy wy-
raził pogląd, iż roszczenie związku 
zawodowego o przekazanie należ-
nych środków na rachunek fundu-
szu przez pracodawcę, który obo-
wiązku tego nie wypełnił mimo 
istnienia przesłanek określonych 
w art. 3 ust. 1 cytowanej usta-
wy, obejmuje żądanie utworzenia 
funduszu. Oznacza to w istocie 
uprawnienie procesowe do sądo-
wego dochodzenia od pracodaw-
cy dokonania odpisu na fundusz 
zgodnie z przepisami ustawy, 
a tym samym do jego utworzenia.
Stan prawny na 22.04.2014 r.

Tomasz Gryczan

W 1949 roku władze komu-
nistyczne podjęły decyzję o bu-
dowie w sąsiedztwie Krakowa, 
kombinatu metalurgicznego Huty 
im. Lenina oraz towarzyszącej mu 
„proletariackiej” dzielnicy, a socja-
listyczny charakter wykluczał jakie-
kolwiek miejsca kultu religijnego. 

Po dojściu do władzy Gomuł-
ki w 1956 roku uzyskano jednak 
zgodę na powołanie Komitetu 
Budowy Kościoła, zbieranie skła-
dek, a także wyznaczono lokaliza-
cję przyszłej świątyni. W miejscu 
przyszłego kościoła postawiono 
drewniany krzyż. Sytuacja zmieni-
ła się w październiku 1959 r. kiedy 
to władze cofnęły zgodę by po-
tem na spornej działce postawić 
szkołę, w związku z tym zażąda-
no od krakowskiej Kurii usunięcia 
krzyża. 

W odpowiedzi z 22 kwietnia 
1960 roku biskup Karol Wojtyła 
stwierdził, że krzyż stał się obiek-
tem kultu i jego usunięcie byłoby 

złamaniem prawa kanonicznego. 
Wobec tego postanowiono po-
zbyć się krzyża siłą. W godzinach 
rannych 27 kwietnia 1960 roku 
na Osiedle Teatralne przyjecha-
ła ekipa robotników z zadaniem 
usunięcia krzyża. Ludzie obstawi-
li krzyż, aby nie dopuścić do jego 
zabrania. Według danych milicji 
pod krzyżem stało kilka tysięcy 
osób. Około godziny 14 milicjan-
ci zaczęli atakować ludzi stoją-
cych pod krzyżem. Dopiero po 
godzinie 23 ZOMO ostatecznie 
opanowało Nową Hutę. Aresz-
towano około 500 osób z czego 
87 dostało wyroki więzienia od 
6 miesięcy do 5 lat. Mimo całej 
brutalności z jaką spacyfikowano
demonstrację, władze nie próbo-
wały już usuwać spornego krzy-
ża. Jednak budowa pierwszego 
nowohuckiego kościoła – Arki 
Pana – mogła zostać zrealizo-
wane w innym miejscu i dopiero 
w latach 1967-1977. 

W czasie spotkania w Filharmonii 5 lutego prosiliśmy uczestni-
ków o wypełnianie ankiet z pytaniem: „Dlaczego należę do Solidar-
ności?”. Kontynuujemy wypowiedzi.
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Zakłady Farmaceutyczne 
Polpharma SA w Starogardzie 
Gdańskim zostały laureatem VI 
edycji konkursu „Pracodawca 
Przyjazny Pracownikom”. To 
jedyny reprezentant Pomorza 
w gronie 14 wyróżnionych w 
tegorocznym wydaniu akcji.

Gala wręczenia nagród odbyła 
się 15 kwietnia w Pałacu Prezydenc-
kim w Warszawie z udziałem głowy 
państwa i przewodniczącego Ko-
misji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
Piotra Dudy. Ideą konkursu jest 
wspieranie pracodawców zapew-
niających dobre warunki pracy i 
promowanie dialogu społecznego. 
Konkurs w 2008 r. na wniosek „Soli-
darności” objął patronatem śp. pre-
zydent Lech Kaczyński, a po 2010 
r. Bronisław Komorowski. Wśród 
kryteriów brane są pod uwagę re-
lacje pracodawcy z pracownikami, 
w tym swoboda działalności związ-
kowej, bezpieczeństwo pracy oraz 
zatrudnienia. Dlatego kandydatury 
przedsiębiorstw zgłaszają zakłado-
we organizacje związkowe.

– Z dużą satysfakcją przyjęliśmy 
wyróżnienie naszego przedsiębior-

stwa, bo potwierdza ono dobre 
praktyki ze strony pracodawcy, ale 
również skuteczność Komisji Za-
kładowej „S”. W Polpharmie pra-
codawca dba o dialog z pracowni-
kami, dlatego z czystym sumieniem 
zgłosiliśmy kilka miesięcy temu na-
szą firmę do tego konkursu. Współ-
praca zarządu i organizacji związ-
kowej „Solidarności” pokazuje, że 
możliwe jest wprowadzanie roz-
wiązań korzystnych dla obu stron 
– uzasadnia Leszek Świeczkowski, 
przewodniczący KZ NSZZ „Solidar-
ność” w Zakładach Farmaceutycz-
nych Polpharma. 
Więcej...>>

Przewodniczącyt „S” Piotr 
Duda i prezes Jerzy Starak.

Na 24 czerwca 2014 roku wy-
znaczona została rozprawa ape-
lacyjna w procesie dotyczącym 
masakry robotników w Grudniu 
1970 roku. Prokuratura chce, by 
sąd ponownie zajął się trzema 
oskarżonymi. Wśród nich jest 
wicepremier Stanisław Kociołek, 
który został uniewinniony od za-
rzutu zbrodni „sprawstwa kierow-

Grudzień ’70 WRACA NA WOKANDĘ 

niczego” zabójstwa robotników.
Kociołek był oskarżony o to, że 16 
grudnia 1970 r. nakłaniał w tele-
wizji strajkujących w Gdyni do po-
wrotu do pracy, choć – zdaniem 
prokuratury – wiedział, że następ-
nego dnia rano stocznia będzie 
zablokowana przez wojsko. 

Więcej...>>
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