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2,5 tys. CHF
czyli 10 tys. zł wyniesie dochód gwarantowany obywatela Konfederacji Szwajcarskiej, 
o ile 5 czerwca br. w referendum sami Helweci o tym zadecydują.iBiS
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Przewodniczący ZRG „S” 

Krzysztof Dośla uczestniczył we 
wtorek w Warszawie w obradach  
Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu 
NSZZ „S”. Związek uznaje – jako 
jeden z priorytetów „Solidarno-
ści” – kontynuację działań mają-
cych na celu wspieranie rozwoju 
przemysłu. Sprawozdanie z reali-
zacji tego celu ma być zaprezen-
towane delegatom na XXVIII KZD, 
który odbędzie się 24-25 listopa-
da br. w Płocku.  Więcej...>>

Proza życia w PRL
Jak się żyło w PRL? Do czego 

służył prodiż? Jak prało się we 
frani? Młodzież z Rumi poznawa-
ła życie w czasach PRL w ramach 
spotkania zorganizowanego przez 
Klub Miłośników Historii przy 
Gimnazjum nr 1 w Rumi i opie-
kunkę klubu Małgorzatę Łoboz 
w piątek 13 maja br. To przedsię-
wzięcie z cyklu „Polska w czasach 
PRL”. Więcej…>>

Niewolnicy XXI wieku
Według szacunków Międzyna-

rodowej Organizacji Pracy (MOP) 
na świecie ok. 21 mln osób pra-
cuje przymusowo. Pracownicy 
międzynarodowych firm odzieżo-
wych, dzieci pracujące przy upra-
wach tytoniu czy migranci na bu-
dowach, są ofiarami nadużyć i nie
mają możliwości złożenia skargi, 
nie mają dostępu do pomocy 
prawnej – głosi raport Human Ri-
ghts Watch. Więcej...>>

Komunikacja w górę
Mieszkańców Gdańska czeka-

ją droższe bilety na komunikację 
i powiększenie strefy płatnego 
parkowania o Oliwę. Jednorazo-
we bilety zdrożeją o 20 groszy, 
dobowe o złotówkę, miesięczne 
o 2 złote. Radni zdecydowali też 
o poszerzeniu strefy płatnego 
parkowania ze względu na wzmo-
żoną liczbę samochodów, które 
pojawiają się w Oliwie z uwagi na 
rozrastające się punkty usługowe 
i centra biznesowe.
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Radio Gdańsk wyemito-
wało wczoraj reportaż Anny 
Rembas „Stoczniowcy przed 
Temidą” o 12-letnim procesie 
kilkunastu stoczniowców, któ-
rzy w 2002 roku demonstro-
wali w obronie Stoczni Gdy-
nia. Stoczni nie ma, ale proces 
oskarżonych trwał. Czterech 
z nich zostało skazanych na 
więzienie w zawieszeniu. Je-
den z tego samego paragrafu, 
z którego sądzono generała 
Kiszczaka za pacyfikację
kopalni „Wujek”. Andrzej 
Kołodziej, w Sierpniu 1980 
roku szef strajku w gdyńskiej 
stoczni, który także został 
skazany w tym procesie, nie 
ma żadnych wątpliwości 
i podkreśla, że było tak samo, 
jak w czasach komuny, te 
same absurdalne zarzuty, 
podobna atmosfera, te same 
prowokacje. Organizatorzy 
przedstawiali dokumentację 
fotograficzną, z której wy-
nikało niezbicie, iż niektórzy 
z bardziej agresywnych 
okazywali się agentami służb, 
a część zatrzymań odbyła się 
już po rozwiązaniu manifesta-
cji w drodze do autobusów. 
Czy nie współbrzmi to 
z niedawno ujawnionymi 
praktykami inwigilacji ma-
nifestantów, umieszczaniu 
agentów w autobusach, 
podsłuchiwaniu dziennikarzy 
etc.? Gdzie wówczas byli 
dzisiejsi obrońcy demokracji, 
którzy zbierają się pod gdań-
skimi Trzema Krzyżami? 12 
lat ciągano po sądach ludzi, 
którzy ośmielili się bronić 
swoich miejsc pracy. Przesłu-
chano ośmiuset świadków. 
Zapisano bibliotekę akt. Wy-
dano dziesiątki tysięcy złotych 
publicznych pieniędzy. I co? 
I nic. Tysiące innych czekają 
w kolejce po sprawiedli-
wość. A może by tak jednak 
przyjrzeć się funkcjonowaniu 
tego mechanizmu – wszak 
brali w tym udział konkretni 
funkcjonariusze, prokurato-
rzy sędziowie, a nie roboty. 
W imię obrony demokracji.

Jacek Rybicki

STOCZNIOWCY 
PRZED  
TEMIDĄ

Potrzeba harmonii 
społecznej

Głos naszych arcybiskupów 
apelujących o narodowe pojedna-
nie słychać było podczas uroczy-
stości Bożego Ciała.

– Wiele problemów, także po-
litycznych, nie rozpatrzy się wła-
ściwie, jeśli się z premedytacją 
zaniecha i odrzuci imperatyw mi-
łości miłosiernej. Co wtedy zosta-
nie? Szukanie pod obcym niebem 
popleczników dla spraw, które 
powinno rozwiązywać się tu, nad 

Odrą i Wisłą? Nielicząca się z ocze-
kiwaniami społecznymi strategia 
permanentnej niezgody, spory 
i agresja? Zamiast powagi i racji 
argumentów, zostanie niezgoda. 
A nam trzeba harmonii społecznej 
– apelował ks. abp Sławoj Leszek 
Głódź, metropolita gdański. Wśród 
uczestników procesji ulicami Stare-
go i Głównego Miasta obecni byli 
związkowcy, m.in. z KM NSZZ „S” 
Stoczni Gdańskiej. Więcej...>>

Marcin Zieleniecki, podsekre-
tarz stanu w MRPiPS, i wojewoda 
Dariusz Drelich 31 maja w Tczewie 
i w Pucku spotkali się ze starosta-
mi oraz pracownikami ośrodków 
pomocy społecznej, by wysłuchać 
sugestii i ocenić realizację progra-
mu Rodzina 500+. Miejsca wy-
brano nieprzypadkowo. To w Rzu-
cewie w powiecie puckim doszło 
do zajęcia komorniczego środków 
wielodzietnej rodzinie, mimo że 
te z 500+ ustawowo są wolne od 
zajęcia. Ministerstwo pracuje nad 
wprowadzeniem subkont. Liczba 
złożonych wniosków w niektórych 
gminach na Półwyspie Helskim do-

piero co przekroczyła 50 proc., w in-
nych niemal wszyscy uprawnieni je 
złożyli. W woj. pomorskim wypła-
cono już 81 mln zł. Wkrótce zacznie 
się też wypłata wyrównań. W kraju 
z programu skorzystało dotychczas 
2 mln 440 tys. młodych Polaków do 
18 roku życia. 

Wiceminister kontroluje

Nowe organizacje
Od kwietnia 2014 r. do mar-

ca 2016 r. m.in. dzięki pracy or-
ganizatorów związkowych nasz 
Związek zaczął działalność w 
kilkunastu zakładach, skupiając 
kolejnych 800 członków. Orga-
nizacje powstały w: Nadleśnic-
twie Strzebielino, Delphi Poland 
S.A., Państwowej Straży Pożar-
nej w Tczewie, PAN Biblioteka 
Gdańska, Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznic-

twa, Izbie Skarbowej w Gdańsku, 
Banku Spółdzielczym w Staro-
gardzie Gd., Wojewódzkim Cen-
trum Onkologii, Alior Banku S.A., 
National Oilwell Varco Poland, 
Eurocash S.A., Alma Market S.A., 
Przedsiębiorstwie Wodociągów 
i Kanalizacji STAR-WIK, Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Rumi, 
Komendzie Regionalnej Straży 
Ochrony Kolei.  

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/potrzeba-nam-harmonii-spolecznej-uroczystosci-bozego-ciala-w-gdansku
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/proza-zycia-w-prl-lekcja-historii-w-rumi
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wspolczesne-niewolnictwo
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/rozwoj-przemyslu-wzmocnienie-bezpieczenstwa-narodowego


CYTAT tygodnia

Każdy naród pracuje przede wszystkim dla siebie, dla 
swoich dzieci, dla swoich rodzin, pracuje dla swoich 

obywateli i dla własnej kultury społecznej. Chociaż 
dzisiaj tak jest, że pełnej suwerenności między 

narodami powiązanymi różnymi układami 
i blokami nie ma, to jednak są granice dla 

tych układów, granice odpowiedzialno-
ści za własny naród, za jego prawa, 

a więc i za prawo do suweren-
ności. 

Stefan Kardynał Wyszyński 
na Jasnej Górze,  

26 sierpnia 1980  

ZAPYTAJ prawnika
CZY PRZEDSIĘBIORCA  
MOŻE SKORZYSTAĆ  
Z UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ?

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

TOMASZ TAMSKI, OZ NSZZ „S” w Federal 
Mogul Bimet SA

– Do „Solidarności” należę od paru lat. Jak do tego 
doszło? Zacząłem interesować się historią „Solidarno-
ści”, szukałem informacji o niej w Internecie. Za rządów 
Platformy Obywatelskiej jeździłem na manifestacje or-
ganizowane przez Związek. Denerwuje mnie panująca 

w Polsce nierówność warunków życia. Nie chodzi o to, żeby wszyscy za-
rabiali tyle samo, ale każdy pracownik powinien mieć możliwość samo-
dzielnego utrzymania się i życia w godnych warunkach.

HISTORIA tak było

35 procent demokracji

iBiS NR 22 (273) 1 CZERWCA 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

Czy osoba fizyczna, prowadzą-
ca własną działalność gospo-
darczą i niezatrudniająca pra-
cowników, może ogłosić tzw. 
upadłość konsumencką?

Tak, ale po zakończeniu dzia-
łalności gospodarczej.

Prawo upadłościowe od kil-
ku lat daje osobom zadłużonym 
możliwość ogłoszenia tzw. upa-
dłości konsumenckiej. Przepisy 
regulujące zasady i skutki pro-
wadzenia tego postępowania są 
uregulowane w dziale V ustawy 
Prawo upadłościowe i generalnie 
dotyczą osób fizycznych niepro-
wadzących działalności gospo-
darczej.

Zgodnie z art. 4911 Prawa 
upadłościowego w brzmieniu 
obowiązującym przed 1 stycz-
nia 2016 roku, z upadłości kon-
sumenckiej były przedsiębiorca 
mógł skorzystać dopiero po upły-
wie jednego roku od zaprzestania 

działalności go-
spodarczej i wy-
kreślenia z właści-
wego rejestru.

Nowelizacja ustawy  
Prawo upadłościowe, która 
miała miejsce 1 stycznia 2016 
roku, rozwiązuje wskazaną trud-
ność w ogłoszeniu upadłości kon-
sumenckiej przez osobę fizyczną,
która zaprzestała działalności 
gospodarczej, poprzez zmianę 
art. 8 ust. 1 tej ustawy. Przepis 
ten obecnie stanowi, iż wierzyciel 
może złożyć wniosek o ogłosze-
nie upadłości osoby fizycznej, któ-
ra była przedsiębiorcą, także po 
zaprzestaniu prowadzenia przez 
nią działalności gospodarczej, 
jeżeli od dnia wykreślenia z wła-
ściwego rejestru nie upłynął rok, 
a postępowanie toczy się według 
przepisów dotyczących upadłości 
konsumenckiej.
Stan prawny na 1 czerwca 2016 r.

Maria Szwajkiewicz

W poniedziałek, 13 czerwca o godz. 
17 w Sali BHP Stoczni Gdańskiej od-
będzie się pomorska premiera książki 
„Prezydent Lech Kaczyński 2005-2010”, 
drugiej części biografii prezydenta RP.
Pierwszy tom ukazał się w 2013 roku. 
Ponad 600-stronicowy tom drugi, au-
torstwa dr. hab. Sławomira Cenckie-
wicza i naszego redakcyjnego kolegi 
Adama Chmieleckiego zaczyna się 
od kampanii wyborczej w 2005 roku 
i obejmuje prezydenturę śp. Lecha 
Kaczyńskiego. Książkę kończy kata-
strofa pod Smoleńskiem.

S. Cenckiewicz, A. Chmielec-
ki, „Prezydent Lech Kaczyński 
2005-2010”, wyd. Fronda, Warszawa 2016 
Więcej...>>

Biografia prezydenta

Wybory parlamentarne w Pol-
sce z 4 i 18 czerwca 1989 r. odby-
ły się na zasadach uzgodnionych 
między częścią opozycji, wspie-
ranej przez NSZZ „S”, a stroną 
rządową w trakcie rozmów Okrą-
głego Stołu. Było to swoiste refe-
rendum „tak” czy „nie” dla PRL. 
Wybierano 460 posłów, z których 
35 procent mogła wystawić opo-
zycja oraz 100 senatorów. PZPR 
i jej satelici mieli zagwarantowa-
ną obsadę co najmniej 299 miejsc 
w Sejmie. Parcie ku zmianom było 
tak silne, że zdjęcie z Lechem 
Wałęsą gwarantowało wybór. 
Opozycja solidarnościowa, zorga-
nizowana wokół Komitetu Oby-
watelskiego, zdobyła wszystkie 
mandaty przeznaczone dla bez-
partyjnych w Sejmie i 99 miejsc 
w Senacie.

Obóz władzy poniósł klęskę. Pre-
stiżową porażką był przepadek nie-
mal wszystkich kandydatów z listy 
krajowej. Z 35 kandydatów z listy 
mandaty zdobyli dwaj.

Ustawa nie zawierała prze-
pisów przewidujących postępo-
wanie w przypadku, gdyby część 
miejsc nie została obsadzona 
w pierwszej turze, gdyż ekipa 
komunistyczna nie przewidziała 
możliwości porażki kandydatów 
z listy krajowej. Przed II turą wy-

borów (18 czerwca) zmieniono 
ordynację wyborczą, aby wier-
chuszka partyjna dostała się do 
Sejmu. Strona solidarnościowa 
nie sprzeciwiła się zmianie ordy-
nacji wyborczej w trakcie wybo-
rów. Nieobsadzone 33 mandaty 
przeniesiono na okręgi wyborcze. 

Symbolem wyborów został pla-
kat z Garym Cooperem, nawiązu-
jący do filmu „W samo południe”.
Kampanię wspierali artyści o mię-
dzynarodowej sławie, np. Jane 
Fonda, Nastassja Kinski, Yves Mon-
tand, Joan Baez, Steve Wonder. 

Sekcja Krajowa Pracowników 
Gospodarki Wodnej NSZZ „S” pod-
pisała porozumienie pracownicze 
z Ministerstwem Środowiska.

Po żmudnych i długich ne-
gocjacjach związkowcom udało 
się osiągnąć m.in. od 1 stycznia 
2017 r. gwarantowaną podwyż-
kę, niezależnie od wejścia w życie 

ustawy Prawo wodne, gwarancję 
ciągłości zatrudnienia z zachowa-
niem warunków płacy oraz gwa-
rancję wyjścia ze służby cywilnej. 
Sekcja Krajowa rekomenduje 
zawieszenie sporów zbiorowych 
w sprawach płacowych z dyrek-
torami regionalnych zarządów 
gospodarki wodnej. Więcej…>>

Wodne porozumienie

31 maja o godz. 17 na ante-
nie Radia Gdańsk emitowany był 
reportaż Anny Rębas, dzienni-
karki i reportażystki tej rozgłośni 
pt. „Stoczniowcy przed Temidą”.
Rzecz o stoczniowcach zatrzyma-
nych podczas manifestacji w obro-
nie polskich stoczni w 2002 roku. 
Posłuchaj tutaj…>>

Stoczniowcy przed Temidą

Minimum 12 zł brutto za godzinę 
pracy na umowę zlecenie oraz dla sa-
mozatrudnionych – taki ma być efekt 
ustawowej noweli, której projekt we 
wtorek przyjął rząd. Ma ona wejść 
w życie od 1 stycznia 2017 r. Nowa 

regulacja ma przeciwdziałać nad-
używaniu umów cywilnoprawnych 
i chronić osoby otrzymujące wyna-
grodzenie na najniższym poziomie, 
czyli ma wywołać pozytywne skutki 
w sferze tzw. umów śmieciowych.  

12 zł + za godzinę

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/biografia-prezydenta-lecha-kaczynskiego
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wodne-porozumienie-podwyzka-ciaglosc-zatrudnienia
http://radiogdansk.pl/index.php/wiadomosci/item/43220-12-letnia-droga-przez-meke-czy-polityczna-popisowka.html
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