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Tylu Polaków popiera górników protestujących przeciw planom likwidacji kopalń.
Działania rządu popiera jedynie 15 proc. badanych – wynika z sondażu Millward
Brown dla TVN24 i „Faktów” TVN.

Zmiana RACJĄ STANU

DROGA DONIKĄD

Będą zwalniać?

Kilka tys. osób może stracić
pracę w Poczcie Polskiej i Orange
(dawnej Telekomunikacji Polskiej).
O trudnej sytuacji pracowników
poinformowali na ostatnim ZRG liderzy organizacji zakładowych „S”
w obu ﬁrmach. W Poczcie Polskiej
po nieudanych kilkumiesięcznych
negocjacjach związkowcy weszli
w spór zbiorowy z zarządem.

Bez perspektyw

Aż 44 proc. młodych Polaków
i 17 proc. małżeństw nie prowadzi własnego gospodarstwa domowego – wynika z danych GUS.
Jednym z głównych powodów
jest brak możliwości samodzielnego utrzymania się.

Dialog = rozwój

Naszym
ZDANIEM
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68,5 proc.

WYDRUKUJ I WYWIEŚ W GABLOTCE!

Obecny i były przewodniczący
„S” byli gości pierwszego w tym
roku posiedzenia Zarządu Regionu
Gdańskiego NSZZ „S” 12 stycznia
br. w Sali Akwen. Tematem było
m.in. podsumowanie ub. roku
oraz analiza sytuacji politycznej.
– Jako Związek mamy wielu reprezentantów w samorządach. W tym
roku czekają nas kolejne wybory,
musimy włączyć się w nie na tyle,
na ile jest to możliwe. Jesteśmy
Związkiem, który nie ma wpisanej
przynależności partyjnej ani parlamentarnej. Jeżeli PiS wygra, nadal
będziemy droczyć się z rządem,
bo od tego jesteśmy związkiem
zawodowym – zapowiedział Piotr
Duda. – Kwestia „S” a polityka jest
niesłychanie trudna i złożona. „S”
naturalnie się dystansuje, ale zmia-

na polityczna staje się polską racją
stanu – mówił Janusz Śniadek.
Zdaniem przewodniczącego
KM NSZZ „S” w Gdańskiej Stoczni
„Remontowa” Mirosława Piórka
głównym zadaniem związków
jest doprowadzenie do tego,
aby każdy pracownik miał umowę o pracę i był objęty układem
zbiorowym. umowa o pracę dla
i objęcie układem zbiorowym
każdego pracownika. Organizacje
związkowe mają partnerów do
negocjacji na poziomie zakładów
pracy, jednak na wyższych poziomach jest już gorzej – brakuje
reprezentatywnych
organizacji
pracodawców, z którymi można
by negocjować układy zbiorowe
dla poszczególnych branż.
Więcej...>>

Solidarność ZE ŚLĄSKIEM

PRZEKAŻ
1 PROCENT!
Można już składać rozliczenia podatkowe za ub.r. Przy okazji można
uczynić coś dobrego. Przekazać 1
proc. swojego podatku na związkową organizację pożytku publicznego
– Pomorską Fundację Edukacji i Pracy,
prowadzącą Fundusz Stypendialny im.
NSZZ „S”. Udostępniliśmy darmowy
program, za pomocą którego szybko
i łatwo można wypełnić deklarację PIT.
Więcej...>>

WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL

Zrozum, jeśli chcesz być zrozumiany; słuchaj, jeśli chcesz być słuchany; szanuj, jeśli chcesz być szanowany – to motto nowej publikacji
przygotowanej przez Region Gdański NSZZ „S” zatytułowanej „CSR =
dialog = rozwój”. Wydawnictwo
powstało w ramach projektu „Być
albo nie być społecznie odpowiedzialnym w biznesie” współﬁnansowanego przez Norweski Mechanizm Finansowy. Więcej...>>
Ponad 2 tys. górników protestujących pod ziemią w kilkunastu
kopalniach. Blokady dróg i protesty
uliczne na całym Śląsku. Pikieta żon
górników w Warszawie. „Umycie
rąk” przez prezydenta Komorowskiego. I zdecydowane poparcie
większości Polaków. Tak wygląda
sytuacja społeczna po ogłoszeniu
rządowych planów restrukturyzacji, a de facto likwidacji 4 kopalń
Kompanii Węglowej. Jak na razie niepowodzeniem zakończyły
się negocjacje delegacji rządowej
z przedstawicielami
organizacji
pracowników, w tym górniczej „S”.
W Sejmie koalicja PO-PSL rozpo-

częła pospieszne prace nad wdrożeniem programu restrukturyzacji
górnictwa, który będzie skutkował
ograniczeniem zatrudnienia i wzrostem bezrobocia na Śląsku.
Do protestu solidarnościowego z górnikami mogą włączyć się
inne branże. – To już nie jest sprawa tylko górników, ale całej „S”.
Również na kolei sprawa jest bardzo trudna, może dojść do wielu
zwolnień. Parę tysięcy kolejarzy
może stracić pracę. Na poczcie
chcą zwolnić kilka tysięcy osób.
Również w energetyce sprawa
jest trudna – zapowiada szef „S”
Piotr Duda. Więcej...>>

Po raz kolejny rządzący
Polską usiłują
narzucić całemu społeczeństwu rozstrzygnięcia,
które nie służą
ludziom, a jednocześnie szkodzą gospodarce, bez jakichkolwiek konsultacji i analiz dot.
przyszłości polskiej energetyki
i związanego z tym górnictwa
węgla kamiennego w Polsce.
Rząd usiłuje rozpocząć proces, którego negatywne skutki
mogą być nieprzewidywalne.
Działania zmierzające do zamykania kopalń i zwalniania pracowników bez jasnej koncepcji
przyszłości polskiej gospodarki
wskazują, że osoby podejmujące takie decyzje są co najmniej
niekompetentne.
W państwach cywilizowanych ograniczanie funkcjonowania całych gałęzi gospodarki
poprzedzane są kilkuletnim
procesem konsultacji merytorycznych, analiz ekonomicznych i debaty społecznej.
W Polsce o tak ważnych działaniach większość społeczeństwa dowiaduje się z ekranów
telewizorów, a premier RP siada do negocjacji dopiero gdy
wybuchnie strajk.
Historia likwidacji Stoczni
Gdynia i Stoczni Szczecińskiej,
przeżywana przez nas zaledwie 5 lat temu, pokazuje, że to
droga do nikąd. Wzamian nie
powstało żadne dobre miejsce
pracy, żaden istotny podmiot
gospodarczy, a eksperyment
ze wsparciem publicznym dla
podmiotu prywatnego okazał
się miałki – ten podmiot jest już
państwowy. W miejsce zwolnionych stoczniowców zatrudniono pracowników z Ukrainy,
Białorusi, Korei i innych egzotycznych państw. Chyba tylko
taki cel przyświeca również
obecnie likwidacji kopalń, przy
jednoczesnym sprowadzaniu
rocznie ok. 10 mln ton niskiej
jakości węgla z Rosji.
Region Gdański NSZZ „S”
deklaruje pełną solidarność
i każde możliwe wsparcie dla
Koleżanek i Kolegów ze Śląska.
Krzysztof Dośla

CYTAT tygodnia

Dlaczego należę do
„SOLIDARNOŚCI”?
– Należę do „Solidarności”, ponieważ lubię działać
społecznie i widzę potrzebę rozwiązywania bieżących
problemów pracowniczych. „Solidarność” jest związkiem bogatym w doświadczenie, wyrastającym z różnorodnych korzeni, starającym się stać blisko ludzi i ich problemów.
Jestem w związku prawie 20 lat, drugą kadencję pełnię funkcję przewodniczącego. Odczuwam dużą satysfakcję z dotychczasowej działalności i mam nadzieję na dalsze pozytywne doświadczenia.

HISTORIA tak było

„SOLIDARNOŚĆ” U OJCA ŚWIĘTEGO
15 stycznia 1981 r. Jan Paweł II
przyjął na audiencji w Watykanie delegację „S” z Lechem Wałęsą na czele. W składzie delegacji byli też m.in.
Anna Walentynowicz i Kazimierz
Świtoń. Związkowcy przekazali papieżowi miniaturę pomnika Poległych
Stoczniowców i album dokumentujący strajk w Stoczni Gdańskiej.
W czasie spotkania Ojciec
Święty wskazał na wyzwania moralne, jakie stanęły przed „polską
rewolucją »Solidarności«”: „Myślę, Drodzy Państwo, że macie pełną świadomość zadań, jakie stają
przed wami w »Solidarności«. Są
to zadania niezwykle doniosłe.
Wiążą się one z potrzebą pełnego
zabezpieczenia godności i skuteczności ludzkiej pracy poprzez
uwzględnienie wszystkich osobowych, rodzinnych i społecznych
uprawnień każdego człowieka:
podmiotu pracy. W tym znacze-

Siła BRANŻ

Zawieranie układów zbiorowych pracy to jedno z największych
wyzwań przedstawicieli Związku w poszczególnych branżach
– zgodzili się uczestnicy spotkania
przedstawicieli sekcji i sekretariatów krajowych z przewodniczącym

niu zadania te mają podstawowe
znaczenie dla życia całego społeczeństwa, całego narodu: dla jego
dobra wspólnego. Dobro wspólne
bowiem społeczeństwa sprowadza się ostatecznie do tego,
kim w owym społeczeństwie jest
każdy człowiek – jak pracuje i jak
żyje. Stąd też wasza samorządna
działalność posiada – i zawsze
posiadać powinna – wyraźne
odniesienie do całej moralności
społecznej. Przede wszystkim do
moralności związanej z dziedziną
pracy, ze stosunkiem pomiędzy
pracownikiem a pracodawcą, ale
także z tylu innymi dziedzinami
moralności: osobistej, rodzinnej,
środowiskowej, zawodowej, politycznej”.
W niedzielę 18 stycznia 1981 r.
Jan Paweł II odprawił w swojej
prywatnej kaplicy mszę św. dla
delegacji „S”.

„S” w Gdańsku 8 stycznia. Region
Gdański ma swoich przedstawicieli
w większość branż, m.in. stoczniowej, portowej, drzewnej, oświaty,
marynarzy i rybaków, transportu
lotniczego i przemysłu teleelektronicznego. Więcej...>>

Ubodzy PRACUJĄCY
Związkowcy i eksperci z 13
krajów przyjechali do Gdańska,
aby dyskutować nt. ubóstwa ludzi
pracy podczas seminarium „Dialog
społeczny: Problemy w zatrudnieniu powodem zaostrzenia sytuacji
społecznej”,
zorganizowanego
przez „S” i Europejskie Centrum

Pytań Pracowniczych EZA. W Polsce już 1,5 mln pracowników żyje
na poziomie minimum socjalnego
lub gorzej. Jednym z najlepszych
sposobów na rozwiązanie tego
problemu jest podniesienie płacy
minimalnej.
Więcej...>>

Nowa organizacja
Kolejny mały sukces „S”. 11 stycznia powstała organizacja związkowa w polskim oddziale ﬁrmy Amazon, uważanej za jednego z najgorszych pracodawców na świecie. Każdy może wesprzeć działalność
związkowców w Amazon Fulﬁllment Poland sp. z o.o. odwiedzając
ich proﬁl na jednym z portali społecznościowych.
Zobacz proﬁl...>>

ZAPYTAJ prawnika

Specjalny
zasiłek opiekuńczy
Jako forma świadczeń opiekuńczych, przysługujący osobom,
na których zgodnie z przepisami
ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a rezygnują z zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej w związku
z koniecznością sprawowania stałej opieki nad niepełnosprawnym
członkiem rodziny. W odróżnieniu
od świadczeń pielęgnacyjnych,
niepełnosprawność osoby wymagającej stałej opieki może powstać
w wieku dorosłym – będzie zatem
dotyczyć niepełnosprawnych rodziców, małżonka etc
Warunki konieczne do uzyskania specjalnego zasiłku:
 legitymowanie się przez osobę wymagającą opieki takim
stopniem niepełnosprawności o jakim mowa w art. 16a

Piotr Duda
TVP 2, 13.01.2015 r.

ust. 1 ustawy
o świadczeniach rodzinnych
(skutkującym
koniecznością stałej opieki osoby trzeciej)
 rezygnacja z zatrudnienia lub
niepodejmowanie pracy z uwagi na konieczność sprawowania stałej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny
 spełnienie kryterium dochodowego, wynoszącego w przeliczeniu na osobę w rodzinie
664 złotych netto (w okresie
zasiłkowym 2014/2015).
Specjalny zasiłek opiekuńczy
przysługuje w kwocie 520 złotych
miesięcznie.
Stan prawny na 13.01.2015 r.
Maria Szwajkiewicz

Związkowe OPŁATKI
Nie brakowało gości na tradycyjnych spotkaniach opłatkowych
KM NSZZ „S” Stoczni Gdańskiej (9
stycznia) w historycznej Sali BHP,
Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego NSZZ „S” (13
stycznia w ECS) oraz KM NSZZ „S”
Oświaty i Wychowania w Gdańsku (14 stycznia w Sali Akwen). Ze
stoczniowcami spotkali się m.in.
proboszcz paraﬁi św. Brygidy ks.
kanonik Ludwik Kowalski, nowy
prezes Stoczni Gdańsk Jarosław Łasiński, szef „S” Piotr Duda i szef ZRG
Krzysztof Dośla. Osoby szczególnie
zasłużone w działalności związkowej otrzymały od komisji międzyzakładowej pamiątkowe medale.
Z regionalną sekcją oświaty
spotkali się m.in. ks. dr Wojciech

FOT. PAWEŁ GLANERT

MICHAŁ GUROWSKI, przewodniczący Komisji
Międzyzakładowej Pracowników Oświaty
i Wychowania Ziemi Kościerskiej:

Możemy zlikwidować kopalnie i postawić tam hipermarkety – ale kto tam będzie
kupował? Za co? To już nie jest sprawa
Śląska, to jest sprawa całego kraju!

Cichosz z Gdańskiego Seminarium
Duchownego, podsekretarz w MEN
Przemysław Krzyżanowski, kierownik Działu Projektów Edukacyjnych
ECS Agnieszka Piórkowska i pomorski kurator oświaty Elżbieta Wasilenko. My też uważamy, że atmosfera
związkowych opłatków jest wyjątkowa. Więcej...>>

BĘDĄ BRONIĆ swoich praw

Kartę Praw Socjalnych Europejskiej Sieci Przedstawicieli Pracowniczych Przemysłu Mleczarskiego
uchwalili we Frankfurcie n. Menem
związkowcy z 10 państw. Polskę
reprezentował m.in. przewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu
Mleczarskiego,
Spirytusowego
i Koncentratów Spożywczych NSZZ
„S” Zbigniew Sikorski z „S” w SM
Polmlek-Maćkowy. Dokument jest
efektem zacieśniania współpracy

iBiS

przez europejskich związkowców
w ramach projektu Dairynet.eu
w sytuacji zbliżającej się rewolucji
na rynku mleczarskim UE – zniesieniu tzw. kwot mlecznych. Sygnatariusze Karty zadeklarowali solidarne kontrolowanie przestrzegania
praw związkowych, przestrzegania unijnej dyrektywy w sprawie
Europejskich Rad Zakładowych
oraz zwalczania tzw. umów śmieciowych. Więcej...>>

NR 2 (201) 14 STYCZNIA 2015

więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl
Redaktor prowadzący: Adam Chmielecki
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

