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

5 zł
O tyle mają wzrosnąć najniższe emerytury w 2016 r. Tymczasem Elżbieta Łopacińska, 
prezes wypłacającego świadczenia ZUS, po 3 miesiącach pracy otrzyma nagrodę  
w wysokości 30 tys. zł!
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Pamiętajmy o ks. prałacie
W niedzielę 12 lipca o godz. 

18.30 w bazylice św. Brygidy 
w Gdańsku odprawiona zosta-
nie uroczysta msza św. w piątą 
rocznicę śmierci ks. prałata Hen-
ryka Jankowskiego, kapelana „S”. 
Przyjdź, weź udział w modlitwie! 
Więcej...>>

„S” na szczycie!
29 czerwca flaga „S” powiała

na Grossglockner, najwyższym 
szczycie Austrii (3798 m n.p.m.), 
który zdobył przewodniczący KZ 
NSZZ „S” w Federal Mogul Bimet 
SA Paweł Dziwosz. To już drugi 
w tym roku szczyt, na którym za-
wisła flaga „Solidarności”. Liczy-
my na kolejne! Więcej...>>

Sekcja młodych
Kolejne spotkanie Sekcji Mło-

dych Regionu Gdańskiego NSZZ 
„S” odbyło się 6 lipca. – Wie-
lu młodych ludzi nie należy do 
żadnego związku zawodowego, 
a przecież ci ludzie pracują i mają 
ogromne problemy w pracy. Jako 
Związek musimy budować Zwią-
zek – zachęcał młodych związ-
kowców kierownik Działu Szkoleń 
Komisji Krajowej Janusz Zabiega.
Więcej...>>

Uczcili „S”  
w Kościerzynie

35-lecie „S” oraz 15-lecie 
poświęcenia sztandaru uczcili 
związkowcy z Oddziału „S” w Ko-
ścierzynie. Na ich sztandarze wid-
nieje wizerunek Matki Bożej Kró-
lowej Rodzin, dlatego spotkali się  
4 lipca, w dniu odpustu ku czci 
kościerskiej Pani. Więcej...>>

Woda dla pracownika!
Przypominamy, że w upały 

pracownikom należy zapewnić 
wodę lub inne napoje. Praco-
dawcy w okresie upałów powinni 
zwrócić szczególną uwagę na wa-
runki pracy osób wykonujących 
prace szczególnie niebezpieczne 
i wymagające wysokiej sprawno-
ści psychofizycznej. Więcej...>>

SPÓR W DCT

Członkowie Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S” sprzeciwi-
li się zwolnieniu z pracy trzech 
dokerów zatrudnionych w DCT 
Gdańsk. Sytuacja w największym 
w Polsce terminalu kontenero-
wym była głównym tematem po-
siedzenia ZRG 6 lipca. Zwolnieni 
26 czerwca to dwóch członków KZ 
NSZZ „S” w DCT oraz pracownik, 
który zwrócił się do Państwowej 
Inspekcji Pracy o kontrolę w fir-
mie. „Wzywamy zarząd DCT do 
wycofania zwolnień z pracy trzech 
dokerów i do rozpoczęcia odpo-
wiedzialnych negocjacji w celu 
zawarcia układu zbiorowego pra-
cy dla wszystkich pracowników 
zatrudnionych w DCT. Zwalnianie 
z pracy dokerów, którzy upomina-
ją się o sprawiedliwość odbieramy 
jako odwet mający na celu zastra-

Łukasz Kozłowski i Roman Kuzimski, posiedzenie ZRG, 6 lipca 2015 r.

szenie pracowników. Sprzeciwia-
my się działaniom, które noszą 
znamiona nihilizmu i zdziczenia 
obyczajów” – czytamy w przyję-
tym przez ZRG Stanowisku ws. 
DCT Gdańsk SA. Pismo protesta-
cyjne w tej sprawie wystosowała 
też Rada Krajowej Sekcji Morskiej 
Marynarzy i Rybaków NSZZ „S”.

– Jako organizacja związko-
wa wystąpiliśmy do pracodawcy 
o zawarcie układu zbiorowego, 
a 18 czerwca weszliśmy w spór 
zbiorowy, którego powodem jest 
brak podwyżek płac, zatrudnianie 
pracowników na czas określony 
oraz nie wypłacanie wynagrodzeń 
za pracę na sprzęcie, na którym 
należy się wyższe wynagrodzenie 
– mówił podczas spotkania ZRG 
Łukasz Kozłowski, przewodniczą-
cy „S” w DCT. Więcej...>>

Po skardze „S” z gdańskiego 
Sanepidu wojewoda pomorski 
zwolnił dyrektora Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-
nej w Gdańsku Dariusza Cichego. 
Dotychczasowy szef gdańskiego 
Sanepidu ze związkowcami spo-
tkał się tylko 3 razy w ciągu 3 lat. 
Jednocześnie rozpoczął proces 
likwidacji laboratoriów inspek-

Skuteczna SKARGA 
„S” W SANEPIDZIE

cji sanitarnej oraz zwolnienia  
22 pracowników. Zdaniem związ-
kowców i pracowników inspek-
cji zagrażało to bezpieczeństwu 
zdrowotnemu w regionie. 
Więcej...>> 

PIOTR MADEJ, przewodniczący  
KM NSZZ „S” przy WSSE w Gdańsku:

– To dobra decyzja. Mamy nadzieję, że 
współpraca z nowym dyrektorem będzie się 
układać lepiej niż z dotychczasowym. Tym 
bardziej że według deklaracji wojewody zobo-
wiąże on nowego dyrektora do współpracy ze 
związkami zawodowymi. 

Naszym
ZDANIEM

P r o b l e m 
Grecji to pro-
blem szerszy. 
S p o ł e c z e ń -
stwo tego 
kraju pokaza-
ło w referen-
dum, że nie 

ma zamiaru płacić za oszustwa 
dokonywane przez kolejne 
ekipy rządzące. Już od sześciu 
lat wiadomo, że raporty przy-
gotowywane przez rząd Grecji 
dla Unii Europejskiej były fał-
szowane. Grecja w ogóle nie 
powinna przystąpić do strefy 
euro, ponieważ nie spełniała 
kryteriów konwergencji z Ma-
astricht. Niestety została wcią-
gnięta w tę zabawę przez czo-
łowe państwa europejskie. To 
pokazuje także nieskuteczność 
kontroli instytucji europejskich. 
Przecież kryteria konwergencji 
teoretycznie powinny być we-
ryfikowane co dwa lata.

Warto zwrócić uwagę na 
jeszcze jeden aspekt. Grecja 
jest członkiem Wspólnot Eu-
ropejskich od 1981 r. W tym 
czasie, jak można przeczytać 
w powszechnie dostępnych 
opracowaniach, następowały 
tam znaczne przeobrażenia 
gospodarcze, reformowała się 
gospodarka o wielkim udzia-
le usług, z ograniczaniem 
i przenoszeniem przemysłu 
zagranicę. To dramat, krótko-
wzroczność, a wręcz głupota 
rządzących Grecją. To także 
memento dla każdego pań-
stwa, żeby nie iść tą drogą, nie 
pozwolić na niszczenie prze-
mysłu, na fałszowanie rzeczy-
wistych danych makroekono-
micznych.

Za obecną sytuację w Gre-
cji odpowiedzialne są kolejne 
rządy tego kraju, a nie greckie 
społeczeństwo. Niestety, kon-
sekwencje złych decyzji poli-
tyków zawsze ponoszą zwykli 
ludzie, mieszkańcy, a nie ci, 
którzy do takich dramatycz-
nych sytuacji doprowadzili. Tak 
dzieje się w Grecji, tak dzieje 
się w Polsce, zarówno na po-
ziomie ogólnokrajowym, jak 
i samorządowym.

Krzysztof Dośla
Radio Gdańsk, 8.07.2015 r.

GRECKIE  
MEMENTO

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/mija-piata-rocznica-smierci-ks-pralata-henryka-jankowskiego
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/solidarnosc-zdobyla-kolejny-szczyt
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/jako-zwiazek-musimy-budowac-zwiazek
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/w-upaly-pracownikom-naleza-sie-napoje
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zarzad-regionu-gdanskiego-nie-dla-lamania-praw-pracowniczych
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/po-skardze-s-wojewoda-odwolal-wojewodzkiego-inspektora-sanitarnego
http://www.solidarnosc.gda.pl/zrkoscierski/w-koscierzynie-uczcili-solidarnosc
http://www.radiogdansk.pl


CYTAT tygodnia

Władza demoralizuje, a władza absolutna de-
moralizuje absolutnie. Po sześciu latach nie bę-

dzie dla mnie żadną niespodzianką, jeżeli się 
okaże, że bardziej kumaci, przedsiębior-

czy, nazwijmy to, faceci z ekipy Tuska 
kręcą lody (….) szczególnie to grono 

bywszych liberałów.

Aleksander Kwaśniewski  
na taśmach 

opublikowanych przez 
„Do Rzeczy”
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Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

JAROSŁAW ZAWILIŃSKI, Komisja Rewizyjna 
OZ NSZZ „Solidarność” w Polskiej Spółce 
Gazownictwa (Oddział w Gdańsku)

– Do „S” należę ze względu na reprezentatywność 
tej organizacji w moim zakładzie pracy. Dzięki przy-
należności związkowej uzyskałem nowe możliwości 
podnoszenia świadomości pracowniczej, umiejętność 

poruszania się w dynamicznie zmieniającym się prawie pracy oraz kon-
frontowania zachowań pracodawcy z regulacjami prawnymi. Duże 
uzwiązkowienie daje także szansę na rozpoczęcie nowych relacji i pro-
wadzenie odpowiedniej komunikacji ze współpracownikami.

Bezrobocie ponad 10 procent

Zdobądź stypendium „S”

ZAPYTAJ prawnika

Rozpoczyna się sezon urlopów 
i w wielu zakładach pracy istnieje 
możliwość otrzymania dofinanso-
wania do wypoczynku pracownika 
i jego rodziny. Zapisy ustawy o ZFŚS 
zawierają wykaz dopuszczalnych 
form takiego dofinansowania.

Zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych mają obowiązek utwo-
rzyć pracodawcy, którzy zatrud-
niają na dzień 1 stycznia danego 
roku kalendarzowego co najmniej 
20 pracowników (chociaż nie jest 
to obowiązek bezwarunkowy). 
Mali pracodawcy, zatrudniający 
mniej niż 20 pracowników w prze-
liczeniu na pełne etaty, mogą fa-
kultatywnie tworzyć Fundusz lub 
wypłacać świadczenie urlopowe 
(art. 3 ust. 3 ustawy o zfśs).

Pytanie:
Czy jest jakaś różnica pomię-
dzy świadczeniem urlopo-
wym a tzw. wczasami pod 
gruszą?

„Wczasy pod gruszą” to potocz-
na nazwa świadczenia w postaci 
dopłaty do kosztów wypoczynku 
organizowanego indywidualnie 

Świadczenia na 
wakacje z zakładowego 
funduszu świadczeń 
socjalnych – część I

przez pracownika. Nie 
można tego świadcze-
nia utożsamiać ze świad-
czeniem urlopowym, gdyż 
charakter i zasady ich wypłaty są 
odmienne. Dopłaty w formie wcza-
sów pod gruszą są najczęściej ro-
dzajem pomocy finansowej udzie-
lanej osobom, które nie korzystają 
z zorganizowanego wypoczynku, 
lecz same organizują ten wypoczy-
nek. Wczasy pod gruszą są zwol-
nione od opodatkowania do kwoty 
380 zł rocznie.

Świadczenie urlopowe jest al-
ternatywną formą dofinansowa-
nia wypoczynku pracownika. Gdy 
w zakładzie pracy wypłacane są 
świadczenia urlopowe przysługu-
ją one wszystkim pracownikom; 
warunkiem jego otrzymania jest 
skorzystanie przez pracownika 
z urlopu wypoczynkowego w wy-
miarze minimum 14 kolejnych 
dni kalendarzowych. Aby uzyskać 
świadczenie pracownik nie musi 
składać żadnego wniosku, a po-
datek odprowadza się od całej 
kwoty świadczenia.
Stan prawny na 30.06.2015 r.

Maria Szwajkiewicz

1 lipca 1980 r. po podwyżce 
cen mięsa i wędlin zastrajkowali ro-
botnicy WSK PZL-Mielec, „Ursusa”, 
„Autosanu”, kierowcy na budowie 
elektrowni Połaniec. W regionie 
gdańskim do strajku doszło w „Pol-
mo” w Tczewie, w PGR w Grabowie 
k. Kościerzyny, w lokomotywowni 
na Grabówku i Chyloni oraz w Por-
cie Gdynia (29-30 lipca).

8 lipca 1980 r. rozpoczął się 
strajk w WSK PZL w Świdniku. Zo-
stało tam podpisane pierwsze (po 
zerwanym porozumieniu z MKS 
w Gdyni w 1970 r.) porozumienie 
pomiędzy strajkującymi a wła-
dzami. Dotyczyło nierepresjono-
wania strajkujących i działalności 
związkowej w ramach CRZZ. Od 
8 do 24 lipca 1980 r. w Lubli-
nie strajkowało 91 zakładów 
i pierwszy raz w PRL nie odbyły 
się obchody ogłoszenia Manifestu 
PKWN. Pracownicy pozostawali 
w oflagowanych zakładach, za-
łogi organizowały wiece, wybie-

HISTORIA tak było

PRELUDIUM „SOLIDARNOŚCI”

rały przedstawicieli do rozmów 
z dyrekcją i wyznaczały służbę 
porządkową. Gazety wspomniały 
o „przerwach w pracy”, ani razu 
nie używając słowa „strajk”.

Do 20 lipca moż-
na składać wnioski 
o przyznanie sty-
pendium z Fun-
duszu im. NSZZ 
„Solidarność” dla 
uzdolnionej mło-
dzieży z wojewódz-
twa pomorskiego. 
Odpowiedni for-
mularz można pobrać na stro-
nie www Pomorskiej Fundacji 
Edukacji i Pracy zarządzającej 
funduszem. Wypełnione wnio-
ski należy złożyć w biurze Fun-
dacji lub w sekretariacie Sekcji 

Oświaty i Wychowa-
nia Regionu Gdań-
skiego NSZZ „S” 
w siedzibie Związ-
ku w Gdańsku (ul. 
Wały Piastowskie 
24). Stypendia zo-
staną wręczone 31 
sierpnia w rocznicę 
podpisania Poro-

zumień Sierpniowych. W ciągu 
kilkunastu lat funkcjonowania 
Funduszu im. NSZZ „S” wsparto 
już ponad 500 dzieci i młodzie-
ży. Pobierz wniosek stypen-
dialny...>>

PRAWOekologiczny

Konkurs ekologiczny:  
WYGRAJ CENNE NAGRODY!

Latem warto połączyć przy-
jemne z pożytecznym. W naszym 
konkursie ekologicznym można 
wygrać cenne nagrody, które 
ułatwią kontakt z przyrodą, np. 
lornetki, aparaty fotograficzne
i atlasy ptaków. Aby wziąć udział 
w zabawie, należy do końca wrze-
śnia przesłać do redakcji (na adres 
mailowy magazyn@solidarnosc.
gda.pl lub za pośrednictwem 
profilu Regionu Gdańskiego NSZZ
„S” w serwisie Facebook.pl) wy-
konane przez siebie zdjęcie obra-
zujące jeden z dwóch tematów:  

1. Piękno środowiska natu-
ralnego w Polsce (szczególnie 
w województwie pomorskim); 
2. Udana koegzystencja działal-
ności gospodarczej człowieka 
i środowiska naturalnego. Orga-
nizacja konkursu jest dofinanso-
wana przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku.
Więcej...>>

Blisko 88 tys. osób bezrobot-
nych było zarejestrowanych na 
Pomorzu na koniec maja br. Tym 
samym stopa bezrobocia wynio-
sła w regionie 10,3 proc. Z jednej 
strony to nieco mniej (0,6 proc.) 
niż miesiąc wcześniej, z drugiej 
tylko 15,4 proc. osób bez pracy 
ma prawo do zasiłku dla bezro-
botnych! Nie zmniejszają się tak-
że tradycyjne różnice terytorialne. 

W Trójmieście stopa bezrobocia 
waha się od 3,9 proc. (Sopot), 
przez 5,4 proc. (Gdynia) do 5,5 
proc. (Gdańsk). Dalej od cen-
trum województwa jest znacz-
nie gorzej. W trzech powiatach 
bezrobocie przekroczyło 20 proc. 
– nowodworskim (25,4 proc.), 
człuchowskim i malborskim  
(w obu 20,5 proc.). 

Korzystamy z do�nansowania Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Lublin. Pomnik Lubelskiego 
Lipca.
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https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.pomorskafundacja.org.pl/wniosek-stypendialny-2015.pdf
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/ruszyl-wakacyjny-konkurs-ekologiczny-zrob-zdjecie-wygraj-cenne-nagrody-rzeczowe
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