
W Y D R U K U J  I  W Y W I E Ś  W  G A B L O T C E !
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Z takim wynikiem pokonała w półfinale drużyna Niemiec gospodarzy mundialu 
Brazylię. Ostatni raz Brazylia przegrała różnicą 6 goli w... 1920 roku.  iBiS
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Co dalej  
z emeryturami?

Według danych dostarczonych 
ostatnio przez Organizację Współ-
pracy Gospodarczej i Rozwoju 
emerytalna stopa zastąpienia w 
Polsce wynosiła 48,8 proc. na ko-
niec 2012 r. Więcej...>>

Demonstracja – Tak!
Sąd uznał za niezgodną z pra-

wem decyzję sopockiego magistratu, 
utrzymaną w mocy przez wojewodę 
pomorskiego, zakazującą manifestacji 
antyrządowej pod domem, w którym 
mieszka premier Donald Tusk w So-
pocie. Demonstracja sprzeciwu  
w związku z tzw. aferą taśmową 
miała odbyć się 28 czerwca br. Sąd 
ocenił, że zakaz został wydany bez 
wyczerpującego uzasadnienia. 

NIE MOŻEMY stać z boku Naszym
ZDANIEM

BĄDŹ AKTYWNY
„S” nie może być bierna 

i milczeć wobec tego, co dzieje 
się w kraju. Wczorajsza Komisja 
Krajowa omówiła wybory związ-
kowe na szczeblu krajowym i re-
gionalnym, ale także dyskuto-
wała o planowanych działaniach 
Związku.

Jedną z kwestii, które zajmu-
ją Polaków jest to, co odkryła 
tzw. afera taśmowa, odsłaniając 
porażający obraz poziomu tzw. 
elity, ministrów i przedstawicieli 
instytucji państwa, którzy trak-
tują je jak swoisty łup partyjny, 
w sposób pogardliwy i cyniczny, 
a obywateli jako bezmyślne isto-
ty. Przeraża to, że oddaliśmy wła-
dzę nad ojczyzną i nad naszym 
życiem codziennym ludziom 
o knajackiej mentalności. Ktoś, 
kto posługuje się takim językiem, 
jaki usłyszeliśmy z ujawnionych 
nagrań, nie zasługuje, by stać na 
czele instytucji państwa. Rządzą-
ca koalicja PO-PSL usiłuje nam 
teraz wmówić, że chociaż ludzie 
tej władzy sprawiają wrażenie, 
jakby byli spod budki z piwem, 
to my mamy być zadowoleni, że 
nic się nie stało, że jedynym prze-
stępstwem było samo nagra-
nie. A przecież bez tych nagrań 
pozbawieni bylibyśmy istotnej 
wiedzy o prawdziwych, a nie 
głoszonych na pokaz, poglądach 
wielu prominentnych osób.

Mam jednak nadzieję, że 
więcej jest tych, dla których ta-
planie się w rynsztoku i wciąga-
nie w bagno, nie stanowi ideału 
kariery. W listopadowych wybo-
rach samorządowych pokażmy, 
że nasza ojczyzna zasługuje na 
o wiele więcej niż na cynicz-
nych, aroganckich, dbający tylko 
o prywatny interes, zaspokajany 
kosztem dobra wspólnego, poli-
tyków obecnej koalicji.

„S” zachęca do aktywnego 
uczestnictwa w wyborach, do 
głosowania na przedstawicieli, 
którzy nie będą nas kompromi-
towali. Związek zwraca się do 
Was, byście w tych wyborach 
kandydowali, by na żadnym 
szczeblu samorządu terytorial-
nego nie zabrakło przedsta-
wicieli „S”, naszej organizacji, 
której celem jest dbanie o god-
ność człowieka, o prawo do 
godnego życia.

Oby był to czas budowania 
lokalnej ojczyzny, realizującej 
aspiracje i służącej obywatelom.

Krzysztof Dośla

Piotr Duda, przewodniczący 
NSZZ „S” podczas wtorkowych ob-
rad KK NSZZ „S” namawiał związ-
kowców do udziału w jesiennych 
wyborach samorządowych.

– Nie możemy stać z boku. 
Musimy to zrobić dla Polski, dla 
społeczeństwa, dla pracowników 
– powiedział Piotr Duda i poinfor-
mował członków Krajówki o spo-
tkaniu z Jarosławem Kaczyńskim 
prezesem PiS.

Jednym z tematów Krajówki 
było podsumowanie związkowych 
wyborów w regionach i branżach 
oraz planowane na jesień akcje 
protestacyjne. Jako że wybory 
samorządowe, zaplanowane są 
na 16 listopada br., temat uczest-
nictwa członków Związku w tych-
że wyborach okazał się jednym 
z wiodących. Do 6 września br. 
do komisarzy wyborczych muszą 
spłynąć informacje o utworzeniu 
komitetów wyborczych.

Przewodniczący „S” namawiał 
związkowców do wchodzenia 

w sojusze tam, gdzie jest to moż-
liwe, głownie z PiS, które jest po-
strzegane jako pro-pracownicze.

Członkowie KK dyskutowali 
o sytuacji w kraju. W ich opinii 
hasło wielkiej manifestacji w War-
szawie z 2013 r. „Dość lekceważe-
nie społeczeństwa” stało się jesz-
cze bardziej znaczące.

Piotr Duda przedstawił ocze-
kiwania „Solidarności” wobec 
obchodów rocznicy Sierpnia`80, 
„aby nie powtórzyło się to co 
działo się podczas haniebnych 
obchodów 4 czerwca”, podczas 
których zabrakło „S”, a z plakiet-
kami „25 lat Wolności” parado-
wali m.in. dawni działacze PZPR, 
partii totalitarnej.

Henryk Nakonieczny, członek 
prezydium KK, poinformował, że 
prezydent podpisał ustawę o czasie 
pracy dla niepełnosprawnych. Po 
wygranej „Solidarności” przed Try-
bunałem Konstytucyjnym przywró-
cono siedmiogodzinny czas pracy 
dla osób niepełnosprawnych.

Rozstrzygnęliśmy 
nasz ubiegłotygo-
dniowy konkurs. Ma-
rek Jan Chodakiewicz, 
Transformacja czy 
niepodległość. Dwie 
książki trafią do na-
szych Czytelników: Są 
to: pan Wojciech Litewski oraz pani 
Lucyna Bagińska. Gratulujemy!

WYGRALI KSIĄŻKĘ: 
Rozstrzygnięcie

Nowa organizacja naszego 
Związku powstała w Delphi Po-
land S.A. w Gdańsku. Do „S” nale-
ży już 125 pracowników, Kolejne 
osoby, spośród blisko ośmiuseto-
sobowej załogi,  deklarują chęć 
wstąpienia do „S”. 

– „Solidarność” jest najbar-
dziej rozpoznawalnym związkiem 
zawodowym. Naszym celem jest 
ochrona miejsc pracy i dbałość 
o zakład pracy. Nie mamy wąt-
pliwości, że w związku zawodo-
wym będziemy mogli skuteczniej 
zadbać o prawa pracownicze. Co 
prawda firma jest stabilna, ale
w czasach przenoszenia miejsc 
pracy do krajów z rynków wscho-
dzących powinniśmy mieć wiedzę 
i stały kontakt z zarządem firmy.

Mamy profesjonalny zespół pra-
cowników, którzy są też świado-
mi zagrożeń, jakie niesie ze sobą 
współczesna gospodarka – mówi 
Agnieszka Łowicka, przewodni-
cząca Tymczasowej Komisji Zakła-
dowej NSZZ „S” w Delphi Poland 
w Gdańsku. 

Koncern ma swoją główną sie-
dzibę w stanie Michigan i posiada 
ponad sto zakładów produkcyj-
nych oraz 33 centra techniczne. 
Gdański zakład wytwarza prze-
łączniki dla producentów samo-
chodów. 

– W USA, jak i na całym świecie, 
„Solidarność” jest znana, co ma 
też dla nas znaczenie. Zarząd wie, 
czym jest nasz Związek, jaką ma 
historię i cele – dodaje Łowicka. 

WITAMY W „SOLIDARNOŚCI!

Zdaniem stypen-
dystki Anastazji 
Wysockiej Fundusz 
Stypendialny NSZZ 
„Solidarność” jest 
bardzo przydatny dla 
niezamożnych rodzin, 
ponieważ umożliwia rozwój młodzie-
ży. Dzięki niemu młodzi ludzie mogą 
rozwijać swoje talenty i zainteresowa-
nia, a takich możliwości nie mieliby 
bez tego Funduszu. Można powie-
dzieć, że jest on krokiem do lepszej 
przyszłości młodzieży. 
Już w sierpniu kolejna, XII edycja 
Funduszu Stypendialnego. Wes-
przyj zdolną młodzież – ufunduj 
stypendium!
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Już w sierpniu 
KOLEJNE STYPENDIA

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/co-dalej-z-emeryturami/
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HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia
— Nie ma polskiego państwa. Temu rządo-

wi na sprawności instytucji nie zależy – wi-
dzimy, jak one nie działają. Państwo jest 

traktowane jak prywatny folwark, wy-
korzystywane do interesów partyjnej 

sitwy i walki z legalną opozycją po-
lityczną.

 prof. Piotr Gliński 
w klubie parlamentarnym 

PiS przed głosowaniem 
o  wotum nieufno-

ści dla rządu PO-PSL

ZAPYTAJ prawnika

Temperatura  
W PRACY

PODZIEMNE RADIO „S”

Publikujemy dalsze wypowiedzi z naszej ankiety ze spotkania Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S” w Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance w lutym br.

ANDRZEJ SIEWRUK, KP Gaz-System Gdańsk
– Jestem za życiem w rodzinie. A „Solidarność to jedna wielka ro-

dzina!
ROMAN GIEDROJĆ, Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku

– Jestem w „S” od początku jej powstania. „Solidarność” to moje 
drugie życie, Lubię pomagać innym osobom.

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

Archiwum Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” wzbogaciło 
się o radiostację, z której emito-
wane były audycje podziemnego 
Związku do końca 1988 r.

Przekazał ją Mieczysław Wę-
drowski, działacz „S” z Zakładu 
Energetycznego Gdańsk, dzisiaj 
w Stowarzyszeniu Godność. W je-
go mieszkaniu przy Al. Grunwaldz-
kiej 579 mieścił się rezerwowy kon-
spiracyjny lokal Regionalnej Komisji 
Koordynacyjnej „S”. Z jedenastej 
kondygnacji wysokościowca były 
też nadawane audycje. Początko-
wo z miniaturowego nadajnika.

– Nazwałem go pająkiem, po-
nieważ jego antenę wieszałem na 
firance okna – wspomina pierw-
sze emisje Wędrowski.

W 1987 r. Wędrowski zdobył 
radiostację nadawczo-odbiorczą 
i po jej przerobieniu na radio 
nadawcze wznowił latem tegoż 
roku nadawanie audycji Radia 
„Solidarność” w paśmie 71 MHz. 

Audycje „leciały” do końca 1988 
roku. To ta radiostacja od połowy 
sierpnia br. będzie eksponowany 
w Sali BHP Stoczni Gdańskiej.

Pierwsza audycja podziemne-
go Radia „Solidarność” przygo-
towana przez Zbigniewa i Zofię 
Romaszewskich była emitowana 
w Warszawie 12.04.1982 r., z da-
chu wieżowca na rogu ulic Niem-
cewicza i Grójeckiej. 8 czerwca 
1982 r. ruszyło podziemne radio 
w Gdańsku.

Zapowiedź: „Tu Radio Solidar-
ność”, poprzedzona melodią pio-
senki „Siekiera, motyka…”, zaczy-
nała kolejne audycje. Państwowy 
monopol w eterze został przeła-
many. Migoczące światła w oknach 
mieszkań były potwierdzeniem, że 
audycja była słyszalna.

Archiwum KK NSZZ „Solidar-
ność” mieści się przy Wałach Pia-
stowskich 24 w Gdańsku; e-mail: 
archiwum@solidarnosc.org.pl; 
tel. 58 308 43 92 i 58 308 44 20.

Będą podwyżki wynagrodzeń 
dla pracowników administracji 
i obsługi w gdańskich szkołach i 
placówkach oświatowych, wypła-
cane z wyrównaniem od 1 stycz-
nia 2014 roku – informuje Komisja 
Międzyzakładowa Pracowników 
Oświaty i Wychowania „S”.

Podwyżki wynegocjowano pod-
czas rozmów nauczycielskiej NSZZ 
„Solidarność” i ZNP z dyrekcja Wy-
działu Rozwoju Społecznego UMG 
w sprawie podwyżek. Ze strony NSZZ 

PŁACE W ADMINISTRACJI 
SZKOLNEJ nieco w górę

„Solidarność” uczestniczyli w rozmo-
wach Bożena Brauer, przewodniczą-
ca gdańskiej oświaty i Jacek Dzierżyń-
ski, członek prezydium KM.

Uzgodniono, że ze względu na 
małe środki, podwyżki będą kwoto-
we, jednakowe dla wszystkich pra-
cowników. Wynagrodzenie zasad-
nicze wzrośnie o 50 zł (pełny etat), 
co wraz z wysługą i premią wyniesie 
ok. 70 zł. Wypłata podwyżki z wy-
równaniem nastąpi w sierpniu.
Czytaj więcej...>>

15 sierpnia br. ulicami Trójmia-
sta w biegu maratońskim, jednej 
z najbardziej prestiżowych dyscyplin 
sportowych, pobiegną zawodnicy by 
uczcić tych, którzy cierpieli i ginęli za 
prawo człowieka pracy do godności 
w Grudniu ‘70.

To już XX Jubileuszowy Maraton 
„Solidarności”. Start honorowy za-

MARATON „S”  
biegnie po raz 20

planowany jest sprzed Pomnika Ofiar
Grudnia’70 w Gdyni (ok. godz. 9.35), 
a właściwy o godz.10.00 przy Urzę-
dzie Miasta Gdyni (Al. Marsz. Piłsud-
skiego 52/54). Meta biegu jak zawsze 
w Gdańsku na Długim Targu.

Organizatorem imprezy jest 
Stowarzyszenie Maratonu „So-
lidarność” we współpracy z KK 
NSZZ „S” oraz ZRG NSZZ „S”.

Do wtorku 8 sierpnia chętni do 
uczestnictwa w maratonie mogą 
zgłaszać się na stronie:http://www.
maratongdansk.home.pl/zglosz_
s.php. Szczegółowe informacje, 
w tym regulamin biegu, znajdują się 
na stronie internetowej: http://www.
maratongdansk.home.pl/.

Pracodawcy  
U PRZEWODNICZĄCEGO
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Maraton, sierpień 2013 r. 

Czy przepisy prawa pracy okre-
ślają maksymalną temperaturę 
w pomieszczeniach pracy?

Przepisy prawa pracy nie okre-
ślają maksymalnej temperatury 
w pomieszczeniach pracy. Jednak 
obowiązkiem pracodawcy wobec 
pracowników jest zapewnienie 
w pomieszczeniach temperatury 
odpowiedniej do pracy. Praco-
dawca może do tego wykorzystać 
klimatyzatory lub wentylatory. 
Klimatyzacja lub wentylacja nie 
może powodować przeciągów, 
wyziębienia lub przegrzewania 
pomieszczeń pracy. Strumień po-
wietrza pochodzący z urządzeń 
wentylacji nawiewnej nie powi-
nien być skierowany bezpośred-
nio na stanowisko pracy. W razie 
zastosowania systemu klimaty-
zacji lub wentylacji mechanicznej 
obowiązkiem pracodawcy jest 

zapewnienie od-
powiedniej konser-
wacji tych urządzeń. 
Pracodawca zobowiąza-
ny jest także do zastosowa-
nie środków mających na celu 
ograniczenie natężenia i rozprze-
strzeniania się hałasu i drgań po-
wodowanych ich pracą.

Ponadto, w związku z uciąż-
liwościami związanymi z pracą 
w upalne dni, pracodawca może 
wprowadzić inne korzystne roz-
wiązania dla pracowników np. 
skrócić dobowy wymiar czasu 
pracy, wprowadzić dodatkowe 
przerwy w pracy. Należy pamię-
tać, że w przypadku skrócenia 
czasu pracy, pracownik zachowu-
je prawo do wynagrodzenia.   

Stan prawny  na 9.07 2014 r.

Łukasz Sulej 
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Przedstawiciele pracodawców z Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Ma-
łych i Średnich Przedsiębiorstw, Bussines Center Club i z Konfederacji Le-
wiatan oraz związkowcy z Forum Związków Zawodowych i z ZNP spotkali 
się z Krzysztofem Doślą, przewodniczącym ZRG „S” w gdańskiej siedzibie 
naszego Związku. Cel spotkania – nowe zasady dialogu społecznego. 

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/place-w-administracji-szkolnej-nieco-w-gore/
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