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500 milionów
Tyle kosztuje jednostka typu CLV „Siem Aimery”, powstała w stoczni Remontowa Shipbuilding, 
o największym nasyceniu zaawansowaną techniką ze zbudowanych dotąd w polskich 
stoczniach.
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Pielgrzymka ludzi pracy
Już po raz siedemnasty członko-

wie i sympatycy NSZZ „Solidarność” 
wzięli udział w dorocznej pielgrzym-
ce ludzi pracy do Sanktuarium Ma-
ryjnego w Licheniu. W sobotę, 23 
kwietnia, na placu przed bazyliką 
związkowcy uczestniczyli w drodze 
krzyżowej, której przewodniczył 
ks. Grzegorz Molewski, duchowy 
opiekun konińskiej „Solidarności”.  
Więcej...>>

Podwyżki w ZUS
120 zł podwyżki dla każdego pra-

cownika i dodatkowe 30 zł na etat 
w formie uznaniowej to najważniej-
sze zapisy porozumienia płacowego 
zawartego przez związki zawodowe 
działające w Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych z zarządem tej insty-
tucji. Wyższe wynagrodzenia trafią
na konta pracowników pod koniec 
kwietnia. To pierwsze podwyżki 
w ZUS od niemal 6 lat.

Fakt na taśmach
– To jest psychologiczna men-

talność. PiS-iorem jest naczelny 
– żalił się na redaktora naczelnego 
„Faktu”, jednego z dzienników na-
leżących do niemieckiego wydaw-
cy, najbogatszemu Polakowi Ja-
nowi Kulczykowi Paweł Graś, były 
minister i zaufany Donalda Tuska. 
Rozmowa dotyczyła zwolnienia 
redaktora naczelnego Grzegorza 
Jankowskiego poprzez dojście do 
właścicieli pisma, a nawet do urzę-
du kanclerskiego Angeli Merkel. 
Więcej...>>

Układ w DCT

Region Gdański 
NSZZ „Soli-
darność” jest 
współzałożycielem 
Pomorskej Funda-
cji Edukacji i Pracy. 
Przekazując 1 pro-
cent tej organizacji 
wspierasz m.in. 

promocję „S” wśród młodzieży, stypen-
dia dla zdolnych uczniów. Pomorska 
Fundacja Edukacji i Pracy posiada 
status organizacji pożytku publicznego. 
RAZEM MOŻEMY POMÓC!

Przekaż 1 procent!

Po trwających od stycznia 
2015 r. negocjacjach związkow-
cy i zarząd DCT Gdańsk doszli 
do porozumienia i podpisali 20 
kwietnia br. układ zbiorowy pra-
cy. Zawiera on pakiet gwarancji 
pracowniczych na trzy lata. Wy-
negocjowane zostały podwyżki 
– 200 złotych w tym roku i sto 
złotych w roku przyszłym. Uległ 
modyfikacji system premiowy
oraz przewidziany został dodatek 
za pracę w dniach świątecznych.

– Podpisanie układu kończy 
etap długotrwałych negocjacji. 
Jest w nas pewien rodzaj satys-
fakcji. Mam nadzieję, że teraz 
współpraca będzie przebiegała 

poprawnie – mówi Adam Pio-
trowski, przewodniczący KZ NSZZ 
„S” w DCT Gdańsk SA.

Nim doszło do podpisania 
układu w DCT Gdańsk związ-
kowcy upominali się o swoje 
prawa w licznych pikietach przy 
wsparciu m.in. Regionu Gdań-
skiego, Sekcji Dokerów Świato-
wej Federacji Transportowców 
(ITF) i niemieckiego związku 
Ver.di.

Układ zbiorowy pracy to rodzaj 
prawa wewnątrzzakładowego. 
W sposób kompleksowy określa 
warunki wynagradzania za pracę 
i przyznawania świadczeń zwią-
zanych z pracą. Więcej...>>

– Przywrócenie powszechne-
go wieku emerytalnego 60 lat dla 
kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn 
zawarte w prezydenckim projekcie 
wniesionym do Sejmu wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom i zmierza 
do wypełnienia zobowiązań wynika-
jących z umowy programowej pod-
pisanej przez Komisję Krajową NSZZ 
„S” z kandydatem na prezydenta 
Andrzejem Dudą – czytamy w stano-
wisku Komisji Krajowej obradującej 
21 i 22 kwietnia br. w Krośnie.

Komisja Krajowa oczekuje, że 
w trakcie prac parlamentarnych 
prezydencki projekt zostanie uzu-
pełniony o możliwość skorzystania 

z prawa do emerytury bez wzglę-
du na wiek, ale z uwzględnieniem 
stażu pracy wyliczonego według 
opłacania składek na ubezpiecze-
nia społeczne dla kobiet 35, a dla 
mężczyzn 40 lat składkowych. 
Członkowie „Krajówki” apelują 
do rządu o uwzględnienie stano-
wiska NSZZ „S”.

Nie ma wspólnego stanowiska 
stron Rady Dialogu Społecznego 
w sprawie wieku emerytalnego. 
Trwają rozmowy. Związki zawo-
dowe chcą możliwości przecho-
dzenia na emeryturę niezależnie 
od wieku, przy uwzględnieniu 
okresów składkowych.

Wiek i składki

Wywieś flagę
Zapraszamy do udziału w naszym konkursie z okazji Dnia Flagi 
przypadającym 2 maja. Należy wywiesić biało-czerwoną flagę, zro-
bić jej zdjęcie i zamieścić je w komentarzu na naszym facebooko-
wym profilu lub wysłać na adres magazyn@solidarnosc.gda.pl.  
Czekają nagrody książkowe. 

Związkowcy z Regionu Gdań-
skiego NSZZ „S” wsparli kolegów 
z Regionu Koszalińskiego „Pobrze-
że” w manifestacji zorganizowanej 
przez „S” 27 kwietnia br. w walce o 
szpital w Białogardzie i prawa pra-

cownicze. Protest spowodowany 
jest zwolnieniami, likwidacją szpi-
talnych oddziałów oraz szykanami 
wobec organizacji związkowej „S” 
ze strony spółki dzierżawiącej tam-
tejszy powiatowy szpitala. 

Ratujmy szpital

Naszym
ZDANIEM

SZPITAL 
NIE GIEŁDA

K o m i s j a 
Krajowa na-
szego Związku 
podczas obrad 
w Krośnie za-
jęła się funk-
cjonowaniem 
dialogu spo-

łecznego po wejściu w życie no-
wych rozwiązań ustawowych, 
w tym negocjacjami nad płacą 
minimalną zatrudnionych na 
umowach cywilno-prawnych. 
Omawiane też było powołanie 
do życia obywatelskiej inicjaty-
wy  wsparcie zakazu handlu w 
niedzielę. 

Długo trwała dyskusja pro-
wadząca do stanowiska w spra-
wie uprawnień emerytalnych. 
Komisja Krajowa opowiedziała 
się za przywróceniem wieku 
emerytalnego 60 lat dla kobiet 
i 65 lat dla mężczyzn. Chcemy 
też wprowadzenia możliwości 
skorzystania z prawa do emery-
tury z uwzględnieniem okresów 
składkowych 35 lat dla kobiet 
i 40 lat dla mężczyzn. Bez ko-
nieczności spełnienia innych 
warunków. Ma to być prawo 
pracownika, a nie obowiązek. 
Z tego prawa skorzystają te ko-
leżanki i koledzy, którzy będą 
musieli lub chcieli albo też le-
karz medycyny pracy nie wyrazi 
zgody na kontynuację pracy. 

Z kolei KK uważa, że rządowy 
projekt zmiany ustawy o związ-
kach zawodowych na dzień 
dzisiejszy należy ograniczyć do 
wprowadzenia prawa koalicji 
dla osób wykonujących pracę 
na umowach cywilno-prawnych 
i samozatrudnionych.  

Na naszym pomorskim tere-
nie w ostatnich dniach byliśmy 
świadkami prywatyzacji szpita-
la w Kwidzynie. A dzisiaj poje-
chaliśmy, by wspierać koleżanki  
 i kolegów w Białogardzie. 
Nadal nie dociera do decy-
dentów, że zdrowie to nie jest 
przedmiot handlu i nie powin-
no być ono traktowane jako 
element gry giełdowej, w której 
jedynym wyznacznikiem jest 
zysk. Z niecierpliwością czekam 
na ustawę, która położy kres 
działaniom szkodzącym bezpie-
czeństwu opieki zdrowotnej.  

Krzysztof Dośla

http://www.pomorskafundacja.org.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/w-dct-podpisano-uklad-zbiorowy-pracy
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/jan-kulczyk-zmiana-naczelnego-merkelowa-nic-tam-nie-moze
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pielgrzymka-ludzi-pracy-2016


CYTAT tygodnia

Pamiętaliśmy. Pamiętamy. Zawsze będziemy pamiętać. I nie 
jest to dziś dzień smutku. Patrz, Warszawa biało-czerwo-

na wita dzisiaj twoje umęczone ciało. I ta wspaniała 
polska młodzież, która podniosła z błota hasło 

„Bóg, Honor, Ojczyzna”, która dzisiaj na ulicach 
woła „Chwała Bohaterom!”, która śpiewa 

twoje pieśni 5 Brygady Wileńskiej, aby 
padając w boju widzieć Polskę wolną 

i czystą jak łza 
Bogdan Kasprowicz, 

siostrzeniec płk. Zygmunta 
Szendzielorza „Łupaszki” 

na jego mszy św. 
pogrzebowej 

24.04.2016

ZAPYTAJ prawnika

KIEDY PRZEDAWNIAJĄ 
SIĘ ROSZCZENIA  
Z UMOWY POŻYCZKI?

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

RENATA CYMAN – sekretarz Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” DCT SA

– Do „Solidarności” zapisałam się ponieważ, w pra-
cy oprócz wynagrodzenia, ważny jest sposób, w jaki 
pracodawca traktuje swoich pracowników. Każdy czło-
wiek ma swoją godność, i właśnie o traktowanie pra-
cownika z szacunkiem walczymy w naszej organizacji. 

Przynależność do związku daje możliwość współdziałania. Pracownik 
sam nic nie zrobi, działanie w grupie jest bardziej skuteczne, a im więk-
sza organizacja, im skupia więcej członków, tym ta skuteczność jest 
większa. Do sukcesów naszego związku w ostatnim czasie należy wy-
negocjowany z pracodawcą układ zbiorowy pracy.

HISTORIA tak było

Wybuch Gwiazdy Piołun

iBiS NR 17 (268) 27 KWIETNIA 2016
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

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

Energa w PGG

Czytelnik 5 lat temu pożyczył 
znajomemu pieniądze. Umowa 
została zawarta w formie pisem-
nej. Strony nie ustaliły dokładnie 
kiedy pożyczkobiorca ma zwró-
cić pieniądze. Czy prawdą jest, że 
roszczenie o zwrot pożyczki ule-
gło przedawnieniu gdyż minęły 
3 lata od udzielenia pożyczki.

Nie, roszczenie nie uległo 
przedawnieniu.

Jeżeli pożyczka nie została 
udzielona w związku z prowadzo-
ną działalnością gospodarczą, to 
termin przedawnienia roszczenia 
o jej zwrot (spłatę) wynosi aż 10 
lat. Gdyby natomiast Czytelnik 
prowadził działalność pożyczkową 
lub inną i w związku z nią udzielił 
tego rodzaju pożyczki, to stano-
wisko odnośnie 3-letniego okresu 
przedawnienia byłoby słuszne. 

Termin spłaty pożyczki, który 
może być określony w samej umo-
wie. W przypadku gdy umowa 
nie przewiduje terminu zwrotu 

pożyczki, tak jak 
w przedstawionej 
sytuacji, pożyczkobior-
ca będzie zobowiązany 
zwrócić wartość pożyczki 
wraz z ewentualnym oprocen-
towaniem w terminie 6 tygodni 
po wypowiedzeniu umowy przez 
dającego pożyczkę (art. 723 k.c.).

Zgodnie z art. 120 § kodeksu cy-
wilnego jeżeli wymagalność rosz-
czenia zależy od podjęcia określo-
nej czynności przez uprawnionego, 
bieg terminu rozpoczyna się od 
dnia, w którym roszczenie stałoby 
się wymagalne, gdyby uprawniony 
podjął czynność w najwcześniej 
możliwym terminie. Przyjmując 
zatem teoretycznie, że już w dniu 
zawarcia umowy pożyczki można 
wezwać dłużnika do zwrotu pie-
niędzy, bieg przedawnienia rosz-
czenia o zwrot rozpocząłby się po 
6 tygodniach od zawarcia umowy. 
Stan prawny na 27.04.2016 r.

Maria Szwajkiewicz

Zasady bezpieczeństwa pracy 
oraz prewencji przed wypadkami 
przy pracy są tematami szkolenia, 
które odbywa się w siedzibie ZRG 
NSZZ „S” od 25 do 28 kwietnia 
br. 32-godzinny kurs obejmuje 
zagadnienia prawa pracy, BHP, ra-
townictwa, wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych.

– Poznałam problemy innych 
branż oraz uzupełniłam swoją 
wiedzę o praktyczne porady, opar-
te na konkretnych przykładach 

z życia. Ze względu na specyfikę
naszej pracy z pacjentem szcze-
gólnie ważne jest dochowanie 
wszelkich procedur, które chronią 
pracownika – mówi Beata Orze-
szek, pracownica Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Gdańsku, społeczny 
inspektor pracy.

GUS podaje, że wypadkom 
przy pracy w 2015 r. uległy 87 622 
osoby, a życie straciło 303 pra-
cowników. Więcej...>>

26 kwietnia 1986 roku doszło 
do wybuchu w elektrowni jądro-
wej w Czarnobylu. W wyniku prze-
grzania reaktora podczas błędnie 
przeprowadzanego eksperymentu, 
doszło do wybuchu wodoru oraz 
rozprzestrzenienia substancji pro-
mieniotwórczych, gdy radioaktywny 
pył został wyrzucony do atmosfery.

W wyniku awarii skażeniu uległ 
obszar ok. 150 tys. km kw. Zmieniło 
się życie milionów ludzi. Chmura ra-
dioaktywna rozprzestrzeniła się po 
Europie. Co najmniej 800 tys. osób 
narażonych zostało na podwyższo-
ną dawkę promieniowania. Ewaku-
owano ponad 350 tys. osób. U 134 
pracowników likwidujących awarię 
wystąpiła ostra choroba popro-
mienna. 31 z nich zmarło z jej po-
wodu już w 1986 r. Zginęła też za-
łoga śmigłowca rozbitego podczas 
akcji ratunkowej nad reaktorem.

Dwa dni po katastrofie stacja
monitoringu radiacyjnego w Miko-
łajkach zarejestrowała aktywność 
izotopów promieniotwórczych 
w powietrzu ponad pół miliona razy 
większą, niż normalnie. 29 kwietnia 

1986 r. Biuro Polityczne KC PZPR 
i rząd powołali komisję, która pod-
jęła decyzję o podaniu płynu Lugola 
dzieciom i młodzieży w północ-
no-wschodnich województwach. 
Nie zamknięto szkół, nie zalecono 
niewypuszczania dzieci z domów. 
Władze zachęcały do pierwszoma-
jowych pochodów. Prasa przyta-
czała opinie o „niegroźnym pozio-
mie promieniowania”. Do celów 
propagandowych wykorzystywano 
etap Wyścigu Pokoju rozgrywany 
w Kijowie.

Kolejne trzy lata przyniosły 
w Polsce gwałtowne protesty prze-
ciwko budowie reaktora w Żarnow-
cu, prowadzonych głównie przez 
Ruch Wolność i Pokój.

Dzisiaj w „zonie”, w centrum 
opuszczonego sowieckiego miasta 
Prypeć, znajduje się pomnik dmącego 
w trąbę anioła z Apokalipsy św. Jana 
– Memoriał „Gwiazdy Piołun” (czar-
nobyl to odmiana rośliny piołun).

Po pięciu latach od awarii Zwią-
zek Sowiecki upadał. Wykończyły 
go Afganistan, nieudana Pierestroj-
ka i Czarnobyl.

Grupa Energa ratuje kopalnie. 
Minister energii Krzysztof Tchórzew-
ski zapowiedział w Gdańsku 20 
kwietnia br., że koncern przystąpi do 
Polskiej Grupy Górniczej, obejmując 
15-16 proc. udziałów. Zaangażo-
wanie finansowe Energi w projekt
wyniesie 500 mln zł. Tchórzewski 
zapowiedział też kontynuację bu-
dowy elektrowni Ostrołęka.

We wtorek 26 kwietnia br. za-
warto porozumienie w sprawie 
rozpoczęcia działalności Polskiej 
Grupy Górniczej (PGG), która sta-
nie się największym producentem 

węgla kamiennego w Europie.
Stronami porozumienia są – oprócz 
Energi, Grupa PGE, Grupa PGNiG, 
Węglokoks, Towarzystwo Finan-
sowe „Silesia”, Fundusz Inwestycji 
Polskich Przedsiębiorstw, FIZAN, 
banki oraz 13 organizacji związko-
wych z Kompanii Węglowej. Istot-
nym warunkiem utworzenia PGG 
oraz zaangażowania inwestorów 
było porozumienie z organizacjami 
związkowymi zawarte 19 kwietnia 
br. Krajowe zasoby węgla pozostają 
gwarantem bezpieczeństwa ener-
getycznego kraju.

Związkowcy z NSZZ „S” 
w sanktuarium na Żoliborzu 
w parafii św. Stanisława Kostki
oddali hołd patronowi Związ-
ku błogosławionemu ks. Jerze-
mu Popiełuszce. Główne uroczy-
stości, związane z przypadającymi 
w 23 kwietnia imieninami bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki, patrona NSZZ 
,,S”, odbyły się w sanktuarium 
w niedzielę 24 kwietnia br. Kon-

celebrowanej mszy św. w inten-
cji rychłej kanonizacji ks. Jerzego 
przewodniczył ks. dr hab. bp 
Rafał Markowski, biskup pomoc-
niczy warszawski. Wśród pocztów 
sztandarowych m.in. „Solidarno-
ści” z Huty Warszawa (kapelanem 
tego zakładu pracy był bł. ks. Je-
rzy) i Stoczni Remontowa Shipbu-
ilding był też historyczny sztandar 
Związku z 1980 r. Więcej...>>

Imieniny Patrona
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7 na 10 wypadków przez błąd

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/imieniny-patrona
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/bezpieczniej-w-pracy-szkolenie-inspektorow
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