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42 procent
Tylko tylu Polaków wyjedzie w tym roku na letni wypoczynek. Większość z nich 
(68 proc.) spędzi go w kraju (dane Mondal Assistance).iBiS
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Wyjazdy za chlebem
Aż 46 proc. młodych Polaków 

deklaruje chęć wyjazdu za granicę po 
ukończeniu studiów wyższych. Głów-
nym powodem planowanej emigra-
cji jest poszukiwanie pracy – podaje 
„Rzeczpospolita”. Więcej...>> 

Wolny rynek?
Międzynarodowe instytucje fi-

nansowe, w tym Bank Światowy, 
wsparły niemieckie sieci handlowe 
Kaufland i Lidl w ich ekspansji na
rynku Europy Środkowo-Wschod-
niej – ujawniła brytyjska prasa. 
Właściciel obu sieci miał otrzymać 
na ten cen ok. miliarda dolarów 
preferencyjnych kredytów, w tym 
ok. 100 mln dolarów na ekspansję 
Lidla w Polsce. Więcej...>> 

Oratorium papieskie
W niedzielę 19 lipca o godz. 15 

w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku 
Zespół Pieśni i Tańca „Mazow-
sze” wykona Oratorium Papieskie 
„Wielkość”. Koncert odbędzie się 
z okazji I rocznicy kanonizacji św. 
Jana Pawła II. Więcej...>> FO
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PAMIĘĆ O PRAŁACIE

Naszym
ZDANIEM

Wielokrot-
nie uczestni-
czyłem w ne-
g o c j a c j a c h 
z  Za r ządem 
DCT Gdańsk. 
Po pierwszych 

spotkaniach mieliśmy wra-
żenie, że rozmowy toczą się 
w duchu dialogu i zrozu-
mienia. Niestety, im te ne-
gocjacje trwały dłużej, tym 
większe mieliśmy przekona-
nie, jako związkowcy, że to 
pozorowany dialog. Z kolej-
nych spotkań po prostu nic 
nie wynikało.

Gdy tylko Komisja Zakła-
dowa „Solidarności” w DCT 
Gdańsk podjęła sprawy 
pracownicze bardziej jed-
noznacznie, np. zwraca-
jąc uwagę na konieczność 
podniesienia wynagrodzeń 
w związku z rosnącymi kosz-
tami życia i utrzymania do-
kerów, jej działania spotkały 
się z oporem z drugiej strony. 
Przypomnijmy, że DCT Gdańsk 
pobiera dodatkowe gratyfika-
cje za obsługę terminala kon-
tenerowego w dni wolne od 
pracy, ale nie przełożyło się to 
na wyższe stawki wynagro-
dzeń dla pracowników.

Zarząd DCT podjął pewne 
działania, które jednak nie 
były konsultowane z organi-
zacją zakładową „S” i miały 
inny zakres niż ten postulowa-
ny przez związkowców. Jed-
nocześnie najpierw odsunięto 
od pracy, a później zwolniono 
pierwszego przewodniczące-
go zakładowej „S”. Po roz-
poczęciu sporu zbiorowego 
zwolniono kolejnych dwóch 
członków Związku oraz pra-
cownika, który miał odwagę 
mówić o nieprawidłowo-
ściach w przypadku wypłaca-
nych mu wynagrodzeń i zgło-
sił to do Państwowej Inspekcji 
Pracy.

W związku z tymi działa-
niami i dotychczasowym fia-
skiem negocjacji z Zarządem 
firmy Komisja Zakładowa „S”
postanowiła zorganizować 
pikietę przed siedzibą DCT. 
Bądźmy tam razem z dokera-
mi, to walka o nasze wspól-
ne prawa!

Roman Kuzimski

POZOROWANY 
DIALOG

– Miał życie niezwykłe. Poświę-
cił je Bogu i ludziom, do których 
posłał go Chrystus – wspominał 
ks. prałata Henryka Jankowskie-
go proboszcz Bazyliki św. Brygidy 
w Gdańsku ks. kanonik Ludwik 
Kowalski 12 sierpnia podczas 
mszy św. w 5 rocznicę śmierci ka-
pelana „S”. Eucharystię koncele-
brował ks. prałat Ireneusz Bradtke 
z parafii pw. Wniebowzięcia NMP
w Żukowie. Obecne były delega-
cje i poczty sztandarowe z wielu 
zakładów pracy, m.in. Stoczni 
Gdańsk, Stoczni Remontowa Ship-

building, GPEC, KM NSZZ „S” Pra-
cowników Oświaty i Wychowania 
w Gdańsku, Portu Gdańsk. Zarząd 
Regionu Gdańskiego reprezen-
towali przewodniczący Krzysztof 
Dośla i z-ca przewodniczącego 
Roman Kuzimski. Nie zabrakło 
związkowców z rodzinnych stron 
ks. prałata Jankowskiego – dele-
gacji Oddziału „S” w Starogardzie 
Gdańskim z kierownikiem Zdzi-
sławem Czapskim na czele oraz 
„S” z Fabryki Mebli Okrętowych 
FAMOS.  
Więcej...>>

Komisja Zakładowa NSZZ „S” 
w DCT Gdańsk S.A. prosi o wspar-
cie swoim uczestnictwem pikie-
ty pracowników 21 lipca 2015 r. 
Akcja ma na celu upublicznienie 
problemów z jakimi borykają się 
pracownicy firmy, m.in. braku
odpowiednich wynagrodzeń i sta-
łych umów o pracę. Po rozpoczę-
ciu sporu zbiorowego pracodaw-
ca zwolnił trzech pracowników, 
w tym dwóch związkowców.

Tymczasem rozpoczęcia śledz-
twa ws. możliwości popełnienia 
przestępstwa przez kierownictwo 

POMÓŻ DOKEROM!
DCT Gdańsk S.A. domagają się 
związkowcy z Zespołu Trójstron-
nego ds. Żeglugi i Rybołówstwa, 
w tym przedstawiciele Krajowej 
Sekcji Morskiej Marynarzy i Ry-
baków NSZZ „S”. Zgłoszenie 
w tej sprawie zostało złożone 8 
lipca w Prokuraturze Apelacyjnej 
w Gdańsku. Zdaniem związkow-
ców zarządzający firmą dopuścili
się złamania konwencji Międzyna-
rodowej Organizacji Pracy, prze-
pisów Kodeksu Pracy i Ustawy 
o związkach zawodowych. 
Więcej...>>

Pikieta rozpocznie się we wtorek 21 lipca o godz. 12.00 przed 
siedzibą firmy DCT Gdańsk S.A. (Gdańsk, ul. Kontenerowa 7).

Premier Ewa Kopacz, udając, 
że „jest blisko ludzi”, zachwa-
lała zakupy w Biedronce. W od-
powiedzi „S” z firmy Jeronimo
Martins Polska, właściciela sieci 
dyskontów, zachęciła szefową 
PO, aby podjęła na jeden dzień 
pracę w dowolnym sklepie Bie-
dronki i przekonała się, jak ciężkie 

warunki pracy mają zatrudnione 
tam osoby. – Sieć płaci w Polsce 
stosunkowo niewielkie podatki, a 
generuje większość przychodów 
firmy w całej Europie. Zysk firmy
rośnie, ale nie idzie za tym wzrost 
wynagrodzeń pracowników – wy-
jaśniają związkowcy z Biedronki. 
Więcej...>>

Premier Biedronka

Aparaty fotograficzne, lornetki,
albumy przyrodnicze – między innymi 
takie nagrody można wygrać w na-
szym konkursie ekologicznym, orga-
nizowanym wspólnie z Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Aby 
wziąć udział w zabawie wystarczy wy-
słać do nas własnoręcznie wykonane 
zdjęcie przedstawiające piękno pol-
skiej, a zwłaszcza pomorskiej przyrody. 
Szczegóły konkursu...>>

Wygraj aparat 
fotograficzny!

PRAWOekologiczny

Korzystamy z do�nansowania Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/46-proc-mlodych-ludzi-rozwaza-emigracje
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/bank-swiatowy-pomogl-niemieckim-sieciom-handlowym-opanowac-polski-rynek
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/oratorium-papieskie-w-sw-brygidzie
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/ruszyl-wakacyjny-konkurs-ekologiczny-zrob-zdjecie-wygraj-cenne-nagrody-rzeczowe-2
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/mija-piata-rocznica-smierci-ks-pralata-henryka-jankowskiego
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pomozmy-gdanskim-dokerom-21-lipca-pikieta-przed-siedziba-dct-gdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/solidarnosc-z-biedronki-zaprasza-premier-kopacz-pracy-w-markecie


CYTAT tygodnia

„Jesteśmy na etapie 100-procentowego speł-
nienia tych obietnic i zamierzeń, które pani 

premier wypowiedziała”.

Joanna Mucha 
rzecznik kampanii wyborczej 
PO, Polskie Radio Program I 

(15.07.2015 r.)

iBiS NR 28 (227) 15 LIPCA 2015
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Adam Chmielecki
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72
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Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

ANNA KOPCZYŃSKA, Komisja Międzyzakładowa 
NSZZ „Solidarność” w Porcie Gdynia

– Lubię się udzielać, pomagać innym. Lubię być 
solidarna z ludźmi. Organizacja związkowa w naszym 
przedsiębiorstwie rozwijała się prężnie od momentu 
powstania. Szczególnie podobają mi się pielgrzymki 
organizowane przez Związek, takie jak Ogólnopolska 

Pielgrzymka Ludzi Pracy.

ZAPYTAJ prawnika

Świadczenia na 
wakacje z zakładowego 
funduszu świadczeń 
socjalnych – część II

HISTORIA tak było

OSTATNI TAKI PREZYDENT

Pracodawca przyznając do-
finansowanie do wypoczynku
powinien kierować się kryteriami 
socjalnymi oraz zapisami regula-
minu. W szczególności regulamin 
ZFŚS powinien określać:
 częstotliwość przyznawania 

świadczeń np. raz lub dwa 
razy do roku,

 długość wypoczynku, który 
uprawnia do ubiegania się 
o dofinansowanie,

 formę wniosków, termin i spo-
sób ich składania,

 wymagane dokumenty np. 
oświadczenia potwierdzające 
dochody innych członków ro-
dziny pozostających we wspól-
nym gospodarstwie domowym 
z pracownikiem, potwierdze-
nie wypoczynku pracownika 
bądź jego dziecka,

 świadczenia przysługujące 
emerytowanym pracownikom 
zakładu.
Pracodawca uzgadnia treść 

regulaminu z zakładową organi-
zacją związkową, a jeśli ona nie 
funkcjonuje, z przedstawicielem 

pracowników wybra-
nym przez załogę.

Współpraca ze związ-
kami zawodowymi w zakre-
sie ZFŚS nie ogranicza się tylko 
do ustalenia zapisów w regulami-
nie czy podziału środków w co-
rocznym planie wydatków. Art. 
27 ustawy o związkach zawodo-
wych stanowi, że uzgodnieniu ze 
związkami zawodowymi podlega 
również przyznawanie pracowni-
kom świadczeń z funduszu socjal-
nego. W praktyce oznacza to ko-
nieczność udziału przedstawicieli 
związków w okresowych spotka-
niach w trakcie których przyzna-
wane są świadczenia i określana 
jest jej wysokość. Mowa tu szcze-
gólnie o bezzwrotnych zapomo-
gach, czy innych świadczeniach 
rzeczowych i pieniężnych, których 
wysokość nie wynika w sposób 
bezpośredni z regulaminu, lecz 
z indywidualnej oceny sytuacji ro-
dzinno-materialnej pracownika

Stan prawny na 2.07.2015 r.

Maria Szwajkiewicz

Zdobądź stypendium „S”
Do 20 lipca można składać 

wnioski o przyznanie stypen-
dium z Funduszu im. NSZZ „So-
lidarność” dla uzdolnionej mło-
dzieży z Pomorza. Odpowiedni 
formularz można pobrać na 
stronie www Pomorskiej Fun-
dacji Edukacji i Pracy zarządza-
jącej funduszem. Wypełnione 

wnioski należy złożyć w biurze 
Fundacji lub w sekretariacie 
Sekcji Oświaty i Wychowania 
Regionu Gdańskiego NSZZ „S” 
w siedzibie Związku w Gdań-
sku (ul. Wały Piastowskie 24). 
Stypendia zostaną wręczone 31 
sierpnia. Pobierz wniosek sty-
pendialny...>>
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Czas letnich wyjazdów w pełni. 
Nie wszyscy mają czas, pieniądze 
lub nawet ochotę na egzotyczne 
podróże. Na szczęście odpocząć 
można także na weekendowej wy-
cieczce, np. na Żuławy Gdańskie (są 
jeszcze Żuławy Elbląskie i Malbor-
skie). Żuławy są niezwykłą krainą, 
chociaż pozornie niezbyt atrakcyj-
ną, bo płaską. Jednak to ziemia fa-

Żuławy na rowerze

scynująca, pełna zabytków (np. ze 
średniowiecza), kanałów, rzeczek, 
rozlewisk oraz ciekawej roślinności 
z gnieżdżącym się w niej ptactwem. 
Dlatego niektórzy mówią, że to 
„kraina na wodzie”. Ponieważ jest 
płaska, najlepiej zwiedzać ją z po-
ziomu… rowerowego siodełka.
Zobacz więcej pomysłów na let-
nią wycieczkę...>>

POMYSŁ na lato

Prawo i Sprawiedliwość połą-
czyło dwa okręgi partyjne – gdań-
ski i gdyńsko-słupski – w jeden po-
morski. Nowym szefem struktur PiS 
w naszym regionie został Janusz 
Śniadek, były przewodniczący naj-
pierw gdańskiej, a potem krajowej 
„Solidarności”. Śniadek zapowiada 
poprawienie regionalnego wyniku 
PiS w zbliżających się wyborach 
parlamentarnych. Do tej pory pra-
wica przegrywała na Pomorzu z 

PO. – Połączenie ma na celu więk-
sze wykorzystanie potencjału PiS na 
Pomorzu. Swoją nominację odczy-
tuję jako potwierdzenie związków 
PiS z „S” oraz dowód na kontynu-
ację ideałów Sierpnia ’80  w dzia-
łalności partii, do której należę. To 
dobry moment, aby po raz kolejny 
zaprosić członków Związku do 
współpracy i dokończenia rewo-
lucji „Solidarności”  – komentuje 
Janusz Śniadek. Więcej...>>

ŚNIADEK liderem PiS  
na Pomorzu

Ryszard Kaczo-
rowski był ostatnim 
prezydentem Rzeczy-
pospolitej Polskiej na 
uchodźstwie. Urząd 
objął 19 lipca 1989 r. 
po nagłej śmierci Kazi-
mierza Sabbata.

Urodzony w 1919 
r. Kaczorowski był 
przedstawicielem pa-
triotycznego pokolenia 
II RP. Po zajęciu rodzin-
nego Białegostoku przez Armię 
Czerwoną w 1939 r. pełnił funkcję 
komendanta okręgu białostockiego 
Szarych Szeregów. 17 lipca 1940 r. 
został aresztowany przez NKWD 
i uwięziony w Białymstoku. Po pro-
cesie w Mińsku 1 lutego 1941 r. zo-
stał skazany na karę śmierci. Po stu 
dniach pobytu w celi śmierci sąd 
ZSRS zamienił wyrok na dziesięć lat 

łagrów. Wywieziony na 
Kołymę, po podpisaniu 
układu Sikorski-Majski 
w 1942 r. odzyskał wol-
ność i wstąpił do Armii 
Polskiej formowanej 
przez gen. Andersa. 
Przeszedł szlak bojo-
wy 2 Korpusu, walcząc 
m.in. pod Monte Cassi-
no. Po wojnie pozostał 
na emigracji w Wielkiej 
Brytanii. 24 grudnia 
1990 r. przekazał na 

Zamku Królewskim w Warszawie 
insygnia prezydenckie II RP wybra-
nemu w wyborach powszechnych 
prezydentowi Lechowi Wałęsie. 
Zginął 10 kwietnia 2010 r. w ka-
tastrofie samolotu Tu-154M pod
Smoleńskiem. Został pochowany 
w Panteonie Wielkich Polaków 
w warszawskiej Świątyni Opatrzno-
ści Bożej.

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.pomorskafundacja.org.pl/wniosek-stypendialny-2015.pdf
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/janusz-sniadek-szefem-pis-na-pomorzu
http://www.solidarnosc.gda.pl/po-godzinach-z-s/cudze-chwalicie
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