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16 300
Tyle porad prawnych organizacjom zakładowym oraz w sprawach indywidualnych 
udzielili w minionej kadencji radcy Działu Prawnego ZRG NSZZ „S”. iBiS
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 Płaca w dół
Według GUS przeciętne wy-

nagrodzenie w sektorze przed-
siębiorstw z nagrodami z zysku 
w maju b.r. wyniosło 3878,31 zł, 
tj. o 98 złotych mniej niż w kwiet-
niu, w którym wyniosło ono 
3976,80 zł, tj. o ponad 41 złotych 
mniej niż w marcu.

Państwo jak folwark
Ujawnione są kolejne szcze-

góły rozmowy ministra spraw 
wewnętrznych Bartłomieja Sien-
kiewicza z prezesem NBP Markiem 
Belką, w PRL sekretarzem KU PZPR 
na Uniwersytecie Łódzkim. Belka 
mówi o „wytrychach” przy noweli-
zacji ustawy o NBP. Urzędnicy roz-
mawiają o warunkach wsparcia ze 
strony banku centralnego dla rządu 
Donalda Tuska, tak by władza nie 
dostała się w ręce PiS. Więcej...>>

Mniej na oświadczenie
W 2013 r. odnotowano spadek 

liczby zarejestrowanych oświad-
czeń o zamiarze powierzenia 
pracy cudzoziemcom bez ko-
nieczności uzyskania zezwolenia 
na pracę. Pracodawcy zarejestro-
wali w pomorskich PUP 3,3 tys. 
takich oświadczeń, o blisko 1 tys. 
mniej niż rok wcześniej. Najwięcej 
oświadczeń dotyczyło powierze-
nia wykonywania pracy obywate-
lom Ukrainy (89,2 proc.). 

Dośla gościem TVP
Dzisiaj (18 czerwca) przewod-

niczący ZRG Krzysztof Dośla bę-
dzie gościem Forum Panoramy 
w TVP Gdańsk o godz. 19. Tema-
tem będzie m.in. nowa kadencja 
związkowych władz. 

DOŚLA  
liderem „S”

FO
T.

 P
A

W
EŁ

 G
LA

N
ER

T

PO WZD 
POWIEDZIELI
BOŻENA BRAUER 
przewodnicząca KM NSZZ 
„S” Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Gdańsku

Zebranie przebiegło zaskaku-
jąco sprawnie. Listy cząstkowe 
w trakcie wyborów zdały egza-
min. Cieszę się, że przedstawicie-
le oświaty zdobyli duże zaufanie 
delegatów. M.in. nasza reprezen-
tantka Anna Woroniecka została 
wybrana przewodniczącą Komisji 
Rewizyjnej. Warto podkreślić do-
skonały wynik przewodniczącego 
Krzysztofa Dośli. Zdobycie prawie 
jednomyślnego poparcia tak dużej 
liczby delegatów to sztuka, ale też 
odpowiedzialność. Cieszy jedno-
głośne przyjęcie przez delegatów 
stanowiska ws. oświaty. Wsparcie 
ze strony całego Związku w regio-
nie dużo znaczy dla naszego śro-
dowiska zawodowego.

ANDRZEJ KOŚCIK 
przewodniczący 
prezydium XIV WZD

Głównym zadaniem zjazdu 
było wyłonienie władz regional-
nych. I to udało się nam spraw-
nie przeprowadzić. Obecnie 
obowiązujący program Związku 
jest aktualny, wciąż najważ-
niejszą dla nas sprawą jest po-
zyskiwanie nowych członków 
Związku i obrona praw pracow-
niczych. To, co na pewno jest 
pozytywne, to wejście do władz 
młodych ludzi, którzy mają 
ogromną energię. Kładzie to 
kłam forsowanej przez niektó-
rych tezie, że miejscem Związ-
ku jest muzeum. Młodzi ludzie 
są zainteresowani działaniem 
w Związku, a to daje szansę na 
zbudowanie sprawnej, nowo-
czesnej organizacji reprezentu-
jącej interesy pracowników.

MAREK ALBECKI 
przewodniczący KZ NSZZ 
„S” w Gościcińskiej 
Fabryce Mebli KLOSE

Powiał duch młodości, zapa-
łu i energii. Wielu młodych de-
legatów zostało obdarzonych 
zaufaniem. To ważne, zwłasz-
cza że WZD odbywało się w Sali 
BHP, miejscu–symbolu. Obrady 
przebiegły bez żadnych kom-
plikacji. Dobrze oceniam wyni-
ki wyborów – postawiliśmy na 
ludzi, którzy gwarantują dobrą 
pracę na rzecz Związku.

Krzysztof Dośla 
został ponownie wy-
brany na stanowisko 
przewodniczącego 
Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ 
„S”. Za jego kandyda-
turą opowiedziała się 
przeważająca więk-
szość delegatów 179 
z 187 głosujących, 
Stanowisko lidera 
gdańskiej „S” Krzysz-
tof Dośla będzie peł-
nił po raz czwarty. – Praca dla dru-
giego człowieka – to dewiza szefa 
gdańskiej „S”.

– Najlepiej czuję się w czasie 
spotkań z członkami organiza-
cji związkowych w miejscu ich 
działania. Ten kontakt w nowej 
kadencji musi być jeszcze bliższy. 
Składam zobowiązanie, że tak 
podzielę obowiązki w prezydium, 
żeby z każdą organizacją związko-
wą w Regionie Gdańskim spotkać 
się przynajmniej raz – zapowie-
dział Krzysztof Dośla.

XIV Walne Zebranie Delegatów 
Regionu Gdańskiego NSZZ „S” obra-
dujące 17 i 18 czerwca w historycz-
nej Sali BHP Stoczni Gdańskiej wy-
brało 65-osobowy Zarząd Regionu 
Gdańskiego „S”, komisję rewizyjną 
oraz delegatów na Krajowy Zjazd 
Delegatów, który odbędzie się 8 i 9 
października br. w Bielsku-Białej. 
Skład prezydium ZRG „S” zostanie 
wyłoniony podczas pierwszego po-
siedzenia nowo wyłonionego za-
rządu. WZD przyjęło też stanowiska 
w sprawie stanu oświaty i muzeów. 

NOWE OTWARCIE

W Regionie Gdańskim NSZZ 
„S” w kadencji 2010-14 zareje-
strowane były 392 organizacje 
związkowe w 8 oddziałach, 3 biu-
rach terenowych. W tym czasie 
udało się założyć nowe organiza-
cje związkowe w 31 firmach.

Zorganizowano 45 akcji prote-
stacyjnych w obronie praw pracow-
niczych. Gdańska „S” uczestniczyła 
min. w manifestacji w 2010 r. w War-
szawie  „Godna płaca, godna eme-
rytura”, w 2011 r. była pikieta „S” 
w Gdańsku przeciwko polityce rządu 

PO-PSL oraz manifestacja w Warsza-
wie, zorganizowana w przeddzień 
objęcia przez Polskę prezydencji 
w UE, w 2012 r. – pikieta kobiet oraz 
miasteczko namiotowe w Warszawie 
w proteście przeciw wydłużeniu wie-
ku emerytalnego, w 2013 r. – protest 
w Gdańsku pracowników Grupy Ka-
pitałowej ENERGA; wrzesień 2013 r. 
to Ogólnopolskie Dni Protestów 
„Dość lekceważenia Społeczeństwa” 
w listopadzie 2013 r. - manifestacja 
w Gdańsku pod tym samym hasłem. 
Czytaj więcej...>>
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Obejrzyj film
Zachęcamy do wizyty w za-

kładce Multimedia na naszej 
stronie internetowej i obejrzenia 
filmu o działaniach podejmowa-
nych przez nasz Związek w latach 
2010-14.  

                        Zobacz...>>

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/17-18-czerwca-2014-walne-zebranie-delegatow-regionu-gdanskiego-nszz-solidarnosc/
https://www.youtube.com/watch?v=SShDTBpe2HU&list=UUnZlugQb-vA2vf7lazYJC6w
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/panstwo-gnije-ale-tusk-przygotowany-zadowolony/
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HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia
Działamy profesjonalnie, swoje działania 

długo i dokładnie przygotowujemy. „Solidar-
ność” jest swoistą organizacją pożytku pu-

blicznego. To w nas jest prawdziwa soli-
darność.  „Solidarność” jest potrzebna 

w zakładach pracy, w środowiskach 
lokalnych, gminach, wojewódz-

twach. Jest potrzebna Polsce.

Piotr Duda  
przewodniczący 

Komisji Krajowej 
NSZZ „S”  

na XIV WZD

ZAPYTAJ prawnika

Do kiedy należy  
podjąć decyzję  
O POZOSTANIU W OFE?

SZTANDAR MKS-u

Bieda ma twarz dziecka
Województwo pomorskie to 

„Polska B” – wynika z raportu 
GUS poświęconego skali ubó-
stwa. Z raportu GUS wynika, że 
co dziesiąty mieszkaniec (9,2 
proc.) woj. pomorskiego żyje po-
niżej minimum egzystencji. Daje 
to nam niechlubne szóste miejsce 
od końca w rankingu zagrożenia 
skrajnym ubóstwem. Pogłębia 

się dramatycznie rozwarstwienie 
w dochodach. Co czwarte mał-
żeństwo, które ma przynajmniej 
troje dzieci, żyje w ubóstwie. 
W całej Polsce 530 tys. dzieci nie 
stać na chodzenie do lekarzy spe-
cjalistów, a ok. 600 tys. do den-
tysty. 2,5 mln dzieci korzysta ze 
świadczeń, które przeznaczone są 
dla osób żyjących w nędzy. 

Już w sierpniu KOLEJNE STYPENDIA 
Jakub Gierowski – ubiegłoroczny stypen-
dysta: – Stypendium „Solidarności” jest 
nagrodą za ciężką pracę dla tych ludzi, 
którzy zadali sobie trud, aby mieć lepsze 
wyniki w nauce i dość siły do realizownia 
swojej pasji i zainteresowań. 


Już w sierpniu kolejna, XII edycja Funduszu 
Stypendialnego. Wesprzyj zdolną młodzież 
– ufunduj stypendium!

Mimo protestów 
społecznych  
w Brazylii podczas 
meczów mi-
strzostw świata uli-
ce miast tego kraju 
wyludniają się. Na 
zdjęciu murale na 
jednej z brazylij-
skch ulic krytyku-
jące kosztowną 
imprezę – zorgani-
zowaną wbrew woli znacznej części brazylijskiego społeczeństwa.

Piłka na obiad?

Od 1 kwietnia do 31 lipca br. 
ubezpieczeni mogą zdecydować, 
czy chcą, aby część ich składki 
emerytalnej trafiała do OFE, czy
na indywidualne subkonto w ZUS. 
Oznacza to, że w przypadku oso-
by, która zdecyduje się na od-
prowadzanie składki emerytalnej 
wyłącznie do ZUS, środki w wyso-
kości 7,3 proc.  podstawy wymia-
ru będą zapisywane na subkoncie 
w ZUS. Jeśli jednak zdecydujemy 
się na pozostanie w OFE wówczas 
12,22 proc.  składki emerytalnej 
będzie trafiało do ZUS, 4,38 proc. 
na subkonto w ZUS, a 2,92 proc.  
do OFE.

Ubezpieczony, który chce, aby 
część jego składki emerytalnej 
trafiała do OFE, musi wypełnić
stosowne oświadczenie i złożyć 
je w ZUS. Wzór oświadczenia 
można pobrać ze stron interne-

towych resortów 
pracy oraz finansów,
a także ZUS-u i Komisji 
Nadzoru Finansowego. 
Oświadczenie można wysłać 
pocztą lub drogą elektroniczną 
na Platformie Usług Elektronicz-
nych (PUE). W przypadku wyboru 
drogi elektronicznej Ubezpieczo-
ny musi w tym celu zalogować 
się na stronie www.pue.zus.pl. 
Oświadczenie można także zło-
żyć osobiście w dowolnym z 325 
oddziałów ZUS. W razie niezłoże-
nia wymienionego oświadczenia, 
przyszła składka ubezpieczonego 
zostanie przeniesiona do ZUS. 
Ponowny wybór będzie możliwy 
podczas „okienka transferowego” 
w 2016 r. Następne takie okienka 
będą co cztery lata.
Stan prawny na 18.06 2014 r.

Łukasz Sulej 

GOŚCIE WZD
JANUSZ ŚNIADEK, poseł PiS, były przewodniczący „S”

– W walce o właściwe warunki pracy zderzamy się z cynizmem. 
Dobrze pokazała to ostatnio afera podsłuchowa. Możemy przyjąć, że 
nagrani przedstawiciele władzy mówili szczerze, bo rozmawiali we wła-
snym gronie. Prezes NBP mówił m.in. o braku kultury współpracy. „So-
lidarność” zna to dobrze z praktyki Komisji Trójstronnej 

STANISŁAW SZUKAŁA, przewodniczący ZR Słupskiego „S”:
– „Solidarność” jest silniejsza i bardziej potrzebna pracownikom niż 

czasami sobie to uświadamiamy. Wyrosłem z przemysłu stoczniowego. 
Wierzę, że ta część gospodarki się jeszcze odrodzi, że będziemy budo-
wać świetne statki, że Polska zwróci się twarzą do morza.

JAN FIODOROWICZ, przewodniczący ZR Elbląskiego NSZZ „S”
– Siedem lat rządów PO pokazuje, że „S” jest potrzebna. Tylko my 

potrafimy sprzeciwić się temu rządowi, pokazać gdzie robi błędy.

MIECZYSŁAW SZCZEPAŃSKI, okręgowy inspektor pracy  
w Gdańsku

– Byłoby nam trudniej realizować nasze zadania, gdybyśmy w swojej 
pracy nie spotykali związkowców, liderów, społeczników, przedstawi-
cieli załóg. Możemy obecnie mówić o nowej formie wyzysku – nieumie-
jętności dzielenia się wypracowanymi środkami. 

Podczas XIV WZD NSZZ „S” Re-
gionu Gdańskiego, jak zawsze był 
obecny sztandar Regionu, który 
jest jednocześnie sztandarem ca-
łego Związku. Jego historia rozpo-
częła się podczas strajku w sierp-
niu 1980 r. w Stoczni Gdańskiej. 
Inicjatywa, by Międzyzakładowy 
Komitet Strajkowy miał swój 
sztandar, wyszła od ks. Henryka 
Jankowskiego.

Sztandar był gotowy przed 
końcem strajku. Nie nosi on em-
blematu „Solidarności”, bowiem 
w strajkowych dniach miał być 
symbolem tożsamości Międzyza-
kładowego Komitetu Strajkowego. 
Od I Krajowego Zjazdu Delegatów 
sztandar MKS stał się znakiem ca-
łej „Solidarności”. Na jego płacie 
widnieją symbole trzech najwięk-
szych zakładów, które rozpoczęły 

sierpniowy strajk i Gdańska, a po 
drugiej stronie – wizerunek Matki 
Boskiej Częstochowskiej. Sztandar 
jest symbolem wartości które re-
prezentujemy.

Sztandar przetrwał burzliwy 
okres stanu wojennego przecho-
wywany na plebanii parafii św.
Brygidy, a następnie był ukrywany 
w Centralnym Muzeum Morskim 
w Gdańsku. Pozostał najcenniej-
szą relikwią związku, świadec-
twem jego korzeni. Na co dzień 
wisi w gabinecie przewodniczą-
cego Zarządu Regionu Gdańskie-
go NSZZ „Solidarność’. Pod tym 
sztandarem byli wybierani kolejni 
przewodniczący Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S”: Lech Wałę-
sa, Bogdan Borusewicz, Jan Ha-
łas, Jacek Rybicki, Janusz Śniadek 
i Krzysztof Dośla.
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