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

150 mln zł
Nawet tyle oszczędności w budżecie państwa (rocznie) może przynieść ustawa 
obniżająca emerytury i renty byłych funkcjonariuszy SB. Obniżka ma objąć  
32 tys. osób.
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Spada bezrobocie 
67 tys. osób było zarejestrowa-

nych jako bezrobotne w wojewódz-
twie pomorskim w czerwcu 2016 
r. Oznacza to spadek o 4,1 tys. (5,7 
proc.) w stosunku do maja. To naj-
większy spadek bezrobocia reje-
strowanego w tym czasie spośród 
wszystkich regionów – wynika z in-
formacji sygnalnej przekazanej przez 
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. 
Również stopa bezrobocia na Pomo-
rzu w czerwcu 2016 r. była niższa od 
przeciętnej w skali całego kraju – 7,8 
wobec 8,8 proc. Więcej...>>

Stocznie – reaktywacja?
Sejm przyjął ustawę o aktywiza-

cji przemysłu okrętowego. Zakłada 
ona ułatwienia w płatnościach po-
datku VAT, wybór między CIT a zry-
czałtowanym jednoprocentowym 
podatkiem od wartości sprzedanej 
produkcji, a także możliwość włą-
czenia stoczni do specjalnych stref 
ekonomicznych. Teraz ustawą zaj-
mie się Senat. Ma wejść w życie 1 
stycznia 2017 r.  

Zbieramy podpisy
Przypominamy, że „S” prowadzi 

akcje zbierania podpisów pod dwo-
ma inicjatywami obywatelskimi – dot. 
ograniczenia handlu w niedzielę oraz 
ws. zapewnienia uczciwej konkuren-
cji i równych standardów socjalnych 
dla pracowników transportu w Eu-
ropie. Pierwszą akcję w Regionie 
Gdańskim NSZZ „S” koordynuje Iwo-
na Osenkowska (tel. 512-730-939), 
drugą Justyna Sumczyńska-Grzymała 
(tel. 501-673-154). Więcej...>>

Rada Dialogu o bezpieczeństwie

Warto pamiętać, 
że pod koniec sierp-
nia po raz kolejny 
zostaną wręczone 
stypendia z Fundu-
szu Stypendialnego 
NSZZ „S”. Zachęca-

my do wsparcia uzdolnionej i aktywnej 
młodzieży z województwa pomorskie-
go.  Regulamin i wniosek stypendialny 
można znaleźć na stronie Pomorskiej 
Fundacji Edukacji i Pracy...>>

Stypendia „S”
Ruszyła IX edycja ogólnopolskiej 

akcji certyfikacyjnej „Pracodawca
Przyjazny Pracownikom”, organi-
zowanej przez NSZZ „S” pod ho-
norowym patronatem prezydenta 
RP Andrzeja Dudy. Przypominamy, 
że to wyjątkowy konkurs, w któ-
rym prawo zgłaszania kandydatur 
posiadają organizacje związkowe 
działające w danym przedsiębior-
stwie. Nagrodzone zostaną firmy
przestrzegające prawa pracy i re-
alizujące w praktyce idee dialogu 
społecznego. Aplikacje w tym roku 
będą przyjmowane od 8 lipca do 
15 października. W konkursie od 

Szukamy przyjaznych pracodawców

lat nagradzani są także przyjaźni 
pracodawcy z Pomorza. W ostat-
niej edycji były to MPWiK w Lębor-
ku i ZKM Chojnice. Więcej...>>

Szeroko rozumiane bezpie-
czeństwo mieszkańców Pomorza 
było głównym tematem posiedze-
nia Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego w Gdańsku, które 
odbyło się 12 lipca 2016 r. Zwią-
zek reprezentowali przewodniczą-
cy ZRG Krzysztof Dośla, przewod-
niczący słupskiej „S” Stanisław 
Szukała i wiceprzewodniczący el-
bląskiej „S” Zbigniew Koban.

Omówiono m.in. pierwszy 
okres funkcjonowania pilotażo-
wego programu policji Mapa Za-
grożeń, umożliwiającego poprzez 
specjalną stronę internetową 
przekazywanie policji informacji 
o niebezpiecznych zdarzeniach.

Zespół ds. społecznych Wo-
jewódzkiej Rady Dialogu Spo-
łecznego przyjął Stanowisko ws. 
funkcjonowania i koniecznych 
zmian w systemie ratownictwa 
medycznego. Wskazano m.in. na 

Protest dokerów

Trójmiejscy portowcy 7 lipca 
2016 r. wzięli udział w Światowych 
Dniach Protestu Dokerów. To część 
kampanii w obronie godności pra-
cowników portowych na całym 
świecie. Związkowcy z portów 
Gdańska i Gdyni w specjalnie przy-
gotowanych ulotkach w języku 
polskim i angielskim informowali, 
że miejsca pracy dokerów są nie-
bezpieczne, ich praca jest często 

niepewna i tymczasowa, a związki 
zawodowe działające w portach 
niejednokrotnie są atakowane 
przez pracodawców. – Nasza 
praca ma kluczowe znaczenie dla 
gospodarki światowej, bez naszej 
pracy podstawowe towary takie 
jak żywność, samochody, meble, 
paliwa nie byłyby transportowane 
i stałyby się niedostępne – argu-
mentują portowcy. Więcej...>>
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konieczność zapewnienia wspar-
cia psychologicznego dla ratow-
ników medycznych, zwiększenia 
wyceny usług ratownictwa me-
dycznego, zwiększenia poziomu 
wynagrodzeń pracowników oraz 
uznania zawodu ratownika me-
dycznego za zawód zaufania pu-
blicznego. Rada przyjęła również 
stanowiska ws. argumentów na 
rzecz lokalizacji centrali Polskiej 
Agencji Kosmicznej w Gdańsku 
oraz ws. współpracy przedsiębior-
ców z oświatą zawodową.

Więcej...>>

Naszym
ZDANIEM

BEZPIECZNE 
POMORZE  
TO WSPÓLNA 
SPRAWA

Głównym 
t e m a t e m 
o s t a t n i e g o 
posiedzenia 
Wojewódzkiej 
Rady Dialogu 
Społecznego 
w  G d a ń s k u 

było szeroko rozumiane bez-
pieczeństwo na Pomorzu. To 
ważne w kontekście rozpoczę-
tego sezonu wakacyjnego i na-
pływu ludzi do naszego regio-
nu. Musimy mieć świadomość, 
że nie wszyscy, chociaż pewnie 
zdecydowana większość, przy-
jeżdżają do naszego regionu 
w celach wypoczynkowych lub 
zawodowych. Trzeba być przy-
gotowanym na potencjalne 
zagrożenie o różnym charak-
terze.

Oprócz programu policji 
Mapa Zagrożeń bezpieczeń-
stwa dotyczy kwestia systemu 
ratownictwa medycznego. 
Powinien on być usprawniony 
i ujednolicony w całym kra-
ju. To istotne, bo każdy z nas 
może potrzebować pomocy. 
Cieszy, że Pomorze jest regio-
nem, w którym w pełni działa 
już numer alarmowy 112.

Nie ulega wątpliwości, że 
idea pilotażowego programu 
policji mającego zaktywizować 
społeczeństwo do działań na 
rzecz bezpieczeństwa indywi-
dualnego, ale też zbiorowego 
ma sens i zasługuje na pochwa-
łę. Mam nadzieję, że przebieg 
tego programu zaprzeczy ste-
reotypowej tezie o tzw. znie-
czulicy społecznej. Ten projekt 
może realnie podnieść poziom 
bezpieczeństwa Polaków, ale 
także wzmocnić w nas poczu-
cie bezpieczeństwa.

Traktuję to jako element 
szerszego przeorientowania 
polskiej polityki, którego istotą 
jest działanie na rzecz obywa-
teli i całej wspólnoty.

Krzysztof Dośla

Zobacz Mapę Zagrożeń...>>

http://www.pomorskafundacja.org.pl/index.php/dokumenty-do-pobrania
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wojewodzka-rada-dialogu-spolecznego-o-bezpieczenstwie-na-pomorzu
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/spada-bezrobocie-na-pomorzu-2
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/solidarnosc-wywalczy-wolne-niedziele
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/miedzynarodowy-protest-dokerow
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pracodawca-przyjazny-pracownikom-kolejna-edycja-przed-nami
https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html


CYTAT tygodnia

Najważniejsza jest sprawiedliwość, aby po ćwierć-
wieczu niepodległej Polski zabrać wreszcie te świad-

czenia, które są przywilejami dla oprawców 
polskiego narodu w czasach PRL. Z tych przy-

wilejów korzystają ci, którzy służyli obce-
mu państwu, mocarstwu sowieckiemu. 

Polska nie była wtedy państwem nie-
zależnym, a SB gnębiła Polaków, 

dławiąc ich dążenia niepodle-
głościowe.

Jarosław Zieliński, 
wiceszef MSWiA, 

12.07.2016 r. 

ZAPYTAJ prawnika

URLOP NA ŻĄDANIE: 
JEGO UDZIELENIE 
ZALEŻY OD DECYZJI 
PRACODAWCY

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

MARCIN JACEWICZ, przewodniczący KZ NSZZ 
„S” w Regionalnym Zarządzie Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku, sekretarz Sekcji Krajowej 
Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „S”

– Do Związku należę od 2001 r., czyli od począt-
ku swojej pracy w Regionalnym Zarządzie Gospodar-
ki Wodnej w Gdańsku. Był to wybór zgodny z moim 

światopoglądem. Odpowiada mi chrześcijańska tożsamość, historia 
i wartości patriotyczne reprezentowane przez „S”. Związek walczy o 
solidarność rozumianą jako pojęcie moralne i etyczne. „S” daje duże 
możliwości. Jako związkowcy mamy realne prawo wypowiadania się w 
imieniu pracowników i wpływania na decyzje, od szczebla zakładowe-
go do ogólnokrajowego. Świadczy o tym chociażby podpisane porozu-
mienie pracownicze zawarte w maju 2016 r. pomiędzy „S” pracowni-
ków gospodarki wodnej i ministrem ochrony środowiska. Uzyskaliśmy 
gwarancje podniesienia płac i ciągłości pracy. 

HISTORIA tak było

WOŁYŃ PAMIĘTAMY!

iBiS NR 28 (279) 13 LIPCA 2016
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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Konkurs: Wakacje z „S” 
Podczas wakacyjnych wędrówek warto odnaleźć ulicę, pomnik, 
tablicę lub inną pamiątkę z nazwą NSZZ „S”, a następnie zrobić jej 
zdjęcie i przesłać do naszej redakcji na adres e-mail m.kuzma@so-
lidarnosc.gda.pl. Wśród autorów zdjęć na koniec wakacji rozlosuje-
my nagrody książkowe.

Zagadnienie:
Niezaprzeczalnie, pracowniko-

wi przysługują w roku kalenda-
rzowym 4 dni urlopu, które nie są 
objęte planem urlopów, pracow-
nik zgłasza żądanie jego udziele-
nia najpóźniej w dniu rozpoczęcia 
urlopu, w formie wybranej przez 
pracownika (zgłoszenie może być 
nawet za pośrednictwem faksu), 
a termin udzielenia takiego urlo-
pu jest wiążący dla pracodawcy.

Pytanie:
Czy pracodawca może od-

mówić udzielenia urlopu „na 
żądanie” we wskazanym przez 
pracownika terminie?

Odpowiedź:
W orzecznictwie przyjmuje się, 

że obowiązek udzielenia pracow-
nikowi „urlopu na żądanie” na 
podstawie art. 1672 kodeksu pra-
cy nie oznacza bezwzględnego 
charakteru tego obowiązku. Pra-
codawca może bowiem odmó-
wić udzielenia takiego urlopu ze 

względu na szcze-
gólne okoliczności, 
które wymagają obec-
ności danego pracownika 
w pracy w okresie określonym 
w żądaniu udzielenia urlopu.

Przykładowo, pracownik po-
wracający do pracy z letniego wy-
poczynku, postanowił przedłużyć 
swój urlop o jeszcze jeden dzień 
i skorzystać z tzw. urlopu na żąda-
nie. Pracodawca zorganizował jed-
nak pracę tak, iż pozostali pracow-
nicy w dziale rozpoczynają swój 
wypoczynek w dniu powrotu kole-
gi z urlopu. W takiej sytuacji praco-
dawca może odmówić udzielenia 
urlopu „na żądanie” pracownikowi 
powracającemu z urlopu.

Sąd Najwyższy w wyroku 
z dnia 16 września 2008 r. (I PK 
26/08) uznał, iż pracownik nie 
może rozpocząć urlopu „na żąda-
nie”, dopóki pracodawca nie wy-
razi na to zgody, czyli nie udzieli 
mu takiego urlopu.
Stan prawny na 13.07.2016 r .

Maria Szwajkiewicz

Niedziela 11 lipca 1943 r., na-
zwana później „krwawą”, był dniem 
kulminacyjnym rzezi wołyńskiej. 
Tego dnia zaatakowano około stu 
miejscowości zamieszkanych przez 
Polaków. Celowo wybrano dzień, 
w którym ludność polska zbierała 
się na mszach św. w kościołach.

Łącznie z rąk nacjonalistów 
ukraińskich w latach 1943–1944 
zginęło około 100 tys. Polaków, 
zamieszkujących Wołyń, Mało-
polskę Wschodnią, Lubelszczyznę 
i Zamojszczyznę.

Akcję masowej eksterminacji 
polskiej ludności cywilnej zorga-
nizowała Organizacja Ukraińskich 
Nacjonalistów Stepana Bandery 
(OUN-B) i Ukraińska Powstańcza 
Armia (UPA) przy wsparciu ludno-
ści ukraińskiej. Plany UPA zakładały 
objęcie akcją eksterminacyjną jak 
największej liczby miejscowości, 
aby zaskoczyć Polaków i nie dopu-
ścić do podjęcia przez nich obrony. 
Za próbę pomocy polskim sąsia-
dom lub odmowę udziału w mor-
dach i grabieży z rąk UPA zginęło 
również kilkuset Ukraińców. Terror 
UPA spowodował, że setki tysięcy 
Polaków opuściły swoje domy.

Zbrodnia Wołyńska przez wie-
lu historyków uważana jest za 
ludobójstwo. Jedynym powodem 

Pomnik ofiar zbrodni 
dokonanej na obywatelach 
polskich na Kresach przez OUN-
UPA w Warszawie.

śmierci tysięcy Polaków była ich 
narodowość. Ataki Ukraińców 
miały wyjątkowo brutalny charak-
ter. Ludność polska, bez względu 
na wiek, płeć i stan zdrowia, ginę-
ła od kul, siekier, wideł, kos, pił, 
noży i innych narzędzi. Nierzad-
ko zbrodnie były dokonywane 
ze szczególnym okrucieństwem, 
ofiary były torturowane. Pamięć
o ofiarach Wołynia, zapomnianej
zbrodni na narodzie polskim, to 
nasz obowiązek.

W naszym cyklu zachęcającym 
do aktywnego wypoczynku Ma-
ciej Paczkowski z „S” w Stoczni 
Marynarki Wojennej poleca tria-
tlon, czyli połączenie pływania, 
kolarstwa i biegania. Podczas 
zawodów Maciej nosi koszulkę  
z logo Związku. – Logo przykuwa 
uwagę. Traktuję to jak populary-
zację „S”. Podczas zawodów czło-
wiek ma czas na przemyślenia. 
Zmęczenie daje się we znaki, chce 
się zrezygnować, ale to uczucie 
mija z każdym pokonanym kilo-
metrem. Na końcu pojawia się 
radość, ale też pokora – mówi 
Maciej Paczkowski. 

Wakacyjna przygoda

Emerytury i renty byłych funk-
cjonariuszy SB z lat 1944–1990 
nie będą wyższe niż średnie 
świadczenie w systemie po-
wszechnym – projekt ustawy w 
tej sprawie złożyło Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji. Teraz zajmie się nim rząd. 

Nowe przepisy mają obowiązy-
wać od stycznia 2017 r. i objąć 
około 32 tys. byłych esbeków. Ich 
obecne świadczenia wynoszą od 
3 do 12 tys. zł. – Nowa ustawa to 
wyraz sprawiedliwości społecznej 
– uzasadnia szef MSWiA Mariusz 
Błaszczak. Więcej...>>

Sejm uchwalił ustawę o mi-
nimalnej stawce godzinowej za 
pracę na umowę zlecenie i w ra-
mach samozatrudnienia. Zgodnie 
z nią wynagrodzenie wyniesie co 
najmniej 12 zł za godzinę, a po 

waloryzacji płacy minimalnej 
w 2017 r. – 13 zł. Kwota ta będzie 
waloryzowana co roku w zależ-
ności od wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia za pracę na etacie. 
Więcej...>>

12 zł za godzinę

Nareszcie!

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/koniec-z-hiper-emeryturami-esbekow
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/sejm-przyjal-ustawe-o-minimalnej-stawce-godzinowej-w-2017-r-bedzie-13-zl
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