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

399 €
Tyle miesięcznie wynosi zasiłek socjalny w Niemczech (ALG II), do tego dopłata na 
mieszkanie i ogrzewanie; stały partner otrzymuje 360 €; dzieci do 14 roku po 267 €, 
a do 25 roku życia – 320 €. Dla przypomnienia: kurs euro to 4,2 zł.
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Kanonizacja patrona „S”
Kanonizacja bł. ks. Jerzego Po-

piełuszki, patrona NSZZ „S” coraz 
bliżej. W Creteil pod Paryżem po-
zytywnie zakończyła się procedura 
badania niedającego się wyjaśnić 
naukowo uleczenia śmiertelnie 
chorego za wstawiennictwem 
księdza Jerzego. Komisja ustaliła, 
że doszło do „niewytłumaczalne-
go i zadziwiającego uzdrowienia”.

Prawnicy gdańskiej 
„S” na XIII Forum 
Prawników Związkowych

XIII Forum Prawników Związ-
kowych odbyło się w Goniądzu 
(Podlasie) 8 i 9 września 2015 r. 
Organizatorem spotkania było 
Biuro Eksperckie, Dialogu i Polityki 
Społecznej Komisji Krajowej NSZZ 
„S”. Prawnicy dyskutowali m.in. 
o umowach terminowych, usta-
wie o Radzie Dialogu Społeczne-
go. Więcej…>>

Pielgrzymka Ludzi Pracy
Od 33 lat, w trzecią niedzielę 

września, ludzie „S” w skupieniu 
i modlitwie pielgrzymują do Królo-
wej Polski na Jasnej Górze. Zwyczaj 
ten zapoczątkował bł. ks. Jerzy 
Popiełuszko, patron NSZZ „S”. Piel-
grzymka za każdym razem gromadzi 
tysiące członków i sympatyków „S”. 
Zapraszamy do udziału w XXXIII 
Ogólnopolskiej Pielgrzymce Ludzi 
Pracy w dniach 19-20 września br.

Sto złotych
Ministerstwo pracy poinfor-

mowało, że od 1 stycznia 2016 
r. minimalne wynagrodzenie pra-
cownika zatrudnionego w pełnym 
wymiarze czasu pracy nie może 
być niższe niż 1850 zł brutto, czyli 
płaca minimalna wzrośnie o 100 
zł. Wysokość płacy minimalnej 
w Polsce nie pozwala na normal-
ne życie.

Znajdź nas na Facebooku
www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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Czas na RADĘ DIALOGU 

Wniosek o powołanie w woj. 
pomorskim Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego trafił do
marszałka woj. pomorskiego Mie-
czysława Struka. Ze strony NSZZ 
„S” dokument podpisali w ponie-
działek 14 września br. w siedzi-
bie gdańskiej „S” Krzysztof Dośla,  
przewodniczący ZRG NSZZ „S”, 
Bogdan Olszewski, sekretarz ZRG 
NSZZ „S” oraz Stanisław Szukała, 
przewodniczący ZR Słupskiego 
NSZZ „S”. Wśród sygnatariuszy 
znaleźli się też związkowcy z FZZ 
i OPZZ oraz pomorscy liderzy or-
ganizacji pracodawców ZP Le-
wiatan, Pracodawców Pomorza 
i Pomorskiej Izby Rzemieślniczej 

MiSP. We wniosku znalazło się od-
niesienie do art. 20 Konstytucji RP, 
przyjmującego za zasadę ustrojo-
wą społeczną gospodarkę rynko-
wą, opartą m.in. na solidarności, 
dialogu i współpracy partnerów 
społecznych.

Ustawa o Radzie Dialogu Spo-
łecznego, która zastąpiła Komisję 
Trójstronną, weszła w życie 11 
września br. Do 25 września br. 
partnerzy społeczni złożą wnioski 
do prezydenta RP o powołanie 
przedstawicieli w skład RDS. Z kolei 
na marszałkach województw spo-
czywa powołanie Wojewódzkich 
Rad Dialogu Społecznego. Mają na 
to trzy miesiące. Więcej…>>

Wspólny głos związkowców i pracodawców w sprawie dialogu.

Bronimy związkowca
Międzynarodowa Federacja Transportowców ITF i NSZZ „S” 
umieściły w Internecie apel do Zarządu DCT Gdańsk S.A. 
i australijskich właścicieli tego terminalu o przywrócenie do 
pracy jednego z liderów zakładkowej „S”. Dzięki niemu wielu 
pracowników zdecydowało się przyłączyć do organizującego 
się Związku. Nasz kolega pracował w DCT Gdańsk od 2009 r., 
w sierpniu skończyła mu się ostatnia umowa o pracę na czas 
określony. Od marca br. pracę w DCT Gdańsk straciło pięciu 
członków Komisji Zakładowej. Każdy z nas może okazać swą pomoc 
i solidarność – jednym kliknięciem myszki.
Petycję można podpisać tutaj...>>

Naszym
ZDANIEM

W cza-
sach słusznie 
m i n i o n y c h 
krążyło powie-
dzenie, że we 
wprowadze-
niu systemu 
socjalistycz-

nej szczęśliwości przeszkadzają 
PZPR cztery problemy: wiosna, 
lato, jesień, zima. Wsłuchując się 
w  wystąpienia prominentów PO 
i jej satelity PSL okazuje się, że w 
budowaniu „Zielonej Wyspy” w 
Polsce przeszkadzają te same 
cztery kwestie, do których, by 
było trudniej obozowi władzy, 
doszły dwie przeszkody, czyli 
„wredny” PiS i związki zawodo-
we, a głównie NSZZ „S”.  

Swoją niekompetencję i brak 
profesjonalizmu muszą rządzą-
cy jakoś społeczeństwu wytłu-
maczyć lub przynajmniej wsty-
dliwie je przysłonić. Muszą więc 
znaleźć tych, których wskażą 
jako odpowiedzialnych za nie-
powodzenia ekipy rządzącej. 

Przerażają zdjęcia z konwen-
cji PO i widoczny tam entuzjazm 
i euforia wywołane słowami 
premier Kopacz, zapowiadającej 
uderzenie w związki zawodowe.  
Zadziwia radość zebranych, że 
można coś zabrać innym, stłam-
sić legalnie funkcjonujące orga-
nizacje, bo zagrażają monopolo-
wi władzy. Skąd my to znamy? I 
to w oparciu o kłamstwa, w któ-
rych fabrykowanie wprzęgnięty 
jest mechanizm propagandy. 

8 lat rządów PO skutkowało 
ucieczką ponad dwóch milio-
nów rodaków w poszukiwaniu 
chleba, nędzą blisko trzech 
milionów Polaków, w tym pół 
miliona polskich dzieci i ubó-
stwem kolejnych trzech milio-
nów. To są dane GUS.  

Ale cóż się dziwić, jeśli nawet 
uchodźcy z ogarniętych wojną 
Syrii i Iraku nie chcą pozostać na 
polskiej Zielonej Wyspie.  

W zeszłym roku GUS badał 
sytuację związków zawodowych 
wykazując, że fikcyjne są owe
związkowe przywileje. Jednak jak  
bez „wrogów” związkowców 
wytłumaczyć ma Ewa Kopacz 
partyjnym szeregom dlaczego je-
śli jest tak dobrze - jest tak źle? 

Mamy szansę niedługo to 
zmienić. 

Krzysztof Dośla

SZEŚĆ PRZESZKÓD 
PO

Komisja Krajowa NSZZ „S” 
udzieliła całkowitego poparcia 
bezpardonowo, kłamliwie i bez-
podstawnie atakowanemu prze-
wodniczącemu związku Piotrowi 
Dudzie. Krajówka uznała publika-
cje „Newsweeka” za atak na cały 
związek.

Obradująca 15 września 
w Warszawie Krajówka zdecydo-
wała też o skierowaniu wniosku 
do Trybunału Konstytucyjnego 
w sprawie rozporządzenia mi-
nistra zdrowia Mariana Zembali 
o warunkach udzielania świad-

Krajówka: SPRAWDŹ POLITYKA
czeń opieki zdrowotnej. Zdaniem 
„S” doszło do złamania konsty-
tucyjnej zasady równości wobec 
władzy oraz ustawy o związkach 
zawodowych.

Omówiono też kontynuację 
akcji „Sprawdzam polityka”. 
Przed wyborami parlamentarny-
mi na stronie http://www.spraw-
dzampolityka.pl/każdy może zwe-
ryfikować jak głosowali posłowie
i senatorowie w kwestiach pod-
niesienia wieku emerytalnego, 
obywatelskich wniosków o refe-
renda, zmian w kodeksie pracy.

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/chca-rady-dialogu-spolecznego/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/prawnicy-gdanskiej-s-na-xiii-forum-prawnikow-zwiazkowych
http://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=2829
http://www.facebook.com/solidarnoscgdansk


CYTAT tygodnia

Ludzie ci zostali wypędzeni w sposób perfidny. Islamiści,
bojownicy ISIS, po wejściu do miejscowości, gdzie 

żyli chrześcijanie, najpierw przeprowadzali spis 
mieszkańców i zapewniali, że nikomu nic się nie 

stanie. Po dwóch dniach wszystkich spędzi-
li do meczetu. Następnie postawiono trzy 

warunki: konwersja na islam, 8 tys. 
dolarów podatku miesięcznie, albo 

ścięcie. Kto mógł, ten uciekał.

ks. abp  Stanisław  
Gądecki, odwiedzający 

obóz chrześcijań-
skich uchodźców 

w Irbilu  
(Kurdystan)   
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Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

ZBIGNIEW JAKUBOWSKI, zastępca 
przewodniczącego KZ NSZZ „S” w Destylarnii 
Sobieski S.A.

– Zapisałem się do „Solidarności”, ponieważ przez 
całe życie uważałem, że trzeba pomagać innym. Pod-
czas działalności związkowej spotykam się z różnymi 
problemami pracowniczymi, takimi jak negocjacje płac 

oraz egzekwowanie regulaminów zewnętrznych i szacunku dla pracow-
ników. 

STANIE KOLEJ

HISTORIA tak było

TWORZY SIĘ „S”
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Przepisy prawa pracy przewi-
dują możliwość zawarcia umowy 
zakazującej pracownikowi prowa-
dzenia działalności konkurencyj-
nej wobec pracodawcy w czasie 
trwania stosunku pracy. Umowa 
ta może być zawarta jednocześnie 
z umową o pracę, w odrębnym 
dokumencie, ale może stanowić 
też część treści samej umowy 
o pracę.

Pracodawca może uzależnić 
zawarcie umowy o pracę od jed-
noczesnego zawarcia umowy 
o zakazie konkurencji.

Natomiast odmowa przez 
pracownika przyjęcia propozycji 
zawarcia takiej umowy, złożonej 
przez pracodawcę w czasie trwa-
nia stosunku pracy, może uza-
sadniać wypowiedzenie umowy 
o pracę, chyba że propozycja ta 
jest niezgodna z kodeksem (wy-
rok SN z dnia 3.11.1997r. I PKN 
333/97).

Ustawodawca posługuje się 
zwrotem „działalność konkuren-
cyjna”, nie konkretyzując o ja-
ką działalność chodzi. Z kolei 
ustalenie znaczenia działalności 
konkurencyjnej ma strategiczne 

UMOWY O ZAKAZIE 
KONKURENCJI (część I)

znaczen i e 
dla określenia 
tzw. zakresu za-
kazu konkurencji. 
Zakres zakazu kon-
kurencji nałożonego na 
pracownika powinien być 
określony konkretnie i moż-
liwie precyzyjnie, przez odnie-
sienie go do określonego zbioru 
produktów lub usług, nie zaś do 
jakiejkolwiek działalności „ana-
logicznej” (wyrok SN z 16 lipca 
2014r., II PK 266/13).

Istotą umowy o zakazie kon-
kurencji jest powstrzymywanie się 
przez pracownika w czasie istnienia 
stosunku pracy lub po jego zakoń-
czeniu od działalności konkuren-
cyjnej wobec pracodawcy w sensie 
obiektywnym – w zakresie działal-
ności, która stwarza rzeczywiste 
zagrożenie interesów pracodawcy. 
Klauzula konkurencyjna dotyczyć 
może w szczególności zarówno 
produkcji towarów lub świadcze-
nia usług tego samego rodzaju, jak 
i towarów i usług zbliżonych do 
działalności pracodawcy.
Stan prawny na 16.09.2015 r.

Maria Szwajkiewicz

Ogólnopolski strajk we wszyst-
kich zakładach spółki PKP Cargo 
rozpocznie się w październiku 
– taką decyzję podjęły 8 września 
br. związki zawodowe z Krajowe-
go Komitetu Protestacyjno-Straj-
kowego w PKP Cargo po fiasku
rozmów z pracodawcą.    

– Liczyliśmy na otwarcie ze stro-
ny zarządu PKP Cargo, bo to prze-
cież on był inicjatorem spotkania. 
Otrzymując zaproszenie do rozmów 
mieliśmy prawo sądzić, że w obliczu 
protestu, który w referendum po-

parło większość pracowników, za-
rząd spółki wyjdzie z wyższymi pro-
pozycjami płacowymi. Zarząd PKP 
Cargo zaprosił nas tylko po to, by 
podtrzymać swoją ofertę podwyżki 
o 110 zł netto – informuje Henryk 
Grymel, szef kolejarskiej „S”. Związki 
zawodowe żądają po 250 zł netto 
dla każdego pracownika. 

Do 25 września br. mają być 
gotowe regulaminy strajkowe 
oraz zasady przeprowadzenia 
protestu. Rusza też akcja informa-
cyjna.  

PO jest w desperacji. Strach 
przed utratą władzy jest tak wiel-
ki, że Ewa Kopacz podczas sobot-
niej konwencji partii przedstawiła 
pisane na kolanie pomysły, któ-
rych nikt w PO nie rozumie, na 
czele z panią premier.

– Postanowiliśmy, że zapropo-
nujemy Polakom jednolitą stawkę 
podatku PIT. Dużo niższą niż w tej 
chwili, bo na poziomie 10 procent 
– mówiła w czasie swojego prze-
mówienia na konwencji premier 
Kopacz.

Drugi „rewolucyjny” pomysł 
przedstawiony przez Ewę Kopacz 
to likwidacja składek na ZUS, co 
cofnęłoby system ubezpieczeń 

KOPACZ: NIE BĘDZIE NICZEGO...

społecznych do czasów przed Bi-
smarckiem i likwidacji NFZ. Wśród 
komentatorów pojawiło się okre-
ślenie, że to „rzucenie się na dru-
ty” zdesperowanej PO. Egzegezy 
słów premier Kopacz próbowali 
dokonać liczni politycy PO. Były 
minister przekształceń własno-
ściowych i komisarz Janusz Le-
wandowski, odpowiedzialny za 
transformację ustrojową ujawnił, 
że owszem 10 proc., ale tylko dla 
najbiedniejszych. 

Największy aplauz na konwen-
cji PO wywołała zapowiedź likwi-
dacji etatów związkowych. I to 
już zrozumieli wszyscy uczestnicy 
konwencji partii władzy…

17 września 1980 r. powstał 
NSZZ „S” w kształcie takim, jaki 
znamy do dzisiaj, tj. jednego, 
ogólnopolskiego, niezależnego 
związku zawodowego. Tego dnia 
w siedzibie gdańskiego MKZ ze-
brali się związkowcy z całego kra-
ju, reprezentujący regiony, branże 
i duże zakłady pracy. Obok Lecha 
Wałęsy i innych przywódców 
strajków z Trójmiasta, byli m.in. 
liderzy ze Szczecina z Marianem 
Jurczykiem, z Warszawy ze Zbi-
gniewem Bujakiem i ze Śląska 
z Kazimierzem Świtoniem.

Zasadniczą kwestią było to, 
czy będzie ona tworzona w za-
kładach i regionach, stanowiąc 
niejako samodzielne organizacje 
pracownicze, czy powstanie jed-
nolita struktura o zasięgu krajo-
wym. Zwolennikiem pierwszej 
koncepcji był m.in. Wałęsa.

Mec. Jan Olszewski zapropo-
nował, aby MKZ w Gdańsku przy-
gotował projekt statutu dla całe-
go NSZZ, na podstawie którego 
MKZ-ty zarejestrują się jako jeden 
związek.

Z kolei Karol Modzelewski, 
syndykalista, więzień polityczny 
PRL, zaproponował, aby nową 
organizację nazwać Niezależny 
Samorządny Związek Zawodowy 
„Solidarność”.

Powołana została Krajowa Ko-
misja Porozumiewawcza składają-
ca się z przedstawicieli wszystkich 
MKZ-ów. MKZ wydał komunikat, 
który głosi iż „W chwili obecnej 
do NSZZ wstąpiło ponad 3 milio-
ny ludzi w około 3500 zakładach. 
W słabszych lub mniej licznych 
ośrodkach powstawaniu nowych 
związków towarzyszy strach przed 
szykanami i represjami”.

Już po pięciu dniach, 22 wrze-
śnia 1980 r. przyjęty został projekt 
Statutu opracowany przez Jana 
Olszewskiego, Andrzeja Stelma-
chowskiego i Wiesława Chrzanow-
skiego. Dwa dni później delegacja 
NSZZ „S” złożyła w Sądzie Woje-
wódzkim w Warszawie wniosek 
o rejestrację.
Czytaj także:
IV rozbiór Polski…>>

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/dzie-zdrady-dzie-niepodlegoci-17-wrzenia-1939-17-wrzenia-1993
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