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

158 zł czyli 40 CHF
Tyle kosztuje winieta ważna 14 MIESIĘCY na wszystkie autostrady w górzystej 
Szwajcarii. Jednorazowy przejazd autostradą A2 z Warszawy do Świecka  
i z powrotem kosztuje 157,80 zł.
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Rząd wybiórczy
Według danych Parlamentar-

nego Zespołu ds. Obrony Wolno-
ści Słowa ministerstwa i KPRM za 
rządów Donalda Tuska ulokowały 
aż 51,6 proc. wydatków na rekla-
mę w „Gazecie Wyborczej” (dla 
porównania do „Naszego Dzien-
nika” trafiło tylko 0,1 proc. rzą-
dowych wydatków na reklamę). 
Do „GW” tylko w latach 2008-12 
rząd skierował strumień 124,6 
mln zł, mimo że sprzedaż „Wy-
borczej” spada. 

45 lat ks. abpa Głódzia
14 czerwca 1970 r. prezbiter 

Sławoj Leszek Głódź otrzymał 
święcenia kapłańskie z rąk ów-
czesnego biskupa białostockiego 
i wielkiego obrońcy praw oby-
watelskich Henryka Gulbinowi-
cza.  Ks. abp Głódź od 1980 r. 
jest blisko związany z NSZZ „So-
lidarność”, m.in. był kapelanem 
Regionu Białystok NSZZ „S”. W 45 
rocznicę święceń kapłańskich me-
tropolity gdańskiego w kolegiacie 
św. Ignacego Loyoli w Gdańsku 
została odprawiona uroczysta 
msza św. z udziałem związkow-
ców „S”. Więcej…>>

Gdańsk pamięta
Każdy z Was, młodzi przy-

jaciele, znajdzie też w życiu ja-
kieś swoje Westerplatte, jakiś 
wymiar zadań, które musi pod-
jąć i wypełnić, jakiś porządek 
prawd i wartości, które trzeba 
utrzymać i obronić, obronić, 
dla siebie i innych” – te słowa 
św. Jana Pawła II znalazły się na 
tablicy pamiątkowej w pobliżu 
Pomnika Obrońców Wybrzeża. 
Tablicę, odsłoniętą 13 czerwca 
br. ufundowali więźniowie po-
lityczni z czasów PRL ze Stowa-
rzyszenia „Godność”.
Więcej…>>

Znajdź nas na Facebooku
www.facebook.com/solidarnoscgdansk

POLUB NAS!
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KISZCZAK SKAZANY

MA BYĆ LEPIEJ? 
Powoli zbli-

ża się kalenda-
rzowe lato. 
Ka lendarzo-
we, bo nie re-
alne, otulające 
nas swym go-
rącem. Wyna-
gradzają nam 

jednak to politycy. Przegrane 
przez wygranego wybory prezy-
denckie, narodziny nowej siły (?) 
politycznej niepartyjnej, zejście 
do podziemia lewicy i wreszcie 
spadający sufit nagrań z pod-
słuchu. No i do tego szybki cios 
karate pani premier ścinający 
paru ministrów.

I teraz dopiero mamy pro-
blem. Bo było źle, a ma być le-
piej. Tylko cóż pomoże Ojczyź-
nie wymiana ministra sportu? 
Na początek zamyśleniem kadry 
piłkarskiej i powstrzymaniem się 
od strzelenia bramki.

Nowy minister skarbu będzie 
coś robił, ale nie będzie to nic re-
wolucyjnego. Zresztą – w cztery 
miesiące można jedynie wymie-
nić członków rad i prezesów.

A może szansę ma nowy mi-
nister zdrowia? Cztery miesiące, 
jakie mu pozostały do działania, 
to dużo mniej niż okres oczeki-
wania na badania. I nawet jeśli 
jego intencje są znakomite, to 
użeranie się z urzędnikami jest 
skazane na przegraną.

A koordynator służb specjal-
nych? Jakby od koordynowa-
nia służb miało czegoś przybyć 
w gospodarce, polityce społecz-
nej, edukacji.

No i nowy rzecznik, który 
może rzekłby coś, co przekona-
łoby rodaków, iż w ciągu 4 mie-
sięcy można zrobić więcej niż 
w ciągu ośmiu lat i przy urnie 
władzę dać. I tak bębnią media, 
zdzierają gardła politycy a resz-
ta czeka na coś nowego.

Ale to nowe ma być niesys-
temowe. Ma nie być partią, ale 
ma wygrać wybory do ciała 
partyjnego. I ma być lepsze niż 
wszystko co dotychczas było. 
Pożyjemy, zobaczymy. A na 
pewno będziemy przyglądali się 
programom społecznym i go-
spodarczym prezentowanym 
przez chętnych do rządzenia. 
Tak jak to zrobiliśmy w wybo-
rach prezydenckich, podpisując 
umowę programową z prezy-
dentem elektem. Dokonaliśmy 
dobrego wyboru. Czy znowu 
coś podpiszemy? Zobaczymy.

Bogdan Olszewski

Naszym
ZDANIEM

Poprawa warunków pracy to 
najważniejsze zadanie, jakie przed 
sobą stawia nowa organizacja 
NSZZ „S” utworzona w ogólnopol-
skiej sieci delikatesów Alma. Komi-
sja zakładowa została zarejestro-
wana w Regionie Gdańskim.  Teraz 
czas na dialog z zarządem spółki. 

– Chcemy pracować, szanujemy 
naszą pracę, ale chcemy też popra-
wy jakości pracy. Jak połączymy 
nasze siły to będzie łatwiej. Zor-
ganizowaliśmy się, żeby wszystkie 
nasze sprawy wyprostować i po-
układać – mówi Bożena Krysiak, 
przewodnicząca „S” w Almie.

Szef MSW do lipca 1990 r. 
gen. Czesław Kiszczak, został 
prawomocnie skazany przez Sąd 
Apelacyjny w Warszawie na dwa 
lata więzienia w zawieszeniu za 
nielegalne wprowadzenie stanu 
wojennego i udział w związku 
przestępczym.

W 2011 r. Trybunał Konstytu-
cyjny uznał, że dekrety o stanie 
wojennym przyjęto niezgodnie 
nawet z prawem PRL. W 2012 
r. Sąd Okręgowy w Warszawie 
orzekł, że stan wojenny niele-
galnie wprowadziła tajna grupa 
przestępcza o charakterze zbroj-
nym pod wodzą W. Jaruzelskiego 
w celu likwidacji NSZZ „Solidar-
ność”, zachowania ustroju ko-
munistycznego oraz osobistych 
pozycji we władzach PRL. Kiszcza-
ka skazano wówczas na dwa lata 

Handlowcy 
WITAMY!

Członkowie „S” w Almie są na 
początku związkowej drogi.

– Ludzie pracujący w handlu 
doskonale wiedzą, że związek za-
wodowy jest im potrzebny i jaka 
jest jego rola. Nie wszyscy pra-
codawcy widzą w pracownikach, 
w związkowcach, partnerów do 
rozmów. Wielka szkoda, bo no-
woczesne zarządzanie polega też 
na dialogu z załogą. Pracownicy 
stali się partnerami zarządu spółki 
– analizuje sytuację wokół nowych 
organizacji związkowych Roman 
Kuzimski, wiceprzewodniczący 
ZRG NSZZ „S”. Więcej…>>

więzienia w zawieszeniu. O kie-
rownictwo grupy oskarżono szefa 
WRON i I sekretarza KC PZPR gen. 
Wojciecha Jaruzelskiego (nie osą-
dzony, zmarł w 2014 r.). Kiszczak, 
były szef Zarządu II Sztabu Gene-
ralnego, działacz komunistyczny, 
członek WRON i jeden z architek-
tów tzw. Okrągłego stołu odwołał 
się od werdyktu. 15 czerwca br. 
sąd odrzucił jego apelację.

Więcej…>>

Komisja Krajowa NSZZ „S”, 
obradująca 16 i 17 czerwca br. za-
wiesiła trwające od początku roku 
pogotowie protestacyjne. Wybór 
na prezydenta RP Andrzeja Dudy 
oraz postęp prac legislacyjnych 
nad Radą Dialogu Społecznego 
pozwalają mieć nadzieję na po-
wrót do normalności.

– To cel w procesie rozwoju na-
szego państwa, cel, który pragnę 
realizować – napisał Andrzej Duda 
w liście do członków Krajówki, 
oczytanym przez przewodniczą-
cego „S” Piotra Dudę.

– Zawieszenie pogotowia strajko-
wego to gest dobrej woli Związku. 
Po jesiennych wyborach parlamen-
tarnych u władzy powinni znaleźć 

Protest ZAWIESZONY
się ludzie, którzy nie dbają o zasob-
ność własnych portfeli i drogie ze-
garki, ale którym zależy na kondycji 
państwa – komentuje Krzysztof Do-
śla, przewodniczący ZRG „S”.

Jednym z tematów „Krajówki” 
była sytuacja w przemyśle lotni-
czym po tym, jak warte 13 mld zł 
zamówienie MON na śmigłowce 
trafi do francuskiego producenta
zewnętrznego.

– Odpadły firmy zatrudniające
pracowników w Mielcu i w Świdni-
ku. To kolejny przykład jak ten rząd 
dba o miejsca pracy. Czy mamy być 
tylko rynkiem zbytu i miejscem po-
zyskania taniej siły roboczej aż ostat-
ni specjalista nie opuści kraju? – do-
daje Krzysztof Dośla. Więcej…>>

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/handlowcy-z-delikatesow-alma-w-nszz-solidarnosc
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/slowa-swietego-jana-pawla-ii-na-westerplatte
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/46122
http://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/kiszczak-skazany-ale-na-wolnosci-zostanie-kombatanci-chca-jego-degradacji
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pogotowie-protestacyjne-zawieszone


MATEUSZ SZYMAŃSKI, KM Pracowników 
Komisji Krajowej, FG, KSNiO oraz SIPN NSZZ 
„Solidarność”, Regionalna Sekcja Młodych 
NSZZ „S”

– Należę do „Solidarności”, ponieważ bardzo moc-
no wierzę w związkowe ideały: współpracę, dbałość 
o dobro wspólne, solidarność społeczną. Istnieje wiele 

problemów ludzi młodych, które należy rozwiązać, a jedynie jako zor-
ganizowana grupa możemy sprawić, że stanie się to możliwe. Jednym 
z powodów mojej decyzji o przystąpieniu do „S” było również powsta-
nie Sekcji Młodych. Ta inicjatywa pokazuje, że Związek chce zmian 
i otwiera się na młode pokolenie pracowników. Zależy nam na tym, by 
się zintegrować i działać na rzecz lepszego jutra ludzi młodych.

CYTAT tygodnia

Establishment to grupa ludzi wyalienowanych, 
czerpiących korzyści z układów politycznych, 

żyjących z pewnych zarobków, blokujących 
nowym osobom dostęp do władzy, nie-

zdolnych do rozwiązywania palących 
problemów i nierozumiejących tych 

problemów.

prof. Jacek Hołówka, 
filozof i etyk w rozmowie

z „GW”

ZAPYTAJ prawnika

DO ZWIĄZKÓW  
NIE TYLKO ETATOWCY

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

iBiS NR 24 (223) 17 CZERWCA 2015
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

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

HISTORIA tak było

OBRONA STOCZNI

STRAJK na kolei

Ograniczanie udziału w związ-
kach zawodowych wyłącznie 
do pracowników zatrudnionych 
na etacie jest sprzeczne z kon-
stytucją – tak orzekł Trybunał 
Konstytucyjny w wyroku z 2 
czerwca br. (sygn. akt – K 1/13).

Aktualnie, prawo tworzenia 
i wstępowania do związków zawo-
dowych mają pracownicy, członko-
wie rolniczych spółdzielni produk-
cyjnych i osoby wykonujące pracę 
na podstawie umowy agencyjnej, 
jeśli nie są pracodawcami (art. 2 
ustawy o związkach zawodowych). 
Właśnie ten przepis, w zakresie, 
w jakim ogranicza wolność two-
rzenia i wstępowania do związków 
zawodowym innym osobom, wy-
konującym pracę zarobkową nie 
wymienioną w art. 2 ustawy, jest 
niezgodny z ustawą zasadniczą.

Podmiotem wolności zrzesza-
nia się w związku zawodowym są 
pracownicy, ale w konstytucyjnym 
rozumieniu tego pojęcia – pra-

cownik iem 
jest zatem każ-
dy, kto wykonuje 
określoną pracę 
zarobkową, pozosta-
je w stosunku prawnym 
z podmiotem, na rzecz któ-
rego ją świadczy oraz posiada 
takie interesy zawodowe związa-
ne z wykonywaniem pracy, które 
mogą być grupowo chronione.

Trybunał uznał, że zakres usta-
wowych gwarancji zrzeszania się 
w związkach zawodowych jest – 
w sferze podmiotowej – za wąski 
w stosunku do unormowań kon-
stytucyjnych oraz tych, które wy-
nikają z wiążących Polskę umów 
międzynarodowych.

W konsekwencji wyrok oznacza, 
że m.in. też osoby zatrudnione na 
umowach cywilnych również, po 
zmianach legislacyjnych, będą mogły 
należeć do związków zawodowych.
Stan prawny na 16.06.2015 r.

Maria Szwajkiewicz

Po północy z 28 na 29 czerwca 
br. rozpocznie się bezterminowy 
strajk w spółce Przewozy Regio-
nalne. Do strajku przystąpią wszy-
scy pracownicy spółki. 

– Wyczerpaliśmy wszelkie moż-
liwe formy nacisku na decydentów, 
za wyjątkiem strajku! Nie możemy 
dopuścić do utraty naszych miejsc 
pracy – napisali we wspólnym ko-
munikacie związkowcy z Komitetu 

W Gdańsku w ubiegłym tygo-
dniu odbyło się dwudniowe spo-
tkanie „Związki zawodowe razem 
na rzecz lepszej pracy w Amazon” 
w ramach kampanii prowadzonej 
w tej amerykańskiej sieci sprzeda-
ży. Organizatorem spotkania była 
federacja UNI Europa Commerce. 
Wcześniej Amazon przeprowa-
dzał antyzwiązkową kampanię 
zwalniając liderów związkowych, 
a firma przygotowała np. koszulki
z dinozaurami, porównując związ-
kowców z grupą „na wymarciu”.Zapraszamy! 

Doroczne spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych Regio-
nu Gdańskiego NSZZ „S” odbędzie się 29 czerwca o godz. 17.30 
w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance w Gdańsku. Dla 
każdej organizacji przewidziano co najmniej jedno zaproszenie. Podsu-
mujemy miniony rok i obchodzimy 35 urodziny Związku pod hasłem 
„Region Gdański NSZZ „Solidarność” – 35 lat blisko ludzi”. 

Strajkowego Kolejarzy, przedstawi-
ciele „Solidarności” i pozostałych 
związków zawodowych działają-
cych w Przewozach Regionalnych. 
Rząd i samorządy województw nie 
udźwignęły regionalnych przewo-
zów kolejowych.  

29 czerwca od godziny 0.01 
żaden pociąg Przewozów Regio-
nalnych nie wyruszy w trasę.

Więcej…>>

Globalne STANDARDY 
PROWINCJONALNE

– Dziś Amazon nie prowadzi ty-
powej kampanii antyzwiązkowej, 
a wewnątrz firmy i na zewnątrz
stara się odgrywać rolę dobrego 
pracodawcy, ale w rzeczywistości 
jego pracownicy niezależnie od 
kraju mają mnóstwo problemów 
– powiedział Stefan Najda, koor-
dynator kampanii w niemieckim 
Ver.di. 

Organizacja NSZZ „S” Pracow-
ników Amazon powstała w stycz-
niu br. 

Więcej...>>

AGATA GODZWON, stypendystka
– Stypendium jest pomocą finansową dla

zdolnej młodzieży. Uczniowie mogą je przezna-
czyć na rozwój talentów lub po prostu kupić 
nowe podręczniki. Każda pomoc finansowa jest
potrzebna w czasach, gdy trudno o pracę.

21 czerwca 1996 r. przed 
Sejmem i ministerstwami kilka 
tysięcy stoczniowców protesto-
wało przeciwko likwidacji Stoczni 
Gdańskiej, pierwszego tak dużego 
zakładu, który chciano „zaorać”. 
Przed Urzędem Rady Ministrów, 
gdzie zasiadał premier Włodzi-
mierz Cimoszewicz (SdRP) wybu-
chały petardy.

Ówczesny lider „S” Marian Krza-
klewski złożył petycję do premiera 
i spotkał się z ministrem przekształ-
ceń własnościowych Wiesławem 
Kaczmarkiem. Minister rozłożył 
ręce, a na jego twarzy zagościł 
ironiczny uśmiech. Oburzony Krza-
klewski wyszedł do manifestantów 
mówiąc, że śmiech z niedoli rodzin 
stoczniowców to chamstwo. Mie-
siąc później Kaczmarek mówił: „Nie 
jest naszą intencją sprzedawanie 
stoczni po cenie złomu”.

Nim stoczniowcy pojechali do 
stolicy 11 i 12 czerwca 1996 r. 
w Gdańsku podjęli strajk oku-
pacyjny. Wspierało ich kilkuset 
mieszkańców przed bramą nr 2. 
Do strajkujących przybyli przed-
stawiciele „Krajówki” z Marianem 
Krzaklewskim.

– Przemysł stoczniowy należy 
traktować jako narodową specjal-
ność. Twierdzenie, że nie można 
zrobić restrukturyzacji jest pomyłką 
– mówił w lipcu 1996 r. wojewoda 
gdański Maciej Płażyński na łamach 

„Magazynu Solidarność”, na kilka 
dni przed odwołaniem z funkcji.

8 sierpnia 1996 roku Sąd Re-
jonowy w Gdańsku ogłosił upa-
dłość stoczni. Nie oznaczało to 
niestety nowego otwarcia. 7,5 
tys. stoczniowców, fachowców, 
straciło miejsce pracy. W tym 
czasie Stocznia Gdynia, Stocznia 
Szczecińska i Stocznia Północna 
zostały tymczasowo uratowane 
dzięki pomocy rządu.

Stocznia Gdańska była solą 
w oku rządzących. Jesienią 1988 
roku, mimo że zakład miał najlep-
sze wyniki ekonomiczne ze wszyst-
kich liczących się stoczni, zakład 
został postawiony w stan likwida-
cji przez premiera Mieczysława F. 
Rakowskiego. Decyzję cofnął rząd 
Tadeusza Mazowieckiego.

Od 1945 roku przez Stocznię 
Gdańską przewinęło się 120 tys. 
pracowników, którzy zbudowali 
ponad tysiąc statków. 
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