
upominamy się o podwyżkę, chce-
my tylko wyrównania kosztów in-
flacji – wyjaśnia Marcin Jacewicz 
z Krajowej Sekcji Pracowników 
Gospodarki Wodnej NSZZ „S”, 
przewodniczący zakładowej „S” w 
Regionalnym Zarządzie Gospodar-
ki Wodnej w Gdańsku.      

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

48 procent
– tylu Polaków uważa, że Andrzej Duda będzie lepszym prezydentem od Bronisława 
Komorowskiego (sondaż CBOS dla „Rzeczpospolitej”). iBiS
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Referendum kolejarzy
Referendum strajkowe ruszy-

ło 4 sierpnia w PKP Cargo. Do 21 
sierpnia pracownicy przewoźnika 
towarowego zdecydują, czy pod-
jąć strajk, jeśli pracodawca nie 
zgodzi się na proponowane przez 
związki zawodowe podwyżki wy-
nagrodzeń.   

Zarobki Polaków
Kto może pozazdrościć Polakom 

wysokości pensji? Według agencji 
Bloomberg tylko Filipińczycy, któ-
rzy zarabiają 7 zł/godzinę. Średnie 
wynagrodzenia Polaków to 30 zł/
godzinę, ale to i tak nic przy 181 
zł Szwajcarów, 107 zł Włochów czy 
38 zł Portugalczyków. Polacy też 
tyle zarabiają – ale tylko ci, którzy 
wyjechali do Wielkiej Brytanii.. 

Nieudany eksperyment?
Potwierdzają się obawy „S” 

dot. połączenia Wojewódzkiego 
Centrum Onkologii w Gdańsku i 
Podmiotu Leczniczego Copernicus. 
Już po tygodniu z powodu zakazu 
konkurencji z WCO musiało zwolnić 
się 22 lekarzy, w tym 10 onkologów, 
którzy pracują też w Uniwersytec-
kim Centrum Klinicznym. Takie są 
efekty prymatu ekonomii w służbie 
zdrowia. 

PIKIETA POD NEPTUNEM

P a -
m i ę ć 
wa r s za -
w i a k ó w 
o Powsta-
niu musi 
b u d z i ć 
szacunek. 
C h w a ł a 
pokona-

nym, ale nie zwyciężonym...
Czas wakacji sprzyja spraw-

dzeniu w zakamarkach szuflad 
czy pamięci komputera tego, co 
się odłożyło do przemyślenia. 
Stawiając sobie niejednokrotnie 
jakże polskie pytanie „bić się 
czy nie bić?”, odpowiadam sło-
wami zapisanymi przez poetę 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego: 
„Trzeba nam teraz umrzeć, by 
Polska umiała znów żyć”. Nie-
zwykła jest siła tych słów. Ale tak 
właśnie się stało. To Powstanie, 
jak Katyń, jak po wojnie Poznań 
1956, Marzec 1968, Wybrzeże 
1970, Radom 1976, Sierpień 
1980, stały się takimi strefami 
zero naszej rodzinno-domowej 
pamięci, opowieści, śpiewów 
przy ogniskach. Zagłuszane, wy-
mazywane z nauczania szkolne-
go – trwały.

Ważne, żeby nie zapomnieć. 
Dyskutujemy, konfrontujemy 
opinie, ujawniamy jakieś resen-
tymenty w sobie, emocje, ale 
nade wszystko nie możemy za-
pominać o cierpieniu, konaniu, 
śmierci, bezimiennych grobach, 
czasami stertach porzuconych 
ciał jak w szpitalu na Woli. Ile 
w tym było bólu, samotności, 
utraty nadziei. Podobnie jak w 
mrozie gułagów, drutach oka-
lających obozy koncentracyjne, 
getta w centrach miast, żołnie-
rzy-oficerów nieświadomych 
czekającego ich mordu katyń-
skiego… Ważne, żeby o nich nie 
zapomnieć.

Winston Churchill po pakcie 
Wielkiej Brytanii z Hitlerem w 
1938 r. w Monachium powie-
dział: „Nasz rząd miał do wy-
boru hańbę lub wojnę. Wybrał 
hańbę, a wojnę będzie miał i 
tak”. Słowa te w jakiś sposób są 
odpowiedzią na ów powstańczy 
dylemat: bić się, czy nie bić? Pak-
tować z wrogiem?

Wojciech Książek

CZAS POWSTANIA, 
CZAS PYTAŃ

JEST RADA DIALOGU!

Aparaty fotograficzne i lornet-
ki można m.in. wygrać w naszym 
konkursie ekologicznym. Aby wziąć 
udział w zabawie, wystarczy wysłać 
do nas własnoręcznie wykonane zdję-
cie przedstawiające piękno polskiej, 
a zwłaszcza pomorskiej przyrody. 
Szczegóły konkursu...

Wygraj aparat 
fotograficzny!

PRAWOekologiczny

Korzystamy z do�nansowania Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Pikieta protestacyjna pracowni-
ków gospodarki wodnej odbędzie 
się w sobotę 8 sierpnia o godz. 
11 pod fontanną Neptuna przed 
Dworem Artusa w Gdańsku (Dłu-
gi Targ 43/44). „Solidarność” za-
prasza nie tylko osoby związane 
z gospodarką wodną, ale wszyst-
kich, którzy uważają, że niegodne 
traktowanie pracowników sfery 
budżetowej godzi w polską rację 
stanu. Pracownicy gospodarki 
wodnej nie otrzymali podwyżek 
wynagrodzeń od 2008 r.! – Nasze 
koszty utrzymania rosną, podsta-
wa wynagrodzenia zbliża się do 
płacy minimalnej. Pikieta odbędzie 
się pod hasłem „Oddajcie nam 
nasze pieniądze!”, ponieważ nie 

dem projekt trafił do parlamentu 
jako rządowy. W czerwcu został 
przyjęty przez Sejm i Senat. 

Rada Dialogu Społecznego 
daje m.in. większe kompetencje 
partnerom społecznym, gwa-
rantuje jej większą niezależność, 
pośrednią inicjatywę ustawodaw-
czą, znosi możliwość blokowa-
nia uchwał przez jedną ze stron, 
wprowadza też kadencyjność i 
rotacyjność przewodniczącego 
Rady. W jej posiedzeniach będą 
mieli obowiązek brać udział mi-
nistrowie konstytucyjni. To duży 
sukces „S” i szansa na odbudowę 
zamrożonego przez koalicję PO-
-PSL dialogu społecznego.   

CO Z TĄ BIEDRONKĄ? 
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możliwości wchodzenia działaczy 
związkowych na teren zakładu 
pracy oraz zaplecza w celu kon-
taktu z pracownikami, nazwane-
go przez pracodawcę „agitacją”.

Takie utrudnienia naruszają 
m.in. wytyczne Międzynarodowej 
Organizacji Pracy.

– W ostatnich tygodniach 
miały miejsce przypadki, 
w których kierownicy rejonów 
zabierali przygotowane przez nas 
materiały informacyjne ze sklepów 
Biedronki. Mieliśmy też sygnały 
z placówek, w których byliśmy, że 
po naszym wyjeździe przychodzi-
li przedstawiciele kierownictwa 
i grozili pracownikom różnymi 
konsekwencjami w przypadku za-
pisania się do organizacji związ-
kowej – mówi Piotr Adamczak, 
przewodniczący „Solidarności” 
w Jeronimo Martins Polska.

Zakładowa „Solidarność” 
w Jeronimo Martins Polska, wła-
ściciela sieci sklepów Biedronka, 
rozważa poinformowanie Mię-
dzynarodowej Organizacji Pracy 
o utrudnianiu, w odczuciu związ-
kowców, działalności związkowej, 
możliwości zrzeszenia się przez 
pracowników oraz prowadzenia 
dialogu społecznego. Prezydium 
KZ NSZZ „Solidarność” w JMP 

„z niepokojem przyjęło oświadcze-
nie przedstawiciela pracodawcy 
złożone do protokołu Państwo-
wej Inspekcji Pracy”. Zdaniem 
związkowców potwierdza ono 
ich zastrzeżenia dotyczące braku 

Ustawę o Radzie Dialogu Spo-
łecznego i innych instytucjach 
dialogu społecznego podpisał 3 
sierpnia odchodzący prezydent 
Bronisław Komorowski. Ustawa 
wejdzie w życie 14 dni od daty 
jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 
Skład RDS wybierze już nowy 
prezydent Andrzej Duda. Projekt 
ustawy przygotowała „Solidar-
ność”, która przekonała do nie-
go najpierw pozostałe centrale 
związkowe i organizacje praco-
dawców. Po negocjacjach z rzą-



CYTAT tygodnia

„Platforma nigdy nie będzie miała ludzkiej twarzy, 
twarzy społecznej. To zatwardziali liberało-

wie, którzy na poczet kampanii chcą robić 
wszystko inaczej”.

Piotr Duda 
(Polsat News, 4 sierpnia)

iBiS NR 31 (230) 5 SIERPNIA 2015
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Adam Chmielecki
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

Dlaczego należę do 
„SOLIDARNOŚCI”?

BARBARA WERBIŃSKA, 
KM NSZZ „S” Pracowników
Oświaty i Wychowania 
w Gdańsku

– Do „Solidarności” należę od 1980 
r. W stanie wojennym zajmowałam 
się m.in. pomocą osobom internowa-
nym, zwolnionym z pracy za działal-

ność związkową i ich rodzinom. Po 1989 r. nie zaprzestałam aktywności 
w Związku. Była m.in. przewodniczącą koła, skarbnikiem komisji zakła-
dowej, a gdy trzeba było, organizowałam akcje protestacyjne i strajki. 
Obecnie jestem na emeryturze, ale wciąż działam w oświatowej „S”.

SUKCES W SANEPIDZIE

ZAPYTAJ prawnika

Chory pracownik 
nie pójdzie na urlop

HISTORIA tak było

ŚMIERĆ POETY

Urlop jest jedną z instytucji 
zabezpieczających prawo pracow-
nika do wypoczynku, czego wyra-
zem są stosowne przepisy kodeksu 
pracy oraz Konstytucji RP. Zgod-
nie z utrwalonym orzecznictwem 
Sądu Najwyższego całokształt 
regulacji prawnej urlopów wypo-
czynkowych uzasadnia tezę, że 
udzielenie pracownikowi urlopu 
w okresie zwolnienia lekarskie-
go jest niedopuszczalne i praw-
nie nieskuteczne, nawet gdy ten 
wyraził na to zgodę. 

Sformułowanie zawarte w art. 
165 kp o niemożności rozpoczęcia 
przez pracownika urlopu w ustalo-
nym terminie z powodu niezdol-
ności do pracy wskutek choroby 
upoważnia do stwierdzenia, że 
okres choroby stanowi prze-
szkodę w rozpoczęciu urlopu. 
Zgodnie z art. 166 KP, część urlopu 
niewykorzystaną z powodu czaso-
wej niezdolności do pracy wsku-
tek choroby lub odosobnienia w 
związku z chorobą zakaźną praco-
dawca jest zobowiązany udzielić 

pracownikowi w 
terminie później-
szym. Z obu powoła-
nych przepisów wynika, 
że niezdolność do pracy z 
powodu choroby pozostaje 
w opozycji do zwolnienia urlo-
powego.

Urlop wypoczynkowy przypa-
dający w okresie choroby z istoty 
swej nie może spełnić przypisa-
nych mu funkcji. Dlatego udziele-
nie urlopu w okresie niezdolności 
do pracy jest prawnie niedopusz-
czalne (zob. wyrok SN z dnia 10 
listopada 1999 r., I PKN 350/99, 
LEX nr 46316). Powyższy zakaz 
skierowany jest do pracodawcy i 
ma on charakter stanowczy. listo-
pada 1999 r., I PKN 350/99, LEX 
nr 46316). Powyższy zakaz skiero-
wany jest do pracodawcy i ma on 
charakter stanowczy. 

Tomasz Gryczan – Dział Praw-
ny Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”

Czwartego dnia powstania 
warszawskiego, 4 sierpnia 1944 
r. w godzinach popołudniowych, 
trafiony przez niemieckiego 
strzelca wyborowego, zginął na 
posterunku w Pałacu Blanka star-
szy strzelec podchorąży rezerwy 
Krzysztof Kamil Baczyński.

Nie był zwykłym żołnierzem, a 
raczej „poetą czasu wojny”. Uro-
dził się w 1921 r. Był harcerzem, 
fascynował się literaturą, jednak 
w 1942 r. przerwał konspiracyjne 
studia polonistyczne, aby skupić 
się na pisaniu poezji i… walce 
zbrojnej. Mimo słabego zdrowia 
służył w harcerskich Batalionach 
AK „Parasol” i „Zośka”. Wybuch 
powstania rozdzielił go z żoną 
– Barbarą Drabczyńską, która też 
zginęła w warszawskim zrywie.

Baczyński był jednym z naj-
wybitniejszych przedstawicieli 
pokolenia „Kolumbów”, poetów 

i literatów urodzonych na po-
czątku lat 20. XX w., których 
młodość przypadła na czas II 
wojny światowej. To ona ukształ-
towała ich twórczość. Baczyński 
mimo krótkiego życia napisał 
około 200 wierszy. W 1943 r. pi-
sał niemalże proroczo w „Elegii 
o chłopcu polskim”: „Zanim pa-
dłeś, jeszcze ziemię przeżegna-
łeś ręką. Czy to była kula, synku, 
czy to serce pękło?”.

Dzięki działaniom „S” nowy 
dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej w Gdań-
sku cofnął większość niekorzyst-
nych decyzji swojego poprzednika. 
Przypomnijmy, że po skardze „S” 
wojewoda odwołał Dariusza Ci-
chego, któremu związkowcy za-
rzucali złe zarządzanie placówką 
oraz niewłaściwą politykę kadro-
wą i płacową. Nowy dyrektor To-
masz Augustyniak spotkał się z 
przedstawicielami związków za-
wodowych już na drugi dzień po 
objęciu stanowiska. – Po rozmo-

wie z nami dyrektor Augustyniak 
zapewnił, że jeśli to będzie moż-
liwe, cofnie niekorzystne decyzje 
swojego poprzednika. Słowa do-
trzymał. Większość decyzji, które 
zaskarżaliśmy, zostało cofniętych. 
Dotyczą one m.in. zaprzestania 
likwidacji laboratoriów i zmiany 
decyzji kadrowych – mówi szef 
„S” w WSSE Piotr Madej. Do pracy 
wróciły już m.in. zwolnione przez 
poprzedniego dyrektora pracow-
nice z wieloletnim stażem, które 
miałyby trudne szanse na rynku 
pracy poza swoim zawodem.

 

PRACA W UPAŁY
W okresie upałów, takich jak 

ostatnie dni w Polsce, pracodawcy 
powinni zwrócić szczególną uwagę 
na warunki pracy. Woda oraz inne 
napoje (ich ilość i rodzaj powinny 
być dostosowane do warunków 
wykonywania pracy i potrzeb fi-
zjologicznych pracowników) nale-
żą się pracownikom, jeśli przy ich 
stanowiskach pracy temperatura 
przekracza 28 st. C. W przypad-
ku osób pracujących na otwartej 
przestrzeni napoje trzeba zapew-
nić już przy temperaturze powyżej 

25 st. C. Pracodawca powinien też 
pamiętać, że w nadmiernej ciepło-
cie nie mogą pracować młodociani, 
kobiety w ciąży i w okresie karmie-
nia.

„S” ODPOWIADA DCT
W terminalu kontenerowym 

DCT Gdańsk wciąż praktykowane 
jest zaniżanie wynagrodzeń do-
kerów pracujących na wyższych 
stanowiskach oraz „utrudnianie 
działalności związkowej” – wyni-
ka z zakończonej w lipcu kontro-
li Państwowej Inspekcji Pracy w 
Gdańsku. Tymczasem Zarząd DCT 
Gdańsk wezwał „S” do „zaprze-
stania naruszania dóbr osobistych” 
firmy. W odpowiedzi ZRG NSZZ „S” 
wydał oświadczenie, w którym od-
powiada, że „członkowie i jednost-
ki organizacyjne NSZZ »S« nie mieli 
intencji, aby naruszać dobra osobi-
ste Spółki, a jedynie zwrócić uwagę 
na naruszanie bądź obchodzenie 

przepisów prawa pracy – co zresztą 
należy do obowiązków związków 
zawodowych wynikających z usta-
wy o związkach zawodowych i sta-
tutu NSZZ »S«”.

Związek wspólnie z Międzyna-
rodową Federacją Transportowców 
zapewnia również wsparcie Macie-
jowi Konopce, jednemu z najbar-
dziej aktywnych liderów związko-
wych w DCT. Niedługo, 27 sierpnia 
br., kończy się jego kolejna umowa 
o pracę w porcie. Istnieje obawa, że 
pracodawca nie zechce mu przedłu-
żyć zatrudnienia. Jeśli tak się stanie, 
będzie to świadczyło o stosowaniu 
dyskryminacji ze względu na dzia-
łalność związkową.
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Tablica pamiątkowa w miejscu śmierci K.K.Baczyńskiego.


