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8,8 proc.
Tyle wyniosła stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w czerwcu 2016 r. 
To najniższy poziom od 2008 r.iBiS
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Światło 
chrześcijaństwa

Wyjątkową wystawę przygoto-
waną przez Muzeum Narodowe 
w Gdańsku można oglądać w Zie-
lonej Bramie do 20 października 
(od wtorku do niedzieli w godz. 
10-17). Ekspozycja dotyczy 1050 
lat chrześcijaństwa w Polsce i re-
lacji naszego państwa ze Stolicą 
Apostolską. Na wystawie można 
podziwiać m.in. „Dagome Iudex” 
– najstarszy dokument, w którym 
jest mowa o państwie polskim. 
Polecamy! Więcej...>>

IPN na nowo
Doktor Jarosław Szarek został 

nowym prezesem IPN. Jego za-
stępcami zostali prof. Krzysztof 
Szwagrzyk i dr Mateusz Szpytma. 
Nowe kierownictwo chce przywró-
cić misję Instytutu oraz skupić się 
na edukacji historycznej młodego 
pokolenia Polaków i walce o dobre 
imię Polski poza granicami kraju. 
Więcej...>>

Zbadają Amber Gold
Czy w czasach rządów PO-PSL 

istniał parasol ochronny nad dzia-
łalnością Amber Gold, a jeśli tak, to 
z czyjej strony i na czym polegał? 
Będzie się to starała wyjaśnić po-
wołana w Sejmie komisja śledcza 
ds. afery Amber Gold. Przed komi-
sją mają stanąć m.in. były premier 
Donald Tusk i obecny wicepremier 
Jarosław Gowin. Więcej...>>

„S” o budżecie
Od kilku lat pogłębia się tenden-

cja ograniczania zakresu informa-
cji zawartych w projekcie budżetu 
państwa. Strona pracowników 
w Radzie Dialogu Społecznego 
(NSZZ „S”, OPZZ, FZZ) uzgodniła 
i przedstawiła stanowisko w spra-
wie założeń budżetu państwa na 
2017 r. Związkowcy wskazują, 
że w dokumencie brakuje istot-
nych informacji i postulują, aby 
w kolejnych latach przedstawiano 
dane o przewidywanej wysokości 
dochodów i wydatków budżetu 
państwa oraz o prognozie wpły-
wów podatkowych. Więcej...>>

Naszym
ZDANIEM

POKAŻMY 
SOLIDARNOŚĆ

Już niedłu-
go będziemy 
w s p o m i n a -
li w kolejną 
s i e r p n i o w ą 
rocznicę wy-
d a r z e n i a 
sprzed 36 lat. 

Ważne, byśmy znaleźli chwi-
lę, by w tych uroczystościach 
uczestniczyć, by nie dać sobie 
zabrać tak drogiej dla nas tra-
dycji.

Jednym z sierpniowych po-
stulatów było domaganie się 
wolnych od pracy sobót. Tym-
czasem w niepodległej Polsce 
od wielu lat „S” prowadzi kam-
panię na rzecz wolnych nie-
dziel! Jesteśmy jednym z nie-
wielu krajów Unii Europejskiej, 
w których nie ma żadnych 
w tym względzie ograniczeń! 
Dlatego właśnie nasz Związek 
zbiera podpisy pod obywatel-
ską inicjatywą, która ma ogra-
niczyć niedzielne handlowanie. 
Podkreślam – ograniczyć, a nie 
zakazać. Wierzymy, że właśnie 
teraz jest szansa, że obywa-
telska inicjatywa zostanie po-
traktowana przez rządzących 
poważnie, a nie wrzucona do 
sejmowej niszczarki. Jest szan-
sa, że nasze podpisy nie pójdą 
na marne! Ale żeby tak się sta-
ło – trzeba je zebrać!

Dlatego zwracam się do człon-
ków i sympatyków „S”, aby, mimo 
okresu urlopowego, włączyć się 
aktywnie w naszą akcję. Robimy 
to nie tylko w ramach oczywistej 
w naszym Związku solidarności 
z pracownikami wielkich marke-
tów. Robimy to także dla naszych 
rodzin, dla cywilizowanych sto-
sunków pracy w Polsce. Nie daj-
my się też zwieźć propagandzie 
– nigdzie tam, gdzie ograniczono 
handel w niedzielę, nie zwalniano 
z tego powodu pracowników. 
I tak w naszym kraju obsada 
porównywalnych sklepów jest 
niemal o połowę niższa niż w za-
chodniej Europie.

Mamy czas do końca sierp-
nia, miesiąca tak dla nas waż-
nego. Niech nasza akcja będzie 
też uhonorowaniem i ukłonem 
dla tych tysięcy ludzi, którzy  
36 lat temu podjęli walkę 
o godność ludzi pracy.

Krzysztof Dośla

Nasze postulaty 
są realizowane

– Postulaty związku zawodo-
wego „Solidarność”, które przez 
ostatnie 8 lat rządów PO i PSL nie-
śliśmy na sztandarach w 100 proc. 
zostały zrealizowane – powiedział 
25 lipca 2016 r. Piotr Duda, który 
na wspólnej konferencji prasowej 
w Bielsku-Białej z wiceministrem 
rodziny, pracy i polityki społecz-
nej Stanisławem Szwedem ocenił 
realizację postulatów pracowni-
czych przez rząd Beaty Szydło. 
Zrealizowane dotychczas sprawy 
to: podwyżka płacy minimalnej 
(etatowej i godzinowej), wpro-
wadzenie tzw. klauzuli społecznej 
w zamówieniach publicznych, 
ograniczenie okresu zawiera-
nia z pracownikami umów na 
czas określony, nakaz zawarcia 

z pracownikiem umowy przed 
podjęciem przez niego pracy, 
pozytywne stanowisko rządu do 
prezydenckiego projektu ustawy 
o obniżeniu wieku emerytalnego 
i sprawna realizacja wspierające-
go rodziny z dziećmi programu 
„Rodzina 500+”.

Piotr Duda przypomniał jed-
nocześnie, że „S” oczekuje wpro-
wadzenia drugiej możliwość 
przejścia na emeryturę bez wzglę-
du na wiek  – po osiągnięciu sta-
żu pracy w wysokości 35 lat dla 
kobiet i 40 lat dla mężczyzn. „S” 
oczekuje także przygotowania 
„mapy drogowej” podwyżek płac 
w sferze budżetowej (przez 8 lat 
rządów PO-PSL płace w tej sferze 
były zamrożone). Więcej...>>

Wolne niedziele
Trwa akcja 

zbierania podpi-
sów pod inicjaty-
wą ustawodawczą 
„Wolne niedziele 
dla pracowników 
handlu”. Do 31 
sierpnia br. trzeba 
zebrać ich sto tysię-
cy. O włączenie się 
do tej ważnej akcji 
i wykazanie się soli-
darnością z pracow-
nikami handlu i ich 
rodzinami zaapelował 
przewodniczący ZRG 
NSZZ „S” Krzysztof Do-
śla w liście wysłanym 
do przewodniczących 
wszystkich organizacji 
związkowych działają-
cych w Regionie Gdań-
skim. Zbieranie podpi-
sów koordynuje Iwona 
Osenkowka z Działu Or-
ganizowania i Rozwoju 
(tel. 512-730-939).

Rzut oka na mapę Europy po-
kazuje, że pracowników w środ-
kowej i wschodniej części kon-
tynentu traktuje się gorzej niż w 
zachodniej. W większości krajów 
tzw. starej Unii Europejskiej istnie-
ją ograniczenia bądź nawet zakaz 
handlu w niedzielę. Ponadto ob-
sada pracowników w pozostałe 
dni jest tam prawie dwukrotnie 
większa niż w podobnych placów-
kach handlowych w Polsce!

Na handlu w niedzielę zyskują 
głównie duże zagraniczne sieci 

handlowe. Tracą małe osiedlowe 
sklepy i pracownicy handlu, któ-
rym odebrano prawo do niedziel-
nego wypoczynku i normalnego 
życia rodzinnego. Doświadczenia 
z Europy Zachodniej pokazują, że 
wolne niedziele nie spowodują 
likwidacji sklepów, zmniejszenia 
obrotów czy zwolnień pracowni-
ków. Warto zatem poprzeć oby-
watelską inicjatywę ograniczenia 
handlu w niedziele!
Pobierz listę do zbierania 
podpisów...>>

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/postulaty-zwiazku-z-ostatnich-8-lat-zrealizowane-w-100-proc
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/lux-oriente-czyli-chrzescijanskie-swiatlo-na-wschodzie-wystawa-wyjatkowa-w-gdansku
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/jaroslaw-szarek-nowym-prezesem-instytutu-pamieci-narodowej
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/czy-byl-parasol-ochronny-nad-amber-gold-wyjasni-komisja-sledcza
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zwiazkowcy-jednym-glosem-o-zalozeniach-budzetu-panstwa
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/solidarnosc-wywalczy-wolne-niedziele


Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

Bożena Łasek, przewodnicząca Organizacji 
Zakładowej NSZZ „S” w Regionalnym 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Gdańsku

– Jako pracownicy chcieliśmy mieć wpływ na to co 
dzieje się w firmie. Najlepszym pomysłem okazało się
zorganizowanie się w związek zawodowy. Obecnie 

mamy wpływ np. na dysponowanie pieniędzy z Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych. W komisji socjalnej mamy czterech swoich przed-
stawicieli. Staramy się także o wywalczenie wolnych niedziel. To ważne, 
bo większość naszych pracowników to kobiety, które w ten dzień chcia-
łyby być z rodziną. Doceniamy fakt, że dyrektor chce z nami rozmawiać. 
Czasem negocjacje są trudne, ale dochodzimy do konsensusu. Cały czas 
działamy na rzecz zwiększenia liczby członków naszej organizacji. Stara-
my się też, aby panowała jak największa demokracja. Dlatego wszystkie 
ważne decyzje dotyczące pracowników podejmowane są nie przez wąską 
grupę liderów związkowych, ale przez wszystkich członków „S”.

iBiS NR 30 (281) 27 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

Warto pamiętać, że pod koniec sierpnia po raz 
kolejny zostaną wręczone stypendia z Funduszu 
Stypendialnego NSZZ „S”. Zachęcamy do wsparcia 
uzdolnionej i aktywnej młodzieży z województwa 
pomorskiego.  Regulamin i wniosek stypendialny 
można znaleźć na stronie Pomorskiej Fundacji 
Edukacji i Pracy...>>

Stypendia „S”

Gdańska „Solidarność” zachęca mło-
dzież do skorzystania latem z porad 
w zakresie prawa pracy. Wakacje to też 

czas pracy sezonowej. Podejmując czasowe za-
trudnienie powinniśmy pamiętać o kilku podsta-
wowych zasadach. Przede wszystkim:
 Warunki umowy o pracę powinny być potwier-

dzone na piśmie najpóźniej w dniu podjęcia 
pracy.

 Umowa musi zawierać wysokość wynagrodze-
nia oraz określać rodzaj i warunki pracy.

 Przy pracy w gastronomii warto ustalić na pi-
śmie ewentualną odpłatność za nocleg i wyży-
wienie.

 Przed rozpoczęciem pracy należy odbyć szkole-
nie BHP i zrobić badania lekarskie.

Jeżeli jesteś studentem lub uczniem i masz wąt-
pliwości z zakresu prawa pracy – przyjdź, zabiera-
jąc ze sobą legitymację szkolną lub studencką, do 
Działu Prawnego Regionu Gdańskiego NSZZ „Soli-

darność” w Gdańsku 
przy ul. Wały Piastow-
skie 24, pok. 106, 
tel. 58 308 42 74, 
e-mail dzial.prawny 
@solidarnosc.gda.pl. 
Uzyskasz darmową 
poradę prawną. Za-
chęcamy do odwie-
dzenia strony www.
solidarnosc.gda.pl  
i www.pip.gov.pl

Studencie –  
po poradę 
prawną przyjdź  
do „Solidarności”

Wakacyjna przygoda

W naszym wakacyjnym cyklu 
dla aktywnych i swojej pasji do 
nurkowania opowiada Roman 
Kuzimski, zastępca przewodni-
czącego ZRG NSZZ „S”:

– Chyba od zawsze chciałem 
zajrzeć pod lustro wody. Najbar-
dziej lubię jezioro Wdzydze. Ono 
ma głębokość do 70 metrów. 
W jednym miejscu, przy wyspie 
Łysa Zośka, jest specyficznie

ukształtowane dno. Czujesz się 
tam tak, jakbyś schodził po ścia-
nie. Nurkowanie to emocje i ad-
renalina. Ważna jest praca w ze-
spole, solidarność. Musisz liczyć 
na siebie, ale też na kolegów. 
Kolega może pomóc w trudnej 
sytuacji. Pod wodą nie ma miej-
sca na lekceważenie, które może 
prowadzić do tragedii. Konieczny 
jest dystans i rezerwa.

Nagrody za zdjęcia
Trwa wakacyjny konkurs, 

w którym można wygrać atrakcyj-
ne nagrody książkowe. Wystarczy 
przesłać nam (na adres e-mail 
m.kuzma@solidarnosc.gda.pl 
lub umieszczając w komentarzu 
na profilu Regionu Gdańskiego
NSZZ „S” w serwisie Facebook) 
zdjęcie ronda, ulicy, pomnika lub 
innej pamiątki z „S” w nazwie. 
Fotografię przysłał nam już m.in.
Adam Bieliński. To tablica upa-
miętniająca mieszkańców Tczewa 
internowanych w stanie wojen-
nym, umieszczona na budynku 

firmy Eaton. Czekamy na kolejne
zdjęcia!

Więcej...>>

– Polityka poprzedniego rzą-
du promująca przede wszystkim 
interesy lobby dużych pracodaw-
ców doprowadziła do tego, że 
Polska została w ogonie Unii Eu-
ropejskiej jeśli chodzi o wynagro-
dzenia – uważa Elżbieta Rafalska. 
W rozmowie z „wSieci” minister 

Czas pracowników
rodziny, pracy i polityki społecz-
nej zauważa jednak zmianę na 
rynku pracy na korzyść pracow-
ników. – Myślę, że bardzo duży 
wpływ na rynek pracy będą miały 
wprowadzenie minimalnej stawki 
godzinowej dla zleceniobiorców 
i świadczących usługi w wy-
sokości ponad 12 złotych oraz 
podwyżka płacy minimalnej dla 
pracowników do dwóch tysięcy 
złotych brutto. Obie te regulacje 
wejdą w życie w styczniu 2017 r. 
To będzie przełomowy rok pod 
względem wzrostu wynagrodzeń 
– uważa Rafalska. Więcej...>>

Rozwój firm nie może się opierać głównie na
niskich kosztach pracy, jak do tej pory. Benefi-

cjentem wzrostu gospodarczego muszą się 
stać pracujący, a nie tylko pracodawcy (…) 

Pracodawcy muszą się pogodzić z fak-
tem, że wchodzimy w nowy etap 

rozwoju i poprawianie wyników 
finansowych poprzez ograni-

czanie kosztów osobowych 
to już przeszłość.

Elżbieta Rafalska, 
minister rodziny, 

pracy i polityki 
społecznej,

„wSieci”, 
nr 30/
2016

CYTAT tygodnia

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/konkurs-wakacje-z-solidarnoscia
http://www.pomorskafundacja.org.pl/index.php/dokumenty-do-pobrania
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/rafalska-wchodzimy-w-nowy-etap-rozwoju-poprawianie-wynikow-finansowych-poprzez-ograniczanie-kosztow-osobowych-juz-przeszlosc
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