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370 mld USD 
Tyle wynosi zadłużenie zagraniczne Polski.  W ramach jego obsługi spłaciliśmy 
 w kwietniu br.  równowartość 80 mln zł kapitału i aż 1,2 mld zł odsetek. iBiS
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Referendum konkretniej
PiS i NSZZ „S” w środę 1 lip-

ca br. złożyli do prezydenta Ko-
morowskiego wspólny wniosek 
o dodanie  pytań w sprawie wieku 
emerytalnego, obowiązku szkolne-
go sześciolatków oraz prywatyzacji 
Lasów Państwowych do referen-
dum, które ma się odbyć 6 wrze-
śnia br., w którym wypowiemy się 
o jednomandatowych okręgach 
wyborczych, finansowaniu partii
z budżetu i zmianach w prawie 
podatkowym. Więcej...>>

Strajk odwołany
Strajk kolejarzy z Przewozów Re-

gionalnych został odwołany. Zarząd 
PR i związki zawodowe zawarły po-
rozumienie. Gwarantuje ono zawar-
cie Paktu Gwarancji Pracowniczych, 
niezwłocznie po tym, jak Komisja 
Europejska zaakceptuje projekt re-
strukturyzacji. Więcej…>>

Strażacki protest
Siedziby jednostek ratowniczo-

-gaśniczych oraz samochody bo-
jowe Państwowej Straży Pożarnej 
w całym kraju, zostały oflagowane.
To etap ogólnopolskiej akcji prote-
stacyjnej prowadzonej od marca 
2015 r. przez Krajową Sekcję Pożar-
nictwa NSZZ „S” w odpowiedzi na 
bierność rządu wobec warunków 
płacy strażaków i niedofinansowa-
nia komend PSP. Więcej…>>

Kościerzyna na 35-lecie
Z okazji 35 rocznicy powstania 

NSZZ „S” i 15 rocznicy ufundowa-
nia sztandaru Oddział NSZZ „S” 
w Kościerzynie zaprasza na mszę 
św., która zostanie odprawiona 
w kościele Świętej Trójcy w sobo-
tę 4 lipca o godz. 12.

Laboratoria zostawić!
Likwidacja laboratoriów i sko-

mercjalizowanie ustawowej dzia-
łalności Sanepidu może stanowić 
zagrożenie dla bezpieczeństwa 
zdrowotnego Polaków. Delegaci 
WZD Sekcji Krajowej Pracowni-
ków Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznych NSZZ „S”, obradowali 12 
i 13 czerwca br. Więcej…>>
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NASZA  
„SOLIDARNOŚĆ”

Spotykamy się w kolejną 
rocznicę zdławienia robotnicze-
go protestu w Poznaniu w 1956 
roku, dokonanego przez tych, 
którzy grozili, że ręka podniesio-
na na władzę zostanie odcięta. 
Później był rok 1970 i krew na 
ulicach Gdańska, Gdyni, Szcze-
cina, Elbląga.

Był rok 1976 i bunt robotni-
ków Radomia, Płocka, Ursusa. 
Maltretowano polskich robotni-
ków, nazywano ich warchołami. 
W roku 1978 usłyszeliśmy: „Ha-
bemus Papam!”. I przyszedł lipiec 
1980 roku – Świdnik, Lublin, straj-
ki kolejarzy, a 7 sierpnia zwolniona 
została, krótko przed emeryturą, 
Anna Walentynowicz. 

Stocznia stanęła. Pierwszym 
postulatem było przywrócenie do 
pracy Anny Walentynowicz, a po 
tym podwyżka płac, dodatek dro-
żyźniany i budowa pomnika tym, 
którzy torowali drogę wolności.

W mrok stanu wojennego 
ulicami polskich miast i w zakła-
dach pracy popłynęła krew tych, 
którzy myśleli inaczej niż władza 
i nie godzili się na stan wojenny. 
„Solidarność” musiała zejść do 
podziemia, ale żyła i przetrwała.

W 1988 roku wybuchły straj-
ki pod hasłem „Nie ma wolności 
bez Solidarności”. Poprzedziła je 
wizyta Ojca Świętego w 1987 
roku i słowa, że każdy z nas 
musi mieć swoje Westerplatte.
Na Zaspie Ojciec Święty wyłożył 
nam ideologię „Solidarności” 
mówiąc, że „Solidarność” to je-
den z drugim, to brzemię niesio-
ne razem, we wspólnocie.

Po czerwcu 1989 roku nade-
szły trudne lata wolności. Odbu-
dowa po 40 latach rujnowania 
i budowa nowego systemu. Wie-
le z tego, o czym marzyliśmy, po-
szło nie tak. Stało się nie tak, jak 
to sobie wyobrażaliśmy. Mamy 
problemy ze swobodą działalno-
ści związkowej. Ale zapewniam 
– nie zostaniecie sami!

Fragmenty wystąpienia 
Krzysztofa Dośli, 

przewodniczący ZRG NSZZ 
„S” na dorocznym spotkaniu 

Regionu Gdańskiego

Blisko 800 reprezentantów or-
ganizacji związkowych NSZZ „So-
lidarność” z Regionu Gdańskiego 
spotkało się w poniedziałek 29 
czerwca br. w Filharmonii Bałtyc-
kiej pod hasłem „35 lat blisko lu-
dzi”. Specjalny list od prezydenta 
elekta Andrzeja Dudy do uczestni-
ków spotkania odczytał  Krzysztof 
Dośla (czytaj na str. 2).

Na scenie Filharmonii zawisły 
23 związkowe sztandary, w tym 
pierwszy – Międzyzakładowego 
Komitetu Strajkowego z 1980 r.

– Od lat naszym priorytetem 
są te problemy, które dzisiaj są 
na ustach polityków od lewa do 
prawa. Społeczeństwo boli wiek 
emerytalny, niska kwota wolna 
od podatku, płaca minimalna, 
umowy śmieciowe. Jeszcze rok 
temu byliśmy jako związkowcy 
sami. Niewielu ekonomistów, so-
cjologów, politologów starało się 
nas zrozumieć – powiedział Piotr 
Duda, przewodniczący NSZZ „S” 
i zrelacjonował perspektywę re-
alnego, a nie pozorowanego dia-
logu społecznego po przyjęciu po 
dwóch latach od pata w Komisji 
Trójstronnej ustawy o Radzie Dia-
logu Społecznego. Projekt ustawy 
przygotowała „S”.

Poseł Janusz Śniadek, które-
go projekt ustawy wymuszającej 
na pracodawcy zawarcie umowy 
o pracę przed przystąpieniem do 
niej przepadł w Sejmie nie ma złu-
dzeń – bez zmiany po wyborach 
trudno liczyć na poprawę sytuacji 
ludzi pracy.

– Rozstrzygnięcie wyborów 
prezydenckich przywróciło na-

dzieję na dobrą zmianę. Polska 
stała się bardziej uśmiechniętą. 
Rząd zrujnował instytucjonalny 
dialog. Gratuluję więc „S” i praco-
dawcom nowej ustawy o dialogu 
społecznym – powiedział Śniadek, 
lider Związku do 2010 r.

O drodze do wolności i obec-
nych wyzwaniach przed „S” mó-
wił Krzysztof Dośla (czytaj obok).

Wśród gości spotkania orga-
nizacji związkowych był też Ja-
rosław Flont, prezes Gdańskiej 
Stoczni „Remontowa” im. Józefa 
Piłsudskiego, wiodącego zakładu 
przemysłu okrętowego, w którym 
współpraca zarządu i związków 
zawodowych układa się w duchu 
dialogu co przynosi wymierny 
sukces.

– W dłuższej perspektywie 
nie da się z sukcesem prowa-
dzić firmy bez wspólności celów,
wyznaczenia dokąd zmierzamy.
Klienci Gdańskiej Stocznia „Re-
montowa” życzą sobie spotkań 
z przewodniczącymi związków, 
z kadrowcem. Pytają w jakiej for-
mie zatrudniają pracowników. 
Pracodawca nie będzie rozma-
wiał z każdym pracownikiem, 
ale będzie ze związkiem zawo-
dowym. Na rzeczowym dialogu, 
polega nowoczesne zarządzanie. 
Inaczej rozumuje tylko ten kto li-
czy na krótkotrwały sukces. Roz-
sądny pracodawca nie powie, że 
związki zawodowe są przeciwni-
kiem, ale że są partnerem – prze-
konywał Jarosław Flont.

Związkowe spotkanie zakoń-
czył koncert rocka patriotycznego 
zespółu Contra Mundum.

35 LAT  
KU 
WOLNOŚCI

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/solidarnosc-pis-razem-w-sprawie-referendum
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/kto-ugasi-pozar-w-strazy-pozarnej
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/laboratoria-sanepidu-likwidacji-co-z-bezpieczenstwem-zdrowotnym-polakow
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/strajk-na-kolei-odwolany-jest-porozumienie


CYTAT tygodnia

Państwo ma służyć człowiekowi, a nie pano-
wać nad nim. Państwo musi być rzeczywiście 

wspólnym dobrem całego narodu. Praca jest 
dla człowieka, o jej sensie stanowi zbliże-

nie jej do człowieka, do jego rzeczywi-
stych potrzeb.  

Uchwała programowa 
 I KZD NSZZ „Solidarność” 

1981 rok  

iBiS NR 26 (225) 1 LIPCA 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

RUMIA „Solidarna”

List 
prezydenta 
elekta 
ANDRZEJA DUDY 
DO GDAŃSKIEJ 
„SOLIDARNOŚĆI”
Członkowie NSZZ „Solidarność” 
Regionu Gdańskiego
Szanowni Państwo

Pragnę złożyć serdeczne podziękowania członkom 
NSZZ „Solidarność” za wsparcie i zaufanie, jakim zostałem 
przez was obdarzony w niedawnych wyborach na urząd Prezy-
denta Rzeczpospolitej Polskiej.

Dziękuje wszystkim tym, którym tak jak mi bliskie są ideały „So-
lidarności”. Dziękuję za każdy oddany na mnie głos. To nasze wspólne 
zwycięstwo.

Pragnę powrócić raz jeszcze do niezwykle istotnych zagadnień za-
mieszczonych w umowie programowej zawartej 5 maja 2015 roku 
w Warszawie pomiędzy mną a Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”. 
Zadeklarowałem w niej wsparcie inicjatyw ustawodawczych tak waż-
nych dla Państwa jak i dla mnie.

Godne życie w bezpiecznej Polsce to nie było jedynie hasło mojej 
prezydenckiej kampanii. To cel w procesie rozwoju naszego Państwa. 
Cel do którego będę dążył i który pragnę zrealizować.
Drodzy Związkowcy!

Codziennie podejmujecie wiele wyzwań. Pielęgnujecie idee i war-
tości, jakie u swego powstania niosła na sztandarach „Solidarność” 
– poszanowania praw każdego człowieka pracy, Pracy, która ma służyć 
człowiekowi, rozwijać go i ubogacać. 

Podczas licznych spotkań z Państwem, w jakich miałem przyjem-
ność uczestniczyć, mogłem z bliska obserwować Wasze zaangażowanie 
w rozwój Państwa oraz związane z nim pragnienia i nadzieje. Za to je-
stem Wam szczerze wdzięczny.

Wyrażam głębokie przekonanie, że działania i inicjatywy, które będę 
podejmował jako Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności te re-
alizowane we współpracy z NSZZ „Solidarność” pozwolą usprawniać funk-
cjonowanie naszego Państwa. Wierzę też głęboko, że przywrócą nadzieję 
na lepszą przyszłość i lepsze życie, tym, którzy być może tą nadzieję stracili. 
Jestem przekonany, że wspólnie możemy naprawić polskie Państwo.

Z wyrazami szacunku i sympatii
Andrzej Duda
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Konkurs na organizację związkową zrzeszającą procentowo 
najwięcej członków Związku w stosunku do liczby 
zatrudnionych w roku 2014 
Nagroda główna: Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Miej-
skim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku, przewod-
niczący: Dariusz Kosior; 83 proc. uzwiązkowienia
Wyróżnienie: Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Chińsko-
-Polskim Towarzystwie Okrętowym SA w Szanghaju Oddział Gdynia, 
przewodniczący Robert Kobylewski, 54 proc. uzwiązkowienia
Wyróżnienie: Organizacja Oddziałowa NSZZ „Solidarność” w Za-
kładzie Napraw Taboru PKP CargoTabor w Tczewie, przewodniczący 
Andrzej Netkowski, 61 proc. uzwiązkowienia

Konkurs na organizację związkową: wzrost liczby członków 
w roku 2014 
Nagroda główna: Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Urzę-
dzie Dozoru Technicznego w Warszawie Oddział w Gdańsku, przewod-
niczący Radosław Śniadek, 214 nowych członków Związku
Wyróżnienie: Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Za-
kładach Farmaceutycznych Polpharma SA w Starogardzie Gdańskim, 
przewodniczący Leszk Świeczkowski, 86 nowych członków Związku, 
Organizacja Międzyzakładowa w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościo-
wo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka w Gdyni, przewodniczący 
Marek Niderla, 60 nowych członków Związku

Konkurs na nowo powstałą organizację związkową
Nagroda główna: Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Delphi 
Poland SA Oddział w Gdańsku, przewodniczący Włodzimierz Gawlik
Wyróżnienie: Organizacja Oddziałowa NSZZ „Solidarność” w Euro-
Cash w Gdańsku, przewodniczący Jacek Holk

Wyróżnienie za aktywny udział w akcjach związkowych 
w roku 2014 
Koło Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Gdańskiej Stoczni 
„Remontowa” SA  im. Józefa Piłsudskiego w Gdańsku, przewodniczący 
Henryk Gielniak
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Mieszkańcy Rumi, związ-
kowcy, działacze samorządowi 
uczcili 35-lecie powstania NSZZ 
„S”.

W pamiętnym Sierpniu’80 
strajkowali pracownicy rumskich 
zakładów pracy m.in. garbarni i 
Fabryki Urządzeń Okrętowych, w 
której spisano 29 postulatów. Te 
wydarzenia upamiętniła sobot-
nia (27 czerwca br.) msza święta 
w kościele Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Rumi, posadzenie 
pamiątkowego dębu i złożenie 

kwiatów pod pomnikiem św. Jana 
Pawła II.

– Każdy człowiek jest pod-
miotem posiadającym godność. 
Trzeba było tego człowieka umę-
czonego, niedocenionego, często 
zagniewanego, bronić i go pod-
nieść. I to zrobiła „Solidarność”. 
To był sukces powstałej w 1980 
roku „Solidarności” – mówił ks. 
prałat Sławomir Decowski, dusz-
pasterz ludzi pracy archidiecezji 
gdańskiej podczas mszy świętej.

Więcej...>> 
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https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/rumia-uczcila-powstanie-nszz-solidarnosc
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