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

80 mld zł 
Tyle pieniędzy wyprowadziły z Polski w 2014 r. zagraniczne przedsiębiorstwa. To wynik 
zarówno legalnych transferów, jak i specjalnych operacji finansowych (raport NIK).iBiS
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35-lecie
W najbliższą sobotę Rumia 

świętować będzie 35-lecie NSZZ 
„S”. W kościele Podwyższenia 
Krzyża Świętego. zostanie odpra-
wiona msza św., a w hali MOSiR 
zaplanowano występy artystycz-
ne, przegląd solidarnościowych 
piosenek, prezentacje historyczne 
i poczęstunek. Więcej...>>

„Nie” łączeniu szpitali
Grupa mieszkańców Pucka 

złożyła wniosek o referendum ws. 
połączenia szpitali w Pucku i Wej-
herowie. Inicjatorzy akcji sprzeci-
wiają się takim planom, podobnie 
jak Prezydium ZRG NSZZ „S”, któ-
re obawia się o utrzymanie do-
tychczasowego standardu usług 
medycznych i zagwarantowanie 
praw pracowników łączonych 
placówek. Więcej...>>

Strajk i dymisja
Kolejarze żądają dymisji mini-

ster infrastruktury Marii Wasiak, 
odpowiedzialnej ich zdaniem za 
problemy Przewozów Regional-
nych. Na 29 czerwca zaplano-
wano strajk tego przewoźnika.  
Więcej...>>

Z Cypru do Gdańska
Przedstawiciele oświatowej 

„S” Regionu Gdańskiego spotka-
li się 18 czerwca z nauczycielami 
z Cypru. Rozmowa dotyczyła pro-
blemów pracowników szkół, m.in. 
niskich zarobków i komercjalizacji 
placówek. Więcej...>>
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WALCZĄ O PODWYŻKI

REGION GDAŃSKI NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

35 LAT 
BLISKO 
LUDZI

Wesprzyj młodzież
Wciąż moż-

na wesprzeć 
Fundusz Sty-
pendialny NSZZ 
„Solidarność”. 
Z w i ą z k o w e 
stypendia dla 
u z d o l n i o n e j 

młodzieży wręczone zostaną tradycyj-
nie w rocznicę podpisania Porozumień 
Sierpniowych. Więcej...>>

Wprowadzenia podwyżek dla 
pracowników administracji i ob-
sługi szkół oraz dodatków na-
uczycielskich od 2016 r. domaga 
się Sekcja Oświaty i Wychowania 
NSZZ „S” Regionu Gdańskiego. 
Związkowcy 23 czerwca złożyli 
na ręce samorządowców woje-
wództwa pomorskiego pisma 
z wnioskami do założeń budże-
towych na 2016 r. Właśnie teraz, 

Rozwój jest możliwy – pokazu-
je to działalność wielu organizacji 
związkowych z Regionu Gdań-
skiego NSZZ „S”. Te, które w 2014 
r. osiągnęły najwyższy poziom 
uzwiązkowienia w swoich zakła-
dach pracy bądź pozyskały naj-
więcej członków Związku, zostaną 
wyróżnione w konkursie „Razem 
bezpieczniej!” podczas dorocz-
nego spotkania ludzi gdańskiej 
„Solidarności” w poniedziałek 

Spotkajmy się!

29 czerwca w Polskiej Filharmo-
nii Bałtyckiej na gdańskiej Oło-
wiance. Początek o godz. 17.30. 
W programie także wręczenie wy-
różnień z okazji 35-lecia Związku, 
loteria fantowa, podsumowanie 
działalności „S” w ostatnich mie-
siącach, a na deser – koncert ze-
społu Contra Mundum, grającego 
patriotyczny rock. 

Więcej...>>

aby samorządowcy nie tłumaczyli 
się jesienią brakiem czasu i zdążyli 
uwzględnić uwagi „S” w projek-
towanych budżetach. zwrócenie 
uwagi na smutną sytuację ludzi 
oświaty, którzy stali się ubogimi 
pracującymi. – Pracownicy admini-
stracji i obsługi szkół często zara-
biają na granicy płacy minimalnej, 
czyli ok. 1280 zł na rękę. Stają się 
ubogimi pracującymi. Samorządy 
i związki zawodowe powinny mó-
wić jednym głosem upominając się 
o godną płacę i dofinansowanie
szkolnictwa – wyjaśnia przewod-
niczący gdańskiej oświatowej „S” 
Wojciech Książek, który spotkał 
się z przedstawicielami Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego. Więcej...>>

DWIE KONWENCJE, 
DWIE KOBIETY,  
DWA ŚWIATY

– Polacy 
chcą dobrej 
zmiany. Nie 
możemy dłu-
żej tolerować 
podziału na 
Polskę A i B 
– mówiła 

Beata Szydło na konwencji 
PiS. – Nasi przeciwnicy mówią 
„burzmy wszystko”, a ja pro-
szę Was o kontynuację – po-
wiedziała z kolei premier Ewa 
Kopacz na konwencji PO. Dwie 
główne siły polityczne poka-
zały co mają do zaoferowania 
Polakom przed zbliżającymi się 
wyborami parlamentarnymi.

Jarosław Kaczyński stwier-
dził, że wynik wyborów pre-
zydenckich jest wyrazem spo-
łecznego oczekiwania, również 
na zmianę pokoleniową. 
Dlatego kandydatem PiS na 
premiera będzie Beata Szydło. 
To bardzo dobra wiadomość 
dla „Solidarności”. Niedawna 
szefowa sztabu wyborczego 
prezydenta elekta oświadczyła, 
że wszystkie deklaracje, które 
złożył w kampanii Andrzej 
Duda, są także jej deklaracjami 
i będzie je realizowała. Jako 
najważniejsze zadania do wy-
konania w pierwszej kolejności 
wymieniła obniżenie wieku 
emerytalnego, podniesienie 
kwoty wolnej od podatku 
i program dofinansowania
dla rodzin – 500 zł na każde 
dziecko. Mówiła też o rozbu-
dzonych nadziejach, których 
nie wolno zawieść.

Natomiast na konwencji 
pod hasłem „Punkt zwrotny” 
premier Kopacz po staremu 
tylko straszyła opozycją. 
Zapewniała, że PO „będzie 
słuchać ludzi” i apelowała: 
„Nie dajmy się oszukać”.

 Jak bardzo trzeba nie 
szanować Polaków, aby po 
ośmiu latach swoistego 
dyktatu i zniszczeniu dialogu 
społecznego wmawiać, że 
rząd PO słucha ludzi – licząc, 
że w to uwierzą? Powtórzę za 
panią premier: nie dajmy się 
oszukać!

Janusz Śniadek

Agnieszka Kraszewska-Go-
dziątkowska to nowy Okręgo-
wy Inspektor Pracy w Gdańsku. 
1 czerwca zastąpiła na tym stano-
wisku Mieczysława Szczepańskie-
go. Agnieszka Kraszewska-Go-
dziątkowska ostatnio pracowała 
jako kierownik wejherowskiego 
oddziału terenowego OIP w Gdań-
sku. Jest także autorką publika-
cji nt. świadczeń pieniężnych ze 
stosunku pracy. Z nową inspektor 

spotkali się już przewodniczący 
regionów Gdańskiego i Słupskie-
go NSZZ „S” Krzysztof Dośla i Sta-
nisław Szukała.

Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Gdańsku obejmuje swoim za-
sięgiem teren całego wojewódz-
twa pomorskiego. W 2014 r. 
przeprowadził ponad 6 tys. kon-
troli i wydał 15 tys. decyzji naka-
zowych. Wspiera też działalność 
społecznej inspekcji pracy.

Nowa inspektor pracy

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/35-lecie-solidarnosci-program-uroczystosci-27-czerwca-w-rumi
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/mieszkancy-powiatu-puckiego-chca-referendum-o-laczeniu-szpitali
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/kolejarze-zadaja-dymisji-minister-infrastruktury
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/cypryjczycy-w-siedzibie-zwiazku
http://www.solidarnosc.gda.pl/sekcje-branzowe/oswiatan/apel-o-wplaty-na-fundusz-stypendialny-xii-edycja
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/iv-spotkanie-przedstawicieli-organizacji-zakladowych-regionu-gdanskiego-nszz-solidarnosc
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/46298


KRZYSZTOF BIGUS, skarbnik KM NSZZ „S” 
Pracowników Oświaty, Wychowania i Kultury 
w Chojnicach

– Jestem w „Solidarności” od 2005 roku. Przynależ-
ność do związku zawodowego daje poczucie bezpie-
czeństwa w naszej obecnie niestabilnej rzeczywistości. 
Idee związku są dla mnie ważne, podobnie jak ludzie, 

z którymi tworzymy jakąś wspólnotę. Odczuwam satysfakcję, ponieważ 
„Solidarność” daje mi możliwość wpływania na oświatową rzeczywi-
stość, jakiej  nie miałbym poza Związkiem.

CYTAT tygodnia

Praca jest konieczna nie tylko dla gospodarki, 
ale także dla człowieka, dla jego godności, dla 

jego życia obywatelskiego oraz integracji 
społecznej. Odrzucane są dzieci (więcej 

osób umiera niż się rodzi), odrzucane 
są osoby starsze, a wykluczani są lu-

dzie młodzi (ponad 40 proc. ludzi 
młodych jest bezrobotnych)! 

Osoby, która nie wytwarza, 
wyklucza się na sposób: 

„użyj i wyrzuć”.
papież 

Franciszek, 
21.06.2015 r.

ZAPYTAJ prawnika

KIEDY PRACOWNIKOWI 
PRZYSŁUGUJE URLOP 
OKOLICZNOŚCIOWY

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

iBiS NR 25 (224) 24 CZERWCA 2015
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

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

HISTORIA tak było

RADOMSKI CZERWIEC

Urlop okolicznościowy jest 
udzielany przez pracodawcę 
w związku z ważnymi wydarze-
niami rodzinnymi i osobistymi 
pracownika. Pracodawca udziela 
urlopu na wniosek pracownika, 
w wymiarze określonym przepisa-
mi. I tak:
1. 2 dni przysługują w związku z:
 ze ślubem pracownika
 narodzinami dziecka pracow-

nika
 zgonem i pogrzebem małżon-

ka, dziecka, ojca, matki, ojczy-
ma lub macochy pracownika.

2. 1 dzień przysługuje w związku z:
 ślubem dziecka pracownika
 zgonu i pogrzebu siostry, brata, 

teściowej, teścia, babki, dziad-
ka, a także innej osoby, którą 
pracownik utrzymuje lub którą 
się bezpośrednio opiekuje.
Za okres zwolnienia od pracy 

w związku z ważnymi okolicznościa-
mi rodzinnymi pracownik zachowu-
je prawo do wynagrodzenia.

Przykład
Pracownik zwrócił się do pra-
codawcy z wnioskiem o udzie-
lenie dwudniowego zwolnienia 

w związku ze 
ślubem, wskazu-
jąc na konieczność 
dopełnienia formalno-
ści z tym wydarzeniem 
związanych. Pracodawca 
ma obowiązek udzielić takiego 
zwolnienia, jeżeli pracownik 
udowodnił powód zwolnienia. 
Zachowany zostanie wówczas 
związek przyczynowy i cza-
sowy zwolnienia w związku 
z wydarzeniem. Jeśli nato-
miast pracownik w tym czasie 
korzystał z urlopu wypoczyn-
kowego bądź był niezdolny do 
pracy z powodu choroby, to 
zwolnienie od pracy w związ-
ku z uroczystością nie zostaje 
„przełożone” na inny czas 
i pracownik utraci do niego 
prawo.

Podstawa prawna: Rozporządze-
nie MPiPS z dnia 15 maja 1996r. 
w sprawie sposobu usprawiedli-
wiania nieobecności w pracy oraz 
udzielania pracownikom zwolnień 
od pracy (Dz. U. 2014 r. poz.1642)
Stan prawny na 24.06.2015 r.

Maria Szwajkiewicz

„Pierwsze dni urzędowania 
nowego ministra zdrowia przy-
niosły wielkie rozczarowanie dla 
całego środowiska medycznego. 
Nie można dzielić i konflikto-
wać pracowników służby zdro-
wia! Na takie działania nigdy nie 
będzie zgody naszego Związku, 
dla którego solidarność środowi-
ska medycznego i dobro pacjenta 
będą zawsze sprawą nadrzęd-
ną” – napisała w oświadczeniu 
przewodnicząca Sekretariatu 
Ochrony Zdrowia NSZZ „S” Ma-
ria Ochman. To reakcja na skan-
daliczną wypowiedź ministra o 

Zwolnienie z pracy 
w 2014 r. Jarosława 
Dziubka, wiceprzewod-
niczącego „S” w Leroy 
Merlin, było niezgodne 
z prawem – uznał Sąd 
Okręgowy VII Wydział 
Pracy i Zabezpieczeń 
Społecznych w Gdańsku. 
Sąd przyznał poszko-
dowanemu związ-
kowcowi odszkodowanie oraz 
nakazał jego przywrócenie 
do pracy. Uznając zwolnienie 
Dziubka, według pracodawcy 
– z powodów dyscyplinarnych, za 

ZWIĄZKOWIEC przywrócony do pracy
niezgodne z prawem, 
sąd przyznał, że była 
to niedozwolona dys-
kryminacja z powodu 
przynależności związ-
kowej. Związkowiec 
zapowiada, że wróci do 
pracy natychmiast po 
powrocie do zdrowia, 
obecnie przebywa na 
zwolnieniu lekarskim. 

To duży sukces zarówno samego 
wiceprzewodniczącego „S” w Le-
roy Merlin, jak i prawników ZRG 
NSZZ „Solidarność”. 

Więcej...>>

Jarosław Dziubek

Wejście w spór zbiorowy 
z pracodawcą to jedyna szansa 
na wywalczenie podwyżek wyna-
grodzeń – uznali w referendum 
przeprowadzonym 15 czerwca 
pracownicy Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Autobusowej, 
Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Miejskiej, Przedsiębiorstwa Ko-
munikacji Trolejbusowej i Zarzą-
du Komunikacji Miejskiej w Gdy-
ni. Frekwencja wyniosła blisko 
73 proc., a za rozpoczęciem 
sporu zbiorowego opowiedzia-
ło się 98,5 proc. pracowników. 

Podkreślają oni, że mimo wzro-
stu cen ich pensje nie wzrosły 
przez ostatnie sześć lat. – Orga-
nizacje związkowe w całej tej sy-
tuacji wykazały dużo dobrej woli, 
aby rozwiązać problemy w drodze 
negocjacji. Nie można jednak roz-
mawiać, jeśli chce tego tylko jedna 
strona. Wejście w spór zbiorowy 
jest już właściwie przesądzone 
– wyjaśnia przewodniczący „S” 
w Przedsiębiorstwie Komunika-
cji Trolejbusowej Leszek Stodol-
ski. 

Więcej...>>

Spór zbiorowy w Gdyni

ZEMBALA do dymisji

Bezpośrednim powodem wy-
stąpienia radomskich robotników 
w czerwcu 1976 r. była zapowiedź 
drastycznych podwyżek cen żyw-
ności (niektóre produkty miały 
zdrożeć o 150 proc.!). Władze PRL 
od początku liczyły się z masowy-
mi protestami. W komendach 
wojewódzkich MO utworzono 
specjalne grupy śledcze do inwi-
gilacji potencjalnych inspiratorów 
wystąpień. Wprowadzono tryb 
przyspieszony w postępowaniu 
przed sądami i kolegiami ds. wy-
kroczeń, przygotowano wolne 
miejsca w aresztach.

Akcja protestacyjna w Radomiu 
rozpoczęła się 25 czerwca 1976 r. 
w największych w regionie Zakła-
dach Metalowych „Łucznik”, na-

stępnie rozszerzyła się na inne za-
kłady pracy. Łącznie w radomskich 
protestach wzięło udział ponad 
20 tys. osób, a całym kraju (m.in. 
w Ursusie i Płocku) ponad 80 tys. 
osób. W trakcie tych „wydarzeń”, 
m.in. w wyniku pobicia przez mili-
cję, śmierć poniosły 4 osoby. Jedną 
z ofiar był wspierający robotników
ks. Roman Kotlarz, który został 
zaliczony przez władze w poczet 
„radomskich bandytów”. Po bru-
talnym pobiciu przez SB zmarł 
w szpitalu 18 sierpnia 1976 r. Lech 
Kaczyński w 2009 r. odznaczył go 
pośmiertnie Krzyżem Komandor-
skim Orderu Odrodzenia Polski. 
Trwają starania o rozpoczęcie pro-
cesu beatyfikacyjnego ks. Kotlarza
jako męczennika za wiarę.

zwalnianiu pracowników służby 
zdrowia, którzy podjęliby strajk. 
Wcześniej „S” żądała od premier 
Kopacz zdymisjonowania mi-
nistra Zembali i odcięcia się od 
jego wypowiedzi. Więcej:...>>

W
IK

IM
ED

IA
 C

O
M

M
O

N
S

– Wprowadzenie obowiąz-
ku szkolnego dla sześciolatków 
i problemy z funkcjonowaniem 
świetlic szkolnych pokazują, że 
obecna władza nie traktuje pod-
miotowo uczniów, ich rodziców 

i nauczycieli – stwierdza w ko-
mentarzu podsumowującym 
kończący się rok szkolny Woj-
ciech Książek z oświatowej „S” 
w Regionie Gdańskim. 

Więcej...>>

Koniec roku szkolnego

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/sukces-zwiazkowca-z-leroy-merlin-odszkodowanie-przywrocenie-pracy
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/referendum-pracownicze-spor-zbiorowy-w-gdynskiej-komunikacji-miejskiej
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/solidarnosc-minister-zdrowia-dymisji
http://www.solidarnosc.gda.pl/sekcje-branzowe/oswiatan/wojciech-ksiazek-quo-vadis-rzadzie-ws-edukacji
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