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59 procent
Tylu Polaków uważa, że Ewa Kopacz źle wypełnia obowiązki premiera – wynika z sondażu 
TNS Polska; 28 proc. jest zadowolonych z jej pracy, a 13 proc. nie ma wyrobionej opinii.iBiS
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Protest w mundurach
Manifestacja policjantów 

i strażaków odbędzie się w czwar-
tek 23 lipca br. przed Kancelarią 
Prezesa Rady Ministrów. Weźmie 
w niej udział kilkudziesięciu stra-
żaków z Pomorza. To kolejny etap 
akcji protestacyjnej Krajowej Sek-
cję Pożarnictwa NSZZ „S” w od-
powiedzi na bierność rządu PO-
-PSL w sprawie warunków pracy.

Dotują markety
Bank Światowy i Europejski Bank 

Odbudowy i Rozwoju udzieliły 900 
mln USD pożyczki niemieckim sie-
ciom Lidl i Kaufland na ekspansję
w Polsce, Rumunii, Serbii i Chorwa-
cji z funduszy na rozwijanie przed-
siębiorczości lokalnej i redukowanie 
globalnego ubóstwa. Więcej…>>

3x w referendum
Prezydent Bronisław Komorow-

ski nie uwzględnił wniosku NSZZ 
„S” o rozszerzenie pytań w referen-
dum, które ma się odbyć 6 września 
o wiek emerytalny, obowiązek szkol-
ny sześciolatków i lasy państwowe.
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RAK TO NIE TOWAR

Wspieramy 
kolegów do-
kerów z „Soli-
darności” w ich 
negoc jac jach 
z  z a r z ą d e m 
DCT, bo solidar-

ność to stawanie w obronie 
pracowników w wielkiej związ-
kowej rodzinie ITF. W walce 
o godne warunki zatrudnienia 
działamy globalnie.

„Solidarność” udowodniła, 
że zawsze broni pracowników 
więc nie możemy pominąć pro-
blemów pracowniczych w Pol-
sce, w Niemczech, w innych 
rejonach Europy i świata. Jeste-
śmy gotowi rozmawiać by dojść 
do porozumienia na poziomie 
globalnym, gwarantując dobre 
wynagrodzenie, właściwe for-
my zatrudnienia i uznające rolę 
związków zawodowych. 

DCT funkcjonuje w regionie 
północnym, do którego należy 
Gdańsk. Oczywistym jest, że 
domagamy się równego trak-
towania pracowników według 
standardów w regionie. Przed-
siębiorcy z Australii powinni li-
czyć się z tym, że jesteśmy goto-
wi podjąć działania, by warunki 
te były porównywalne z tymi, 
które istnieją w Australii.

W Niemczech relacje mię-
dzy związkami zawodowymi 
a zarządami i właścicielami 
portów są poprawne. Pracow-
nicy w portach mają umowy 
zbiorowe, wypracowane przez 
doświadczenie i dialog. Zwią-
zek ver.di zrealizował też szereg 
umów zbiorowych z armatora-
mi. Układóy zbiorowe prawnie 
regulują warunki pracy maryna-
rzy i portowców.

Nigdy nie zaakceptowaliby-
śmy sytuacji, w której pracodaw-
cy tak traktowali portowców, jak 
tutaj w Gdańsku. Pracodawcy 
czują nasz nacisk, ale też czują 
wymogi rynku globalnego. Bu-
dzi to w nich frustrację. Takie 
zasady pracy i wynagradzania 
jakie wprowadza się w Gdańsku 
byłyby nie do przyjęcia w krajach 
mających rozwiniętą politykę 
społeczną, której tutaj brakuje.

Torben Seebold, 
wiceprzewodniczący Sekcji 

Dokerów ITF i lider grupy 
portowej w niemieckim 

związku Ver.di 

SOLIDARNI  
W ZWIĄZKOWEJ 
RODZINIE

GODNOŚĆ DOKERA

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

Piotr Duda, lider NSZZ „S” przypomniał, że 35 lat po Sierpniu ’80 
nadal trzeba upominać się o prawa związkowe i bronić ludzi 
niesłusznie zwalnianych z pracy.

NSZZ „S” mówi „Nie” dla po-
łączenia Wojewódzkiego Centrum 
Onkologii z Copernicusem w jedną 
spółkę prawa handlowego. Związ-
kowcy mają nadzieję, że dojdzie 
do rzeczowego dialogu o systemie 
ochrony zdrowia, a presja środo-
wiska medycznego, w tym uzna-
nych autorytetów w zakresie on-
kologii sprawi, iż pomysł fuzji obu 
placówek upadnie. Związkowcy 
przestrzegają przed negatywnymi 
następstwami łączenia obu spółek 
dla pacjentów. Uchwalę przeciwko 
fuzji podjął ZRG NSZZ „S”. Zarząd 
woj. pomorskiego, zdominowany 
przez PO, odrzucił w całości stano-
wisko Związku. 

– To co przebija w intencji pro-
jektodawców uchwały o łączeniu 
placówek to krótkotrwała poprawa 
wyniku ekonomicznego. Zatraca 

Pat w negocjacjach związ-
kowców z zarządem gdańskiego 
terminalu DCT na temat układu 
zbiorowego pracy wywołał pro-
test NSZZ „S” – wsparty przez 
Międzynarodową Federację Trans-
portowców (ITF).

We wtorek 21 lipca przed sie-
dzibą zarządu Deepwater Conta-
iner Terminal związkową pikietę 
gdańskich dokerów wsparli por-
towcy ze Szczecina, Świnoujścia, 
Gdyni i Portu Gdańsk, marynarze 
i stoczniowcy z „S” oraz m.in. Tor-
ben Seebold, wiceprzewodniczący 
Sekcji Dokerów ITF i Nigel Venes, 
asystent sekretarza ITF.

Dokerzy żądają podniesienia 
wynagrodzeń, zawierania umów 
na czas nieokreślony dla pracow-
ników operacyjnych ze stażem 
powyżej dwóch lat, wypłaty za-
ległych dodatków za pracę na 
sprzęcie wyższej kategorii oraz 

przywrócenia do pracy zwolnio-
nych dwóch członków komisji 
zakładowej „S” oraz pracownika, 
który zwrócił się do PIP o kontrolę 
prawidłowości wynagrodzeń.

– Upominamy się o godność 
człowieka pracy i przypominamy, 
że podstawą sukcesu i współży-
cia społecznego jest dialog, który 
pozwala poprawić sytuację pra-
cowników, ale nie szantaż i nie 
straszenie sądami za upominanie 
się o prawo do godnego życia 
– mówi Krzysztof Dośla, przewod-
niczący ZRG NSZZ „S”.

DCT jest największym termi-
nalem kontenerowym na Bałty-
ku. – Nie byłoby nas tutaj, gdyby 
zarząd firmy usiadł ze związkow-
cami do stołu i wypracował po-
rozumienie. Czy rozwój firmy ma
opierać się na niskich płacach i na 
pracy na czas określony? – pytał 
Nigel Venes. Więcej…>>

się dobro pacjenta co prowadzi do 
destabilizacji w tak delikatnej sferze 
jak opieka onkologiczna w woje-
wódzkie pomorskim, które zajmuje 
pierwsze miejsce w smutnej staty-
styce zachorowalności na nowo-
twory złośliwe – mówi Krzysztof 
Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ 
„Solidarność” podczas poniedział-
kowej konferencji prasowej.

Anna Mankiewicz z „S” w WCO 
przestrzega przed komplikacjami 
wynikającymi z zakłócenia procesu 
leczenia, stworzenia konkurencji 
z Uniwersyteckim Centrum Klinicz-
nem GUMed, które dotychczas 
współpracowało z WCO i perspek-
tywą podzielenia kontraktu z NFZ. 
Obawy dotyczą m.in. odejścia le-
karzy onkologów, krórzy nie będą 
mogli  konkurować z macierzy-
stym UCK. Więcej…>>

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/nie-dla-ekonomicznych-ekspertymentow-z-osrodkami-leczenia-nowotworow
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/ruszyl-wakacyjny-konkurs-ekologiczny-zrob-zdjecie-wygraj-cenne-nagrody-rzeczowe-2
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pikieta-przed-terminalem-dct-w-gdansku-o-godnosc-pracy-dokera
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/branze/item/11297-bank-swiatowy-dotuje-hiperwyzysk


CYTAT tygodnia

– Skoro pani premier Ewa Kopacz jeździ po Polsce i chwali 
się, jaki to jest piękny kraj, to z tego miejsca chcę przy-

pomnieć pani premier: tu są pracownicy, którzy nie 
chcą nic nadzwyczajnego – chcą godnie żyć, chcą 

godnych wynagrodzeń, chcą stabilnego za-
trudnienia o wysokich standardach, takich, 

jakie są w państwach Unii Europejskiej. 
Zamiast jeździć i zaglądać ludziom 

do kotleta, niech pani faktycznie 
spojrzy na problemy polskich 

pracowników.
Piotr Duda podczas 

pikiety  
przed DCT 

Gdańsk
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Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

JANUSZ WIŚNIEWSKI, przewodniczący KO NSZZ 
„S” w Zamet Industry SA (dawny Mostostal)

– Podstawą mojej przynależności do Związku jest 
potrzeba bezpieczeństwa – w dzisiejszym świecie jest 
wyścig szczurów, przeciętnego człowieka nie stać np. 
na prywatną pomoc prawną, a „Solidarność” umoż-
liwia telefoniczne skorzystanie z porady. Jesteśmy je-

dynym związkiem zawodowym, z którym musi liczyć się każdy polityk 
zarówno w Chojnicach, jak w Regionie Gdańskim i całej Polsce – inne 
związki mają mniejsze finanse i liczebność. Poza tym wyniosłem z domu
rodzinnego poglądy prawicowe. „Solidarność” oznacza dla mnie boha-
terstwo.  

Wielkość NIE PRZEMIJA

ZAPYTAJ prawnika

Świadczenia na 
wakacje z zakładowego 
funduszu świadczeń 
socjalnych – część III

HISTORIA tak było

LIPIEC ’80
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Czy wypoczynek krótszy niż  
14-dniowy również może zostać 
sfinansowany ze środków ZFŚS?

Tak, ale pod warunkiem, że prze-
widują to zapisy regulaminu ZFŚS.

Z kolei przepisy prawa pracy 
stanowią, że co najmniej jedna 
część wypoczynku powinna trwać 
nie mniej niż 14 dni kalendarzo-
wych. Okres ten należy uznać za 
minimalną przerwę, która w oce-
nie ustawodawcy pozwala na 
choćby częściową realizację celów 
urlopu wypoczynkowego – czyli 
regenerację sił fizycznych i psy-
chicznych pracownika. Dlatego też 
najczęściej regulamin ZFŚS określa 
konkretną liczbę dni urlopu wy-
poczynkowego, uprawniającą do 
ubiegania się o dofinansowanie.

Czy pracownik prze-
bywający na urlopie 
macierzyńskim, rodzi-
cielskim lub wychowaw-
czym może otrzymać dofi-
nansowanie do wypoczynku?

Okres wskazanych nieobec-
ności w pracy z reguły wyklucza 
możliwość skorzystania z urlopu 
wypoczynkowego. Jeśli zatem 
regulamin ZFŚS uzależnia otrzy-
manie „wczasów pod gruszą” 
od wykorzystania określonej 
w regulaminie liczby dni urlopu 
wypoczynkowego, to pracownik 
przebywający na urlopie macie-
rzyńskim lub rodzicielskim nie 
skorzysta ze świadczenia.
Stan prawny na 10.07.2015 r.

Maria Szwajkiewicz

25 lipca 1980 roku zakoń-
czyła się pierwsza fala robotni-
czych protestów, określana jako 
strajki lubelskie. Protestowało 
około 50 tysięcy osób w ponad 
150 zakładach pracy. Strajk pod-
jęli pracownicy zakładów, m.in. 
„Polmozbyt” w Lublinie, Fabryka 
Maszyn Rolniczych „Agromet”, 
Lubelskie Zakłady Naprawy Sa-
mochodów, Fabryka Samocho-
dów Ciężarowych, Lubelskie 
Zakłady Przemysłu Skórzanego, 
Zakłady Mięsne, Lubelska Fabry-
ka Wag, Zakłady Jajczarsko-Dro-
biarskie, „Herbapol”. 16 lipca 
1980 r. do strajku dołączyła Lo-
komotywownia w Lublinie. Lista 
postulatów kolejarzy Lubelskiego 
Węzła Kolejowego obejmowała 
m.in. wybory nowej Rady Zakła-
dowej reprezentującej interesy 

ludzi pracy. Żądano pociągnięcia 
do odpowiedzialności osób win-
nych marnotrawstwa i nadużyć, 
zmniejszenia biurokracji oraz 
likwidacji przywilejów nomen-
klatury, a w FSC – wolnej prasy. 
W regionie gdańskim do strajko-
wała Fabryka Przekładni Samo-
chodowych „Polmo” w Tczewie 
(od 2 do 4 lipca 1980 r.), PGR 
w Grabowie k. Kościerzyny (8 lip-
ca), lokomotywownie w Gdyni na 
Grabówku i Chylonii (23-26 lipca) 
i Port Gdynia (29-30 lipca).

Strajki miały miejsce podczas 
olimpiady w Moskwie, na której 
30 lipca 1980 r. Władysław Koza-
kiewicz, ustanowił rekord świata 
w skoku o tyczce (578 cm) a na 
gwizdy sowieckich kibiców od-
powiedział dwukrotnie „gestem 
Kozakiewicza”.

W niedzielę 19 lipca br. w bazy-
lice św. Brygidy w Gdańsku soliści, 
chór i orkiestra zespołu pieśni i tań-
ca „Mazowsze” wykonali uroczyste 
Oratorium Papieskie pt. „Wielkość 
w przemijaniu”, skomponowane 

z okazji pierwszej rocznicy kano-
nizacji papieża Polaka Jana Pawła 
II (27 kwietnia 2014 r.). Dyrygował 
Jacek Boniecki. Honorowy patro-
nat objął metropolita gdański ks. 
abp Sławoj Leszek Głódź.

Wicemarszałek Senatu Stanisław 
Karczewski, szef sztabu wyborcze-
go PiS apeluje do rządu PO-PSL, aby 
do wyborów parlamentarnych nie 
podejmował strategicznych decyzji 
o zbyciu udziałów Skarbu Państwa 
w PKO BP, PZU i PGE.

Ministerstwo Skarbu Państwa 
zapewniło, że filozofia działania
ministerstwa skupia się na budo-
waniu ich wartości i nie planuje 
ono „nagłej sprzedaży pakietów 
akcji strategicznych spółek”. Jed-
nak pod koniec czerwca br. mi-
nister skarbu Andrzej Czerwiński 
mówił, że PKO BP, PGE i PZU są 
potencjalnie brane pod uwagę 

Nie wyprzedawać MAJĄTKU
jako te, „które mogłyby dokapi-
talizować proces pozytywnych 
zmian w górnictwie”.

– Uważamy, że jest to nieodpo-
wiedzialna zapowiedź. Doświad-
czenie pokazuje, że PO ma albo złą 
rękę, albo nie mając kompetencji 
źle wybiera moment sprzedaży ak-
cji. Sprzedaje bardzo tanio – prze-
strzega poseł PiS Paweł Szałama-
cha, były wiceminister skarbu.

Przypomnijmy, że w 2012 r. 
rząd upoważnił MSP do przeka-
zania pakietów akcji PGE, PKO BP 
i PZU na potrzeby dokapitalizowa-
nia Inwestycji Polskich nie określa-
jąc jednak żadnego terminu. 

Ciuchcią przez Żuławy 
POMYSŁ na lato

Czas letnich wyjazdów w pełni. 
Tydzień temu polecaliśmy Państwu 
weekendową rowerową wycieczkę 
na Żuławy Gdańskie. Tym razem 
skorzystajmy z przejażdżki wąsko-
torówką, szumnie nazywaną Jantar 
Expressem, czyli Żuławską Koleją 
Dojazdową, którą dojedziemy z Pra-

wego Brzegu Wisły (Mikoszewo) aż 
do Sztutowa. Jest kilka przejazdów 
dziennie, kolejka jeździ w okresie 
wakacji szkolnych.

Przeczytaj więcej i sprawdź 
rozkład jazdy...>>

Zobacz więcej pomysłów na 
letnią wycieczkę...>>
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https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/ruszyl-wakacyjny-konkurs-ekologiczny-zrob-zdjecie-wygraj-cenne-nagrody-rzeczowe
http://www.solidarnosc.gda.pl/po-godzinach-z-s/cudze-chwalicie/ciuchcia-przez-zulawy
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