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Tylu członków (na 66) nowego Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
będzie pełnić tę funkcję po raz pierwszy.iBiS
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Bezrobocie w dół
Ponad 105 tys. osób pozo-

stawało bez pracy na Pomorzu 
w maju br. – podał Wojewódzki 
Urząd Pracy w Gdańsku. Mimo że 
zatrudnienie znalazło 5 tys. osób, 
stopa bezrobocia w regionie 
wciąż utrzymuje się na wysokim 
poziomie 12,4 proc. Więcej...>>

Kolejarze 
ostrzegają rząd

Dwa tysiące kolejarzy pikieto-
wało 23 czerwca siedzibę Minister-
stwa Infrastruktury i Rozwoju. Ko-
lejarska „Solidarność” zapowiada 
zaostrzenie akcji protestacyjnych 
do strajku włącznie, jeżeli rząd nie 
zaprzestanie polityki centralizacji 
zarządzania spółkami kolejowymi. 
Zdaniem „S” doprowadziło to do 
utraty ok. 5 proc. rynku towarów 
przewozowych oraz spadku prze-
wozów pasażerskich o 10 proc. 
Pracę wkrótce może stracić ok. 
800 kolejarzy. Więcej...>>

Spotkanie 
internowanych

17 sierpnia ludzie „S” z różnych 
stron świata spotkają się w Gnie-
winie i Strzebielinku, by przypo-
mnieć młodemu pokoleniu o tym, 
co działo się w czasie stanu wo-
jennego. Tego dnia odbędzie się 
spotkanie działaczy Związku in-
ternowanych w ośrodku w Strze-
bielinku. Władze PRL zamknęły 
tam czołówkę „S”, m.in. Andrzeja 
Gwiazdę, Lecha Kaczyńskiego i Ja-
na Rulewskiego. Więcej...>>

W OBRONIE  
pracowników DTC

TV Solidarność Gdańsk 
poleca

Zobacz w TV Solidarność 
Gdańsk relację z wyborów na sze-
fa ZRG NSZZ „S” oraz film pod-
sumowujący działalność Związku  
w kadencji 2010-2014.
Wybory...>>
Podsumowanie kadencji...>>

Nie wszyscy 
pracownicy mieli 
dzień wolny od 
pracy w niedaw-
ne święto Bożego 
Ciała. Pracowa-
li m.in. dokerzy 
w Deepwater Con-
tainer Terminal 
Gdańsk. Nie otrzy-
mali jednak za to 
żadnego dodatku 
za pracę w świę-
ta. To nie pierw-
szy taki przypa-
dek. Podobnie 
było m.in. w te-
goroczne święta 
Wielkiej Nocy. 
W odpowiedzi na takie działania 
pracodawcy związkowcy z Działu 
Organizowania i Rozwoju Regio-
nu Gdańskiego NSZZ „S” i or-
ganizacji zakładowej w DCT, we 
współpracy z Międzynarodową 
Federacją Transportowców (ITF), 
przeprowadzili 19 czerwca akcję 
ulotową skierowaną do pracow-
ników terminala kontenerowego. 
Związkowcy rozdawali im ulotki 
przed wejściem na teren firmy,
wskazując, ze sposób traktowania 
pracowników przez pracodawcę 

zależy m.in. od siły danej organi-
zacji związkowej.

Praktyki realizowane przez 
pracodawcę w DCT nie występują 
w większości pozostałych portów 
europejskich. Przykładowo w Por-
cie Gdańskim dodatek za pracę 
w czasie ostatnich świąt Wielka-
nocnych wynosił nawet do 200 
proc. Do „S” w DCT należy obecnie 
ponad 100 pracowników. Organi-
zacja cały czas się rozwija, aby stać 
się faktyczną siłą w rozmowach 
z pracodawcą. Więcej...>>

NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Fo-
rum Związków Zawodowych po-
rozumiały się z wiodącymi organi-
zacjami pracodawców w sprawie 
objęcia umów cywilnoprawnych 
obowiązkową składką na ubez-
pieczenia społeczne. Wspólne 
stanowisko trzech reprezentatyw-
nych związków oraz Konfederacji 
„Lewiatan”, Związku Rzemiosła 
Polskiego i Business Centre Club 
podkreśla, że takie rozwiązanie 
„musi w długim okresie skutecz-
nie wzmacniać naprawę polskie-
go rynku pracy”.

Drugi punkt porozumienia doty-
czy nowelizacji prawa o zamówie-
niach publicznych i ma wyelimino-
wać największe patologie, łamanie 
prawa pracy i zasad uczciwej kon-
kurencji. Nowością w przetargach 
ma być m.in. zasada, że firma
wygrywająca przetarg musi zatrud-
niać ludzi na podstawie umowy o 

STOP UMOWOM 
śmieciowym

pracę, jeśli charakter zamówienia w 
sposób oczywisty nie wskazuje na 
inne rozwiązanie, a podstawą kosz-
torysu zamawiającego musi być za-
łożenie, że pracodawca zatrudnia 
pracownika w pełnym wymiarze 
etatu, przy uwzględnieniu płacy 
minimalnej. Proponowane zmiany, 
zainicjowane przez „S”, są obecnie 
na etapie prac podkomisji sejmo-
wych. Więcej...>>

Naszym
ZDANIEM

E u r o s t a t 
opublikował ko-
lejny raport nt. 
kosztów pracy 
w UE i Norwegii. 
Przeszedł on bez 
echa, a warto 

się nad nim pochylić. Oto Pol-
ska zajmuje miejsce w ogonie 
stawki z sumą 7,6 euro. Tyle 
kosztuje średnio godzina pracy 
w Polsce – oczywiście nie jest 
to kwota, którą dostaje pra-
cownik. W tzw. koszty pracy 
– zgodnie z danymi GUS – li-
czy się wynagrodzenie brutto, 
wszelkiego typu składki ubez-
pieczeniowe, fundusz socjalny, 
delegacje służbowe, koszty 
szkoleń, wydatki o charakterze 
rzeczowym itp.

Czy to dużo? W krajach 
uznanych za najbardziej roz-
winięte i konkurencyjne (!) te 
koszty są wielokrotnie wyższe 
– w Norwegii to ponad 48 
euro za godzinę, w Belgii – 38, 
w Austrii i Niemczech – 31 
euro. Za nami lokuje się Buł-
garia i Rumunia, ale już przed 
nami Czechy i Słowacja, nie 
mówiąc o Słowenii.

Co charakterystyczne, jeżeli 
przyjrzymy się ostatniej deka-
dzie, to okaże się, że spośród 
krajów goniących najbardziej 
rozwinięte państwa UE, w Pol-
sce koszty pracy rosną najwol-
niej – w 2000 r. wynosiły 4,2 
euro, w 2008 r.– 7,6 i tyle samo 
w 2013 r. W ciągu 13 lat nastą-
pił wzrost o 81 proc. W tym sa-
mym czasie koszty pracy w Buł-
garii wzrosły o 180 proc., a na 
Słowacji – o ponad 200 proc.

Polska pozostaje zatem zie-
loną wyspą, ale dla pracodaw-
ców, którzy szukają taniej siły 
roboczej. Oznacza to w prak-
tyce odejście od nowoczesnej 
gospodarki opartej na wiedzy 
i szukaniu przez wykształco-
nych Polaków swojej kariery 
zawodowej poza Polską.

Trzeba więc skończyć z mitem 
wysokich kosztów pracy, powta-
rzanym jak mantra w mediach 
za tzw. autorytetami. Być może 
wspólne stanowisko związków 
zawodowych i pracodawców na 
temat ustawy o zamówieniach 
publicznych jest jakimś świateł-
kiem w tunelu…

Jacek Rybicki

MIT KOSZTÓW 
PRACY

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/spada-bezrobocie-na-pomorzu/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/ostatnie-ostrzerzenie-kolejarzy/
https://www.youtube.com/embed/mesEwOVemLY?autoplay=1&hd=1&KeepThis=true&TB_iframe=true&height=370&width=640?autoplay=1&hd=1
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/spotkanie-internowanych-w-strzebielinku-17-sierpnia-2014-r/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/nie-dla-pracy-w-swieta-bez-dodatku-akcja-ulotkowa-s-dct-gdansk/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zwiazkowcy-pracodawcy-zamowienia-puibliczne-bez-smieciowek/
https://www.youtube.com/embed/SShDTBpe2HU?autoplay=1&
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HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia
Mamy do czynienia z przerysowaniem ne-

gatywnych cech związków zawodowych  
i propagandą antyzwiązkową (…) Media, 

środki przekazu, skupiają swoją uwagę 
na pewnych ekstremalnych przypad-

kach, a codzienna pożyteczna pra-
ca związkowa jest dla mediów 

mało interesująca.

prof. Jerzy Wratny, 
„Dziennik  

Gazeta Prawna” 
(24.06.2014 r.) 

ZAPYTAJ prawnika

Kto ma prawo żądać 
OKAZANIA DOWODU 
OSOBISTEGO?

WYROKI NA RMP
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Koniec roku szkolnego już 
w najbliższy piątek. – Rok szkol-
ny przebiegł w miarę spokojnie. 
Największe napięcia towarzyszyły 
wdrażaniu programu „sześciolatek 
w szkole” i związanej z tym sprawą 
bezpłatnego podręcznika dla klas 
pierwszych szkół podstawowych. 
Napięcia nie omijają także nauczy-
cieli. Główny problem to zwolnie-
nia oraz praca – często w wymiarze 
niepełnoetatowym lub realizacja 
etatu w kilku szkołach. Około 3 

CZAS NA WAKACJE 
tys. nauczycieli może stracić pracę 
w tym roku, ok. 8 tys. nie będzie 
miało pełnego etatu – podsumo-
wuje sytuację w edukacji przewod-
niczący Sekcji Oświaty i Wychowa-
nia NSZZ „S” Regionu Gdańskiego 
Wojciech Książek na blogu w serwi-
sie Stefczyk.info.

Szef gdańskiej oświatowej „S” 
apeluje również o godne warunki 
pracy i płacy dla uczniów i stu-
dentów podejmujących w waka-
cje prace dorywcze. Więcej...>>

Praca na lato
Ośrodek wypoczynkowy koło Olsztynka zatrudni pracowników 

sezonowych. Pracodawca zatrudni osoby pełnoletnie, uczące się 
(uczniowie, studenci, studenci niestacjonarni), z dużą chęcią do pra-
cy. Pracodawca oferuje stabilne warunki zatrudnienia oraz (w okresie 
zatrudnienia) mieszkanie i wyżywienie. Obowiązki: prace polegające 
na obsłudze gości w ośrodku (recepcja, kuchnia, stołówka, sprząta-
nie domków). Chętne osoby proszone są o kontakt z Biurem Pracy 
Regionu Gdańskiego NSZZ „S”, tel.: 058 301 34 67.

Już w sierpniu kolejne stypendia
Z czym wiążą się dla Ciebie, Twojej rodziny, słowa 

NSZZ „Solidarność” i jaka „Solidarność” powinna 
być w przyszłości? Ubiegłoroczna stypendystka 
– Sara Czubak odpowiedziała wierszem:
Proszę dziadku, powiedz mi 
Jak mam kochać polskie łzy 
Jak mam kochać Polską krew. 
Chwile czarne – czasy chwały, 
Byśmy dumnie wyrastały.

Posiadacz dowodu osobiste-
go jest zobowiązany okazywać 
ten dokument uprawnionym 
organom i instytucjom. Prawo 
do legitymowania osób w celu 
ustalenia ich tożsamości wynika 
z przepisów regulujących działal-
ność właściwych organów. Prawo 
to posiadają policjanci, funkcjo-
nariusze Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, strażnicy gminni 
(miejscy), funkcjonariusze Straży 
Granicznej, a także inni przed-
stawiciele organów administracji 
rządowej i samorządowej.

Z pewnością uprawnień do żą-
dania okazania dowodu osobiste-
go, czy też prawa do przeszukania 
naszych rzeczy osobistych (np. tor-
by) nie mają pracownicy ochrony.

Pracownik ochrony, który na 
terenie sklepu zatrzymuje klien-
ta podejrzanego o kradzież, nie 
ma większych praw od zwykłego 
obywatela, który usiłuje złapać 
przestępcę na gorącym uczynku. 
Jeśli osoba podejrzana o kradzież 
zacznie uciekać ze sklepu, ochro-

niarz może zatrzy-
mać ją siłą. Jednak 
działania te ogranicza-
ją się jedynie do uniemoż-
liwienia ucieczki.

Wówczas ochroniarz ma 
obowiązek wezwać policję, któ-
ra podejmuje dalsze kroki w tej 
sprawie.

Ponadto, okazania dowodu 
osobistego w celu ustalenia toż-
samości osoby mogą żądać przed-
stawiciele różnych instytucji np.
 urzędnik bankowy w celu doko-

nywania czynności bankowych
 pracownik poczty w celu usta-

lenia uprawnienia do odbioru 
przesyłki

 kontroler komunikacji miej-
skiej, na podstawie regulami-
nu przewozu

 sprzedawca, barman w celu 
ustalenia uprawnienia do za-
kupu napoju alkoholowego

 pracodawca w celu potwierdze-
nia złożonych przez pracowni-
ka danych do akt osobowych.

Maria Szwajkiewicz

Echa WZD

KAROLINA RYDZEWSKA,  przewodnicząca  
KZ NSZZ „S”w Igloporcie Gdynia

– Do „S” należę m.in. z powodu rodzinnych tra-
dycji. W Związku działała moja mama. Teraz sama 
jestem młodą mamą, w jednej z ostatnich manifesta-
cji uczestniczyłam będąc w szóstym miesiącu ciąży. 
Chciałabym, aby moja córka, gdy dorośnie, również 

zaangażowała się w związkową działalność.

Swoją obecność na niedawnym Walnym Zebraniu Delegatów Regio-
nu Gdańskiego NSZZ „S” podkreśliło m.in. pokolenie związkowych trzy-
dziestolatków. Część z nich, m.in. Karolina Rydzewska, zostali wybrani 
do Zarządu Regionu w nowej kadencji.

22 czerwca 1982 r. Sąd Mary-
narki Wojennej w Gdyni skazał 4 
działaczy Ruchu Młodej Polski – Jana 
Chmielowskiego, Dariusza Kaszu-
bowskiego, Arkadiusza Makona i 
Annę Stawicką – na kary od 3 do 4,5 
roku więzienia. Zarzucono im przy-
należność do „organizacji mającej 
charakter bandy” oraz druk i kol-
portaż ulotek. RMP był ugrupowa-
niem opozycji antykomunistycznej 
skupionym wokół Aleksandra Halla 
i pisma „Bratniak”. Powstał w lip-
cu  1979 r. Deklarację założycielską 
RMP ogłoszoną 18 sierpnia 1979 r. 
podpisało 25 osób. m.in.: Aleksan-
der Hall, Arkadiusz Rybicki, Bożena 
Rybicka, Magdalena Modzelewska, 
Jan Samsonowicz, Dariusz Kobzdej, 
Grzegorz Grzelak, Maciej Grzywa-
czewski, Marek Jurek. Większość 
założycieli RMP pochodziła z Trój-
miasta. Aktywnymi uczestnikami 
Ruchu byli także m.in. Marian Piłka, 
Zenon Kwoka, Wiesław Walendziak, 
Jarosław Kurski i Piotr Semka. Swo-
im autorytetem i radą wspierał ich 
Wiesław Chrzanowski. 

RMP nawiązywał do narodowo-
-katolickiej i konserwatywnej myśli 

politycznej. Głównymi celami Ruchu 
były obrona praw człowieka oraz 
odzyskanie przez Polskę pełnej su-
werenności. RMP współpracował 
z innymi środowiskami antykomu-
nistycznymi Trójmiasta (jak Wolne 
Związki Zawodowe), np. organizu-
jąc manifestacje patriotyczne 3 maja 
i 11 listopada. 

Po powstaniu „S” członkowie 
RMP włączyli się aktywnie w działal-
ność Związku. W styczniu 1982 r. po-
zostający na wolności działacze Ruchu 
zawiesili jego działalność, oddając się 
do dyspozycji podziemnej „S”.

– Nie miałem złudzeń co do bra-
ku kręgosłupa moralnego i niskie-
go poziomu etycznego środowiska, 
które sprawuje w Polsce władzę 
dzięki bierności większości społe-
czeństwa. Teraz zasłona pozorów 
nad sceną władzy się podniosła. 
Prawda o arogancji i bezczelno-
ści ludzi władzy dociera do coraz 
większej grupy Polaków. Ten układ 
należy odsunąć od władzy także 
w imię podstawowych wolności 
obywatelskich – tak kolejne wątki 
afery podsłuchowej komentuje Ja-
nusz Śniadek. – Nagrania obnażyły 
hipokryzję, której ludzie „S” do-
świadczyli chociażby przy okazji 25 

PRAWDA O WŁADZY

rocznicy wyborów z 1989 r. Ten za-
bieg z selektywnym traktowaniem 
obchodów, z dziwacznymi formu-
łami zapraszania, czy właściwie nie 
zapraszania liderów Związku, ob-
liczony był na wypieranie i dyskre-
dytowanie znaczenia „S” – dodaje 
były szef „S”. Więcej...>>

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/3-aktualnoci/wojciech-ksiazek-rok-szkolny-byl-spokojny-ale-napiecia-wywoluja-zwolnienia-nauczycieli/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/36088/\
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