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2,5 miliona
Tyle wniosków w programie „Rodzina 500+” złożono do końca maja br. iBiS
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Papież w obrazach
Kaplica parafii św. Jana Pawła

II w Gdańsku Łostowicach – to ko-
lejne miejsce prezentacji wystawy 
„Człowiek blisko Boga” autorstwa 
Waldemara Cieślaka, utalentowa-
nego malarsko stoczniowca ze 
Stoczni Remontowa Shipbuilding. 
Ekspozycja składa się z niezwy-
kłych portretów św. Jana Pawła II 
uzupełnionych wybranymi cytata-
mi z homilii papieża. W gdańskim 
sanktuarium papieża Polaka wy-
stawa będzie prezentowana do 
końca wakacji. Więcej...>>

Powroty z Norwegii
Norwegia przestaje być atrak-

cyjnym krajem dla polskich pra-
cowników. W 2015 r. z kraju fior-
dów wyjechało 3,5 tys. Polaków. 
Norweska gospodarka ma kło-
poty w wyniku spadku cen ropy. 
W najtrudniejszej sytuacji znalazła 
się branża budowlana, w której 
zatrudnienie wcześniej znalazło 
wielu Polaków. Więcej...>>

Integracja 
związkowców

Zawody wędkarskie o Puchar 
NSZZ „S” Stoczni Marynarki Wo-
jennej zostały rozegrane 4 czerw-
ca br. na jeziorze Wysoka w oko-
licach miejscowości Kamień. 
Zawody są zaliczane do Grand 
Prix na Najwszechstronniejszego 
Wędkarza Roku. Wydarzenie zor-
ganizowało koło PZW nr 44 przy 
Stoczni Marynarki Wojennej S.A. 
i zakładowa „S”. Więcej:...>>

Bezrobocie spada
Stopa bezrobocia rejestrowane-

go w maju br. wyniosła 9,2 procent 
– wynika z szacunków Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
To kolejny miesiąc, w którym bezro-
bocie utrzymało się na jednocyfro-
wym poziomie (w kwietniu br. wy-
niosło 9,5 proc.). Zdaniem minister 
pracy Elżbiety Rafalskiej to sygnał, 
powoli zaczynamy mieć do czynie-
nia z rynkiem pracownika. Wciąż 
jednak bez pracy jest blisko 1,5 mln 
osób. Więcej...>>

Trwający już dwa tygodnie 
protest w Centrum Zdrowia 
Dziecka wciąż nie doprowadził 
do rozwiązania sytuacji. Naj-
bardziej zrozpaczeni są rodzice 
chorych dzieci. I mają rację, bo 
to dobro pacjentów powinno 
być najważniejsze. Strajkujące 
pielęgniarki są zdeterminowa-
ne. Ich postulaty w mediach nie 
są jednak prezentowane precy-
zyjnie. Nie chodzi bowiem tyl-
ko o podwyżkę wynagrodzeń, 
ale również uporządkowanie 
norm zatrudnienia, a w kon-
sekwencji właśnie bezpieczeń-
stwo pacjentów.

Pielęgniarki w CZD, tak 
jak w wielu innych placów-
kach, pracują nierzadko po 
300-400 godzin miesięcznie! 
Jest ich po prostu za mało, są 
przemęczone, zestresowane, 
jakość ich pracy z kolejnymi 
godzinami spada. Zamknięcie 
części oddziałów w CZD tylko 
pogorszyło sytuację. Dziwi, że 
mocniej w rozwiązanie tego 
problemu nie angażuje się mi-
nister zdrowia.

Protest w Centrum Zdrowia 
Dziecka jest jednym z przykła-
dów obecnego stanu służby 
zdrowia. Wiemy, że w ostat-
nich latach dominowała filo-
zofia komercjalizacji szpitali
i prymatu zysku nad dobrem 
pacjenta. Szpitale są zadłu-
żone, a handel ich długami 
to intratny biznes. W publicz-
nych placówkach rosną kolej-
ki, trudno dostać się do spe-
cjalistów.

Dlatego państwo nie może 
unikać odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo zdrowotne 
Polaków. Prawo do ochrony 
zdrowia każdego obywatela 
jest przecież zapisane w art. 
68 Konstytucji RP.

Irena Jenda, 
przewodnicząca Regionalnej 

Sekcji Służby Zdrowia NSZZ „S”

Minister gościem 
gdańskiej „S”
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Podsumowanie pierwszego 
okresu funkcjonowania programu 
„Rodzina 500+”, stawka godzi-
nowa za pracę, zatrudnianie ob-
cokrajowców, nowy kodeks pracy 
– to główne tematy spotkania 
członków ZRG NSZZ „S” z wice-
ministrem rodziny, pracy i polityki 
społecznej Stanisławem Szwe-
dem, które odbyło się 3 czerwca w 
Gdańsku. Gościem związkowców 
był również poseł Janusz Śniadek. 

Minister Szwed zapowiedział, 
że rząd będzie przeciwdziałał 

nadużyciom w zatrudnianiu ob-
cokrajowców: „Warunki pracy dla 
obcokrajowców muszą być takie 
same, jak dla polskich pracowni-
ków. Nie zostanie zablokowana 
możliwość zatrudniania obcokra-
jowców, ale ograniczona”. Rząd 
zdecydował także, aby nie zezwa-
lać na pracę pracowników z Korei 
Północnej. Wiceminister zapowie-
dział zmiany w kodeksie pracy. 
Została już powołana komisja, na 
czele której stanął wiceminister 
Marcin Zieleniecki. Więcej...>>

W czwartek 9 czerwca o godz. 10 w Sali BHP w Gdańsku od-
będzie się XV Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S”, podsumowujące połowę kadencji 2014–2018. W trakcie 
spotkania zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia w kolejnej edycji 
konkursu „Razem bezpieczniej!”. Nagrodzone zostaną organizacje 
(zarówno nowo powstałe, jak i już istniejące), które w minionym 
roku poczyniły największe postępy w rozwoju Związku.

Przed WZD

Zbieramy  
podpisy

Zakaz handlu w niedzielę – to 
cel kolejnej obywatelskiej inicjaty-
wy ustawodawczej zainicjowanej 
przez „S”. Marszałek Sejmu za-
rejestrował inicjatywę 2 czerwca. 
Teraz „S” ma trzy miesiące na ze-
branie 100 tys. podpisów. W Re-
gionie Gdańskim podpisy na spe-
cjalnych formularzach dostępnych 
na stronie www.solidarnosc.gda.
pl należy składać w Dziale Orga-
nizowania i Rozwoju (Gdańsk, ul. 
Wały Piastowskie 24, pok. 105). 
Akcję koordynuje Iwona Osen-
kowska (tel. 512-730-939).

Podpisy zbieramy również pod 
europejską inicjatywą dot. zapew-
nienia uczciwej konkurencji i rów-
nego traktowania pracowników w 

transporcie. Chodzi m.in. o zablo-
kowanie zaniżania standardów so-
cjalnych. Na Pomorzu akcję koordy-
nuje Justyna Sumczyńska-Grzymała 
(tel. 501-673-154). Więcej...>>

Ukazał się czerwcowy numer 
„Magazynu Solidarność”.  
W nim m.in:
 podsumowanie połowy kaden-

cji 2014-2018
 rozmowa z Krzysztofem Doślą
 raport o stanie państwa
 poradnik urlopowicza.

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/solidarnosc-wywalczy-wolne-niedziele
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wyjatkowa-wystawa-portretow-sw-jana-pawla-ii-w-gdanskim-sanktuarium-papieza-polaka
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/polscy-pracownicy-wyjezdzaja-z-norwegii
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zawody-wedkarskie-o-puchar-nszz-solidarnosc-stoczni-marynarki-wojennej
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/bezrobocie-rejestrowane-spada
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/minister-gosciem-gdanskiej-s


CYTAT tygodnia

To, o czym mówimy, co nazywa się „dobrą 
zmianą”, co oznacza zmiany w polskim ży-

ciu społecznym, jest ukierunkowane na to, 
aby owoce polskiego rozwoju trafiły do

zwykłych ludzi – i w miarę możliwości 
– równo do wszystkich zakątków na-

szego kraju – to jest coś, czego do 
tej pory nie zrealizowano.

prezydent  
Andrzej Duda,  

Busko-Zdrój, 
7.06.2016 r.

ZAPYTAJ prawnika

PONOWNA  
KONSULTACJA  
PO ZWOLNIENIU

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

MAGDALENA WOJTAL, OZ NSZZ „S” 
w Jeronimo Martins Polska, Rada Regionalnej 
Sekcji Młodych NSZZ „S”

– Do „Solidarności” przystąpiłam w 2015 roku. 
Uważam, że w życiu ważne jest poczucie sprawiedli-
wości oraz godne traktowanie człowieka. Jednak bycie 
uczciwym czy pracowitym nie zawsze popłaca, czasem 

jest nadużywane przez współpracowników czy przełożonych. „Solidar-
ność” daje szanse na dochodzenie praw pracownika zgodnie z Kodek-
sem pracy. Ponadto daje możliwość rozwoju poprzez wszechstronne 
szkolenia i tym samym pomaga zyskać pewność siebie. 

HISTORIA tak było

Jan Paweł II w Trójmieście

iBiS NR 23 (274) 8 CZERWCA 2016
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Adam Chmielecki
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

Czy po długotrwałym zwol-
nieniu lekarskim pracownika 
ponowna konsultacja w trybie 
art. 38 kodeksu pracy jest 
potrzebna?

Przykład:
Pracodawca zamierzał roz-

wiązać z pracownikiem umowę 
o pracę i poinformował zakłado-
wą organizację związkową o za-
miarze zwolnienia, jako przyczynę 
podając likwidację stanowiska 
pracy pracownika. Pracownik 
jeszcze przed wręczeniem mu 
wypowiedzenia rozchorował się 
i przebywał na kilkumiesięcznym 
zwolnieniu lekarskim.

Czy pracodawca powinien 
ponownie skonsultować zamiar 
zwolnienia w tym przypadku?

Orzecznictwo sądowe stoi 
na stanowisku, że ilekroć treść 
przyczyny podana w zamiarze, 
odpowiada tej podanej w wypo-
wiedzeniu oraz nie zmieniły się 
podstawy, powodujące przyczynę 
zwolnienia, to konsultacji pona-
wiać nie trzeba.

W wyroku z dnia 17 grudnia 
1997 r. (I PKN 438/97) Sąd Naj-
wyższy stwierdził, że: „ponowne 

zwrócenie się do 
zakładowej organi-
zacji związkowej jest 
konieczne, jeżeli wskutek 
upływu czasu lub zmiany oko-
liczności faktycznych w chwili 
dokonywania wypowiedzenia 
umowy o pracę przyczyna poda-
na wcześniej tej organizacji (art. 
38 § 1 kp) przestała istnieć, w tym 
zwłaszcza jeżeli odpadła koniecz-
ność dokonywania zwolnień 
z przyczyn organizacyjnych, któ-
re pierwotnie wskazywane były 
jako uzasadniające wypowiedze-
nie. Ponowne zwrócenie się do 
zakładowej organizacji związko-
wej jest wymagane także wtedy, 
gdy u pracodawcy dokonywane 
są wprawdzie w dalszym ciągu 
zmiany organizacyjne (zmniej-
szanie zatrudnienia z przyczyn 
ekonomicznych, produkcyjnych, 
technologicznych), jednakże nie 
są to te konkretne przekształce-
nia strukturalne (np. ogranicze-
nie określonej produkcji), które 
wskazane zostały jako przyczyna 
zwolnienia danego pracownika 
lub grupy pracowników.”
Stan prawny na 3.06.2016 r.

Maria Szwajkiewicz

W poniedziałek, 13 czerwca 
o godz. 17 w Sali BHP Stoczni 
Gdańskiej odbędzie 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, autorstwa dr. hab. Sławomi-
ra Cenckiewicza i naszego redakcyjnego 
kolegi Adama Chmieleckiego zaczyna się od 
kampanii wyborczej w 2005 roku i obejmuje prezydenturę śp. Lecha Ka-
czyńskiego. Książkę kończy katastrofa pod Smoleńskiem.

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

O biografii prezydenta
w sali BHP

Czerwiec 1987 r. to jeden 
z najważniejszych miesięcy w naj-
nowszej historii Polski, ale przede 
wszystkim Trójmiasta. To właśnie 
wtedy po raz pierwszy na Pomo-
rze, chociaż była to już jego trzecia 
pielgrzymka do Ojczyzny, przyje-
chał Jan Paweł II. W 1983 r. zgody 
na obecność papieża w Gdańsku 
– stolicy „S” – nie wyraziły władze 
PRL.

11 czerwca 1987 r. Ojciec 
Święty odprawił mszę św. dla lu-
dzi morza na Skwerze Kościuszki 
w Gdyni. „Świat nie zapomni, że 
właśnie tu słowo »solidarność« 
zostało wypowiedziane w nowy 
sposób (…) Solidarność musi iść 
przed walką. Solidarność również 
wyzwala walkę, ale nie jest to nig-
dy walka przeciw drugiemu”.

Równie ważne słowa, wspie-
rające odradzający się po latach 
stanu wojennego i podziemnej 
działalności związek zawodowy, 
papież wypowiedział 12 czerwca 
w Gdańsku. Najpierw na spotka-
niu z młodzieżą na Westerplatte: 
„Każdy z was, młodzi przyjacie-

le, znajduje w życiu jakieś swoje 
»Westerplatte«. Jakiś wymiar za-
dań, które trzeba podjąć i wypeł-
nić. Jakąś słuszną sprawę, o któ-
rą nie można nie walczyć. Jakiś 
obowiązek, powinność, od której 
nie można się uchylić. Nie można 
»zdezerterować«. Wreszcie – jakiś 
porządek prawd i wartości, które 
trzeba »utrzymać« i »obronić«, 
tak jak to Westerplatte, w sobie 
i wokół siebie”.

Tego samego dnia podczas 
mszy św. na Zaspie Jan Paweł II 
mówił: „Jeden drugiego brze-
miona noście – to znaczy: jeden 
i drugi, a skoro brzemię, to brze-
mię niesione razem, we wspólno-
cie. A więc nigdy: jeden przeciw 
drugiemu. Jedni przeciw drugim. 
I nigdy »brzemię« dźwigane przez 
człowieka samotnie. Bez pomocy 
drugich. Nie może być walka sil-
niejsza od solidarności. Nie może 
być program walki ponad progra-
mem solidarności”.

– Mówił do nas i za nas – tak 
do dziś wspominają papieskie sło-
wa z 1987 r. związkowcy.
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Gdyńska oświatowa „S” go-
ściła 8 czerwca grupę nauczy-
cieli z Cypru. To kolejna wizyta 
studyjna w ramach współpracy 
międzynarodowej KM NSZZ „S” 
Pracowników Oświaty i Wycho-
wania w Gdyni, zapoczątkowanej 
blisko dekadę temu przez Monikę 
Kończyk, obecnie pomorską ku-

rator oświaty i Zdzisławę Hacię, 
przewodnicząca Komisji. Obecnie 
wymianę doświadczeń koordy-
nuje Dorota Szewczyk. Gościem 
spotkania był Krzysztof Dośla, 
przewodniczący ZRG NSZZ „S”, 
który przedstawił gościom histo-
rię i bieżącą działalność Związku.

Więcej...>>

Z Cypru do Gdańska

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/biografia-prezydenta-lecha-kaczynskiego
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/nauczyciele-z-cypru-z-wizyta-w-solidarnosci
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