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

63 lata
W takim wieku, po przepracowaniu 45 lat, będzie można przejść na emeryturę. 
Niestety nie w Polsce, a w Niemczech. Obniżenie wieku emerytalnego za Odrą będzie 
obowiązywać już od lipca.
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Cenzura w Olsztynie
Miejska spółka w stolicy War-

mii i Mazur, podległa prezyden-
towi z ramienia PSL, odmówiła 
wywieszenia (na zasadach komer-
cyjnych!) plakatów „S” w ramach 
akcji „Sprawdzam polityka”. Na 4 
dni przed wyborami boją się oby-
wateli? Więcej...>>

Kontrola pracy
88 tys. kontroli pracodawców 

planuje przeprowadzić w 2014 r. 
Państwowa Inspekcja Pracy. Kolej-
ne 200 tys. zostanie objęte pro-
gramami prewencyjnymi Inspek-
cji. Więcej...>>

Absurd Arłukowicza
Ministerstwo Zdrowia popro-

siło dyrektorów placówek służ-
by zdrowia, aby nie stosowali 
przepisów wydanych przez… 
Ministerstwo Zdrowia. Chodzi 
o minimalne normy zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych. Polska 
ma jeden z najniższych w Europie 
wskaźników liczby pielęgniarek na 
1 tys. mieszkańców. Więcej...>>

Tak rodzinie!
Marsz dla Życia i Rodziny prze-

szedł 18 maja ulicami Gdańska. 
Tegoroczne hasło akcji to „Jan Pa-
weł II – promotor godności życia 
i rodziny”. NSZZ „S” reprezento-
wał z-ca przewodniczącego ZRG 
Roman Kuzimski. Więcej...>>

Kapelan „S”
Ksiądz Stanisław Cieniewicz, 

duszpasterz kolejarzy i kapelan 
tczewskiej „S” obchodzi w maju 
jubileusz 50 lat kapłaństwa. Du-
chowny to także honorowy oby-
watel Tczewa. Więcej...>>

Idź NA WYBORY

Dla skarbników 
i komisji rewizyjnych
Dział Szkoleń ZRG zaprasza na szkole-
nia dla członków komisji rewizyjnych 
(29-30 maja) oraz skarbników 
(6 czerwca). Szkolenia odbędą się 
w siedzibie Regionu. Zapisy w Dziale 
Szkoleń: 58 305 54 79, 308 42 76  
dzial.szkolen@solidarnosc.gda.pl

Już w najbliższą niedzielę od-
będą się wybory do Parlamentu 
Europejskiego. Niestety badania 
społeczne oraz frekwencja w po-
przednich wyborach europejskich 
w 2009 r. pokazują, że ta elekcja 
interesuje tylko 1/3 Polaków. To 
błąd. 25 maja nie tylko wybie-
rzemy 51 z 751 eurodeputowa-
nych, ale też zdecydujemy o dy-
namice politycznej na najbliższe 
dwa lata, gdy odbędą się rów-
nież wybory samorządowe, pre-
zydenckie i parlamentarne. To, 
czy zbudujemy wreszcie Polskę 
solidarną, czy dalej będziemy 

brnąć w liberalny eksperyment, 
zdecyduje się także w odległej 
o 1300 km od Gdańska Bruk-
seli. Nowy Parlament Europej-
ski będzie decydował w wielu 
sprawach, także pracowniczych. 
Ponadto zaakceptuje budżet UE 
na kolejne lata i następcę Jose 
Manuela Barroso na stanowisku 
szefa Komisji Europejskiej.

W najbliższą niedzielę możemy 
głosować w godz. 7–21. Co cieka-
we, wstępne sondażowe wyniki 
wyborów poznamy dopiero tuż 
po godz. 23, gdy wybory zakoń-
czą się w całej Europie.

Wybierz mądrze
Już ponad milion wejść zanotowała strona www.sprawdzam-

polityka.pl. Codziennie wchodzi na nią ok. 10 tys. nowych użyt-
kowników! Na stronie można sprawdzić, jak ponad 100 obecnych 
posłów i senatorów, którzy wybierają się do Parlamentu Europej-
skiego, głosowało w ostatnich latach w najważniejszych dla pra-
cowników sprawach. Warto wejść na stronę i zweryfikować przed-
wyborcze deklaracje, aby w niedzielę wybrać mądrze.

NSZZ „Solidarność” ma poten-
cjał dalszego rozwoju – wynika 
z diagnozy socjologicznej dzia-
łalności związków zawodowych 
w Polsce przedstawionej przez 
prof. Pawła Ruszkowskiego z Uni-
wersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego na ostatnim posiedze-
niu Komisji Krajowej.

Co zaskakuje, ale i cieszy, naj-
większe poparcie dla swoich dzia-
łań związkowcy mają wśród osób 
młodych (18–34 l.). To zapewne 
efekt walki „S” z tzw. umowami 
śmieciowymi (ta plaga dotyka 
głównie młodych) oraz aktywno-
ści Związku w internecie, których 
jest głównym źródłem informacji 

ZWIĄZEK dla młodych
dla 93 proc. osób w tej grupie 
wiekowej.

Oceny pozytywne dot. związ-
ków zawodowych przeważają 
wśród robotników wykwalifiko-
wanych, pracowników admini-
stracyjno-biurowych, rolników, 
bezrobotnych i gospodyń do-
mowych, a także osób religij-
nych, o poglądach prawicowych 
i konserwatywnych obyczajowo. 
Elektorat PiS w 78 proc. popiera 
związkowców, zaś elektorat PO 
w 79 proc. ocenia ich negatyw-
nie! Działalność związków, przy-
najmniej w teorii, popiera także 
45 proc. dyrektorów i prezesów 
firm.
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Naszym
ZDANIEM

POTENCJAŁ  
„SOLIDARNOŚCI”

Młodzi lu-
dzie, w wieku 
18–34 lat, to 
grupa z najwięk-
szą akceptacją 
dla działalności 
związków za-
wodowych oraz 
na jwiększym 

wzrostem poparcia dla związkow-
ców (wśród uczniów i studentów 
wzrost o 20 proc. w ciągu ostatnie-
go roku). To wyniki badań socjologa 
prof. Pawła Ruszkowskiego. Skąd 
ten sukces? Młodzi ludzie z pew-
nością zauważyli aktywną walkę 
„Solidarności” z plagą tzw. umów 
śmieciowych, która dotyka przede 
wszystkim właśnie ich. Dzisiejsi 30-, 
a nawet 20-latkowie mają często 
już za sobą przykre doświadczenia 
na rynku pracy. Nawet jeśli akcja 
„S” nie przyniosła jeszcze sukcesu 
w postaci masowego odwrotu od 
zatrudniania na podstawie umów 
cywilnoprawnych, to już samo 
wprowadzenie na stałe do debaty 
jednoznacznie piętnującego takie 
praktyki określenia „umowy śmie-
ciowe” jest dużym osiągnięciem 
naszego związku. A zaufanie mło-
dych ludzi wyrażane w badaniach 
społecznych potwierdza, że liczą 
oni na konsekwencję i skuteczność 
„Solidarności” w tej i innych spra-
wach. To potencjał i kapitał, które-
go nie wolno nam zaprzepaścić.

W ostatniej kadencji ta i wie-
le innych inicjatyw związkowców 
i pracowników zostały przez ko-
alicję rządową PO–PSL wyrzucone 
do kosza, a w najlepszym razie 
skierowane do parlamentarnej 
„zamrażarki”. Oczywiście ma to na 
celu jedynie pozorowanie działań 
i uniknięcie krytyki za bezpośrednie 
odrzucenie obywatelskich inicja-
tyw. Bo przecież nie można nazwać 
uczciwą i rzetelną pracą Sejmu 
wstrzymywanie przez 3 lata (jedy-
nie po tzw. pierwszym czytaniu) 
prac legislacyjnych nad złożonym 
przez „S” projektem ustawy uzależ-
niającym wysokość płacy minimal-
nej od tempa wzrostu PKB.

Koalicja PO–PSL mięknie jedy-
nie na kilka miesięcy przed wybo-
rami. Ale czy tylko obawa rządzą-
cych przed wyborcami powinna 
determinować ich decyzje? Dlate-
go „S” prowadzi kampanię przy-
pominającą prawdziwe oblicze 
kandydatów do Europarlamentu. 
Pamiętajmy, że to my rozliczamy 
polityków, a nie odwrotnie.

Krzysztof Dośla 
przewodniczący ZRG NSZZ „S”

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/cezura-w-olsztynie/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/3-aktualnoci/ponad-pol-mln-zl-kar-dla-pracodawcow/ 
 http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/absurd-dnia-prosze-nie-stosowac-sie-naszego-zarzadzenia/ 
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/marsz-dla-zycia-rodziny/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/jubileusz-ks-stanislawa-cieniewicza-50-lat-kaplanstwa-kapelana-s/
http://www.sprawdzampolityka.pl
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Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia
Patriotyzm gospodarczy jest czymś zupełnie naturalnym, 

jest traktowany jako przesłanka działania w wielu 
państwach. Musimy tym się kierować: środki 

europejskie, inne środki – to wszystko powinno 
służyć rozwojowi polskich firm, szczególnie

tych, które produkują środki finalne. To
jest jedyny program, który może dać 

Polsce autentyczny sukces, który 
może uczynić z Polski kraj pod-

miotowy, a nie tylko kraj pod-
wykonawców

Jarosław Kaczyński 
21 maja br.

ZAPYTAJ prawnika

ODPRAWA 
EMERYTALNA

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

PACYFIKACJA BRZESKA

TADEUSZ STASIAK, EiR Gdańska Stocznia „Remontowa”
– Do „Solidarności” należę od początku. Uważam, że organizacja 

związkowa NSZZ „S” jest obrońcą pracowników, ponieważ można li-
czyć na pomoc i obronę. Ważna rola „S” to jednoczenie Polaków pra-
gnących zachować tożsamość narodową. 

WZMOCNIĆ struktury

Pracownik skorzystał z pro-
gramu dobrowolnych odejść 
w związku z trudnościami eko-
nomicznymi zakładu pracy i z te-
go tytułu otrzymał odprawę 
w ramach zwolnień grupowych. 
W porozumieniu o rozwiązaniu 
umowy o pracę strony uzgodniły, 
iż odprawa z tytułu zwolnień gru-
powych wyczerpuje roszczenia 
pracownika związane z ustaniem 
stosunku pracy. Po rozwiązaniu 
stosunku pracy pracownik nabył 
prawo do emerytury. Czy w tej 
sytuacji pracownikowi należy się 
odprawa emerytalna?

Zgodnie z art. 921 kodeksu 
pracy pracownikowi spełniające-
mu warunki uprawniające do renty 
z tytułu niezdolności do pracy lub 
emerytury, którego stosunek pracy 
ustał w związku z przejściem na 
emeryturę lub rentę przysługuje 
odprawa pieniężna w wysokości 
jednomiesięcznego wynagrodze-
nia, chyba, że przepisy zakładowe 

przewidu ją 
wyższe świad-
czenie.

Jednocześnie, za-
warte przez pracownika 
i pracodawcę porozumie-
nie, którego postanowienie 
zwalniałoby pracodawcę z wy-
płaty odprawy emerytalnej należy 
uznać za nieważne w myśl art. 84 
kodeksu pracy. Przepis ten stanowi 
o zakazie zrzeczenia się przez pra-
cownika prawa do wynagrodzenia. 
W orzecznictwie pojęcie „wyna-
grodzenie” jest rozumiane szeroko 
i obejmuje także inne świadcze-
nia wynikające ze stosunku pracy, 
w tym także odprawę emerytalną.

Z tego też względu porozu-
mienie między pracodawcą a pra-
cownikiem, które zwalniałoby 
pracodawcę z wypłaty odprawy 
emerytalnej bądź rentowej należy 
uznać za nieważne.
Stan prawny na 13.05.2014 r.

Maria Szwajkiewicz

Wydarzenia w Brzegu z ma-
ja 1966 r. były kulminacyj-
nym momentem konfrontacji 
między komunistycznym pań-
stwem a Kościołem w epoce 
Władysława Gomułki, mającej 
na celu laicyzację społeczeństwa. 
Rozpoczęto m.in. akcję wysiedla-
nia sióstr zakonnych z budynków 
przylegających lub znajdujących 
się na terenie szpitali, uniemoż-
liwiano chorym uczestnictwo we 
mszach św., kapelanom utrudnia-
no udzielanie chorym sakramen-
tów.

26 maja 1966 r. miała rozpo-
cząć się eksmisja księży w Brzegu 
na Opolszczyźnie. Poinformowani 
wcześniej przez kapłanów para-

fianie dzień wcześniej rozpoczęli
pikietę, którą rozbiły oddziały MO 
i ZOMO. Zatrzymano 22 osoby. 
Na dzień eksmisji księży władze 
skoncentrowały w Brzegu oddzia-
ły milicji z całej okolicy, a nawet 
ze Śląska. Pomimo tego ok. 2 tys. 
parafian zebrało się, aby bronić
swoich kapłanów. Doszło do starć 
z ZOMO. Ostatecznie w Brzegu 
zatrzymano 82 osoby, z których 
7 skazano na kary więzienia na-
wet do 2,5 roku. Księży i ich rze-
czy pod ochroną MO wyrzucono 
z „wikarówki” na plebanię.

Kościół uległ sile władzy, ale 
po raz kolejny pokazał, że to on, 
a nie komunistyczny reżim, stoi 
po stronie społeczeństwa.

Komisja Międzyzakładowa Pra-
cowników Oświaty i Wychowania 
NSZZ ,,Solidarność” w Gdańsku 
złożyła do prezydenta Gdańska 
wniosek o odwołanie Ewy Ka-
mińskiej, zastępcy prezydenta ds. 
polityki społecznej. Związkowcy 
uważają, że ponosi ona odpowie-
dzialność za wprowadzenie do 
szkół wadliwej Gdańskiej Platfor-

Wiceprezydent Gdańska  
DO DYMISJI! 

my Edukacyjnej oraz brak nale-
żytego nadzoru nad rodzinnymi 
domami dziecka. Oświatowa „S” 
zarzuca również Ewie Kamiń-
skiej antypracowniczą politykę 
(od stycznia 2014 r. nauczyciele 
z podległych jej placówek opie-
kuńczo-wychowawczych utracili 
znaczną część zarobków) oraz 
butę i arogancję. Więcej...>>

Nie chodzi o województwo, 
ale Region Mazowsze NSZZ „S”. 
15 maja Komisja Krajowa przy-
jęła uchwałę o wyrejestrowaniu 
Regionu Chełmskiego NSZZ „S” i 
przyłączeniu jego struktur właśnie 
do mazowieckiej „Solidarności”. 
To pierwsza od lat zmiana struk-
tury terytorialnej Związku i prece-
dens, który może zapowiadać ko-

MAZOWSZE większe

lejne tego typu ruchy. W jedności 
siła?

Mirosław Piórek, szef „S” 
w Gdańskiej Stoczni „Remonto-
wa”, został ponownie wybrany na 
przewodniczącego Sekcji Krajowej 
Przemysłu Okrętowego NSZZ „S”. 
Decyzja delegatów na WZD okrę-
towców 16 maja w Stężycy była jed-
nogłośna. – Cztery lata pracy przed 
nami. Chciałbym żebyśmy w tym 
czasie mogli poszczycić się osiągnię-
ciami podpartymi konkretami, pod-
pisanymi ważnymi dokumentami. 
Upadły największe stocznie, dlatego 
musimy tworzyć fundamenty silniej-
szych struktur branżowych – mówił 
Piórek, nawiązując do europejskie-

go porozumienia pracowników 
i pracodawców ws. norm socjalnych 
w przemyśle okrętowych.

Zebranie prowadził Krzysztof 
Żmuda, przewodniczący KM NSZZ 
„S” w stoczni Remontowa Shipbu-
ilding. Gośćmi WZD byli szef ZRG 
NSZZ „S” Krzysztof Dośla, szef Se-
kretariatu Metalowców Bogdan 
Szozda oraz Marian Krzaklewski, 
przedstawiciel „S” w Komitecie 
Ekonomiczno-Społecznym UE. To 
najlepszy dowód na to, że przemysł 
okrętowy, jego pracownicy i związ-
kowcy niezmiennie są podporą „S”.

Więcej...>>

Foto Majdan
Wystawa zdjęć 12 artystów z Czernihowa, miasta z pogranicza 

Białorusi, Ukrainy i Rosji, zostanie otwarta 4 czerwca w Sali BHP w 
Gdańsku. Ukraińcy zaprezentują m.in. zdjęcia z kijowskiego Majda-
nu. Wystawę organizuje Gennadij Jerszow, pochodzący z Ukrainy 
polski artysta, który jest autorem m.in. pomnika prałata Henryka 
Jankowskiego. – Chcemy przerzucić most między Gdańskiem a Ki-
jowem. Pokazać naszą solidarność. Polacy mało wiedzą o naszym 
sąsiedzie – mówi Jerszow.

Więcej...>>
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