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60 lat
Tyle musi pracować zarabiający średnią krajową Polak (4 tys. zł) na roczną średnią 
pensję prezesów działających w Polsce banków (2,9 mln zł).iBiS
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Rekolekcje
Zapraszamy na rekolekcje dla 

członków i sympatyków „S” z 2 
na 3 października. Organizuje je 
Duszpasterstwo Ludzi Pracy Archi-
diecezji Gdańskiej w Gdyni Oksy-
wiu, ul. Dickmana 13. Rekolekcje 
poprowadzi ks. prałat Sławomir 
Decowski, duszpasterz ludzi pra-
cy. Szczegóły: Tadeusz Grubich, 
tel. 695 825 588.

Szpital w pogotowiu
90 proc. biorących udział w re-

ferendum pracowników szpitala 
w Kościerzynie (na 841 zatrud-
nionych głosowało 480) opowie-
działo się za przeprowadzeniem 
akcji protestacyjnej. Związkowcy 
domagają się podwyższenia wy-
nagrodzenia o 300 zł brutto oraz 
zmian w regulaminie pracy (włą-
czenia wszystkich pracowników 
w system przegrupowań i przy-
wrócenia premii regulaminowej).

35 lat „S” w Wejherowie
NSZZ „S” w Wejherowie zapra-

szają 3 października br. o godz. 
16 na uroczystości 35 rocznicy po-
wstania naszego Związku i straj-
ków w 1980 roku. W programie 
złożenie kwiatów na pl. Jana Paw-
ła II, uroczysta msza św. w wejhe-
rowskiej kolegiacie p.w. św. Trójcy, 
otwarcie wystawy i koncert jubile-
uszowy. Szczegóły…>>

Więcej „śmieciówek”
Rośnie liczba pracodawców, 

którzy nie wypłacają należności za 
nadgodziny. Ze sprawozdania PIP 
za 2014 rok wynika też, że co piąta 
firma zawiera z pracownikiem umo-
wę cywilnoprawną, choć powinna 
umowę o pracę. Więcej...>>
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O prawo do „S”
Dla mnie 

priorytetem 
jest umowa 
programowa 
między NSZZ 
„Solidarność” 
a Andrzejem 
Dudą. Wyliczę 

jej główne elementy: obniżenie 
wieku emerytalnego, podnie-
sienie płacy minimalnej, walka 
z ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym, pomoc dla rodzin, 
wyeliminowanie umów śmie-
ciowych oraz wzmocnienie dia-
logu społecznego. Zwiększenie 
kwoty wolnej od podatku, 
program 500+ i darmowe leki 
dla seniorów to hasła kampanii 
parlamentarnej. 

W czasie autorytarnych rzą-
dów PO wszelkie inicjatywy 
obywatelskie w tak ważnych 
sprawach, jak wiek emerytalny, 
edukacja najmłodszych, ochro-
na polskiego majątku były tor-
pedowane. Zdemolowano służ-
bę zdrowia.

Wydłużenie okresu rozli-
czeniowego nie było żadnym 
uelastycznieniem stosunków 
pracy. Chodziło o zmniejszenie 
kosztów pracy po stronie pra-
codawców i uniknięcie w ten 
sposób wypłat za nadgodzi-
ny. Do kosza trafiła inicjatywa
wprowadzenia obligatoryjnego 
referendum krajowego, gdy 
z inicjatywą wystąpi co naj-
mniej milion obywateli. W Sej-
mie wnioski i projekty opozycji 
są z zasady odrzucane. Przepa-
dły projekty ustaw mojego au-
torstwa, dotyczące ogranicze-
nia umów śmieciowych i walki 
z pracą na czarno. Ograniczenie 
plagi umów śmieciowych na-
stąpiłoby po przyznaniu inspek-
torom pracy prawa do wydawa-
nia nakazów zawarcia umowy 
o pracę z pracownikiem, jeżeli 
w trakcie kontroli ocenią, że 
spełnione są ustawowe prze-
słanki. Platforma, głosując prze-
ciw tym rozwiązaniom, chroni 
umowy śmieciowe i pracę na 
czarno w imię filozofii budo-
wania konkurencyjności naszej 
gospodarki w oparciu o niskie 
koszty pracy.

Całość wywiadu 
z Januszem Śniadkiem 

w październikowym 
„Magazynie Solidarność”

Przeciwko zwolnieniu pięciu 
działaczy NSZZ „S” w terminalu DCT 
Gdańsk manifestowali związkowcy 
z portów w Gdańsku i Gdyni, Szczeci-
nie i Świnoujściu, marynarze i rybacy, 
stoczniowcy, kolejarze, nauczyciele

– Zarząd „negocjuje” poprzez 
firmę prawniczą, zamiast bez-
pośrednio rozmawiać ze stroną 
związkową – mówił Mariusz Po-
łom, przewodniczący Krajowej 
Sekcji Portów Morskich NSZZ „S”.

– Pracownicy stracili pracę, bo 
ośmielili się przypomnieć praco-
dawcy, że za wykonywaną pracę 
należy płacić zgodnie z przyjętym 

przez zarząd DCT regulaminem – 
powiedział Krzysztof Dośla, prze-
wodniczący ZRG NSZZ „S”.

„Stanowczo żądamy przywró-
cenia do pracy zwolnionych ko-
legów, zaprzestania utrudniania 
działalności związkowej, rozpo-
częcia negocjacji prowadzonych 
w dobrej wierze w celu zawarcia 
zakładowego układu zbiorowe-
go pracy dla pracowników DCT 
Gdańsk SA oraz zakończenia spo-
ru zbiorowego porozumieniem” 
– czytamy w petycji do zarządu 
DCT.
Czytaj więcej...>>

– Nie jest zrealizowany postu-
lat z 1980 r., by udział wydatków 
na oświatę i wychowanie w wy-
sokości 3,3 proc. PKB został po-
dwojony. Tymczasem nie tylko 
nie został on podwyższony, ale 
wydatki na oświatę sukcesywnie 
spadają – argumentowała Bożena 
Brauer, przewodnicząca KM NSZZ 
„S” Pracowników Oświaty i Wy-
chowania w Gdańsku podczas 

spotkania z okazji 35-lecia „Soli-
darności” 26 września br. w Sali 
Akwen.

– 14 października w Dzień 
Edukacji Narodowej nie będzie 
świętowania w szkołach. Będzie-
my protestowali w Warszawie 
przeciwko zaniechaniom rządu 
– mówił Krzysztof Dośla, lider 
gdańskiej „S”.
Więcej...>>

35 lat OŚWIATOWEJ „S”

CZAS 
DOBREJ 
ZMIANY

Już w najbliższy poniedziałek 
ukaże się nowy „Magazyn Soli-
darność”. Zachęcamy do lektury!

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/35-lat-gdanskiej-oswiaty-silne-ryby-plyna-pod-prad
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/obchody-35-rocznicy-solidarnosci-w-wejherowie
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/panstwowa-inspekcja-pracy-wiecej-smieciowek-zaleglych-wynagrodzen-mniej-ukladow-zbiorowych
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/solidarnie-w-obronie-dzialaczy-z-dct-gdansk


CYTAT tygodnia

Nie powinniśmy łączyć pomocy rozwojowej z działaniami, 
które inni postrzegają jako narzucanie im systemu 

wartości czy ideologii. Dotyczy to zwłaszcza 
kwestii modelu rodziny, programów edukacji, 

wychowania dzieci i ochrony życia. Skupmy 
się na normach, które w równym stopniu 

wszystkim przyniosą gwarancję wolno-
ści i poprawę bytu.

Prezydent RP Andrzej Duda 
na forum Zgromadzenia 

Ogólnego ONZ 
27.09.2015

iBiS NR 39 (238) 30 WRZEŚNIA 2015
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Artur S. Górski
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

„S” na Ukrainie

HISTORIA tak było

SŁUŻBA ZWYCIĘSTWU POLSCE

BRAK AKTUALNYCH 
BADAŃ LEKARSKICH 
JAKO ZEWNĘTRZNA 
PRZYCZYNA WYPADKU 
PRZY PRACY

W dniach 18 i 19 
września br. w Czerniho-
wie na Ukrainie otwarto 
wystawę zdjęć Wojciecha 
Milewskiego, fotografa 
„S”, naszego współpra-
cownika, który spotkał 
się tam z nad wyraz go-
ścinnym przyjęciem. Na 
wystawie z cyklu Co nam 
dała „Solidarność” i Fo-
tografiki prezentowane 
też były zdjęcia zmarłego Janusza 
Bałandy-Rydzewskiego. Rzeźby 
i fotografie rzeźb wystawił też
Gennadij Jerszow, polski rzeź-
biarz ukraińskiego pochodzenia, 

27 września br., w Dniu Pol-
skiego Państwa Podziemnego, 
pochowaliśmy w Panteonie Żoł-
nierzy Wyklętych na Powązkach 
35 rodaków zamordowanych za 
to, że odważyli się przeciwsta-
wić dyktaturze. W symboliczny 
sposób skończyła się ich droga, 
na którą wielu z nich weszło 
27.09.1939 r., gdy powołana zo-
stała Służba Zwycięstwu Polski. 
Grzebiąc ich w anonimowych 
dołach komuniści próbowali wy-
mazać ich z historii.

W oblężonej stolicy na rozkaz 
dowódcy obrony Warszawy gen. 
Juliusza Rómmla, na podstawie 
pełnomocnictwa Naczelnego 
Wodza marsz. Edwarda Rydza-

-Śmigłego, powstała organizacja 
zbrojna Państwa Podziemnego. 
Dowódcą SZP został gen. Michał 
Tokarzewski-Karaszewicz. Celem 
była walka o Polskę w granicach 
z 1 września 1939 r., reorgani-
zacja armii polskiej oraz powo-
łanie tymczasowych ośrodków 
władzy. Gen. Tokarzewski zwrócił 
się o poparcie do przedwojennej 
opozycji, które otrzymał. Tym 
samym konspiracyjna organiza-
cja wojskowa odcięła się od sa-
nacji. Jednak obóz wokół gen. 
Władysława Sikorskiego uznał 
SZP za zbyt zbliżoną do obozu 
sanacyjnego. Zastąpił ją Związek 
Walki Zbrojnej, a później Armia 
Krajowa.

Warto przyjrzeć się, jak głoso-
wali wybrańcy narodu w sprawach 
ważnych dla ludzi pracy i polskich 
rodzin. Wielu z nich aspiruje po-
nownie do zajęcia miejsc w parla-
mentarnych ławach. W październi-
kowym „Magazynie Solidarność” 
znajdą Państwo zestawienie gło-
sowań posłów i senatorów z woj. 
pomorskiego „Sprawdź polityka”. 
Również na naszej stronie interne-
towej można sprawdzić, jak gło-
sowali nasi przedstawiciele i czy 
rzeczywiście byli to „nasi” repre-
zentanci.

I tak np. za wydłużeniem wieku 
emerytalnego byli startujący po-

nownie (z listy PO) Sławomir Neu-
mann, Agnieszka Pomaska, Jerzy 
Borowczak, Tadeusz Aziewicz, Ma-
rek Biernacki, Zbigniew Konwiński, 
Krystyna Kłosin, Kazimierz Plocke. 
Przeciw był cały klub PiS i m.in. Le-
szek Miller, a Piotr Bauć wstrzymał 
się (obaj Zjednoczona Lewica). Z ko-
lei przeciwko obniżeniu podatków 
dla osób najuboższych byli wszyscy 
pomorscy posłowie PO i Leszek 
Miller. Za zmniejszeniem obciążeń 
podatkowych najbiedniejszym byli 
parlamentarzyści PiS.

W kolejnych numerach IBIS-a 
przypomnimy inne ważne głoso-
wania.

Jeden z ważniejszych obowiąz-
ków pracodawcy w sferze bhp to 
przeprowadzanie profilaktycz-
nych badań lekarskich pracow-
ników. Obowiązek ten obciąża 
każdego pracodawcę, niezależnie 
od typu pracodawcy oraz liczby i 
celu zatrudnienia pracowników.

Zgodnie z art. 229 § 4 ustawy 
kodeks pracy, pracodawca nie 
może dopuścić do pracy pracow-
nika bez aktualnego orzeczenia 
lekarskiego stwierdzającego brak 
przeciwwskazań do pracy na 
określonym stanowisku. Za aktu-
alne orzeczenie lekarskie uznaje 
się orzeczenie stwierdzające stan 
zdrowia pracownika w dacie, w 
której ma być on dopuszczony do 
pracy i zachowuje aktualność we 
wskazanym w nim okresie.

W orzecznictwie przyjmuje 
się, iż dopuszczenie do pracy bez 

aktualnego orzeczenia le-
karskiego lub na podstawie 
orzeczenia lekarskiego wyda-
nego po upływie terminu obo-
wiązującego do przeprowadze-
nia tych badań, może stanowić 
zewnętrzną przyczynę wypadku 
przy pracy. Fakt ten nie wpływa 
na uprawnienia pracownika wy-
nikające z ubezpieczenia wypad-
kowego, do których zachowuje 
on prawo, stanowi jednak oko-
liczność obciążającą pracodawcę.

Pracodawca jest bowiem 
odpowiedzialny za stan bezpie-
czeństwa i higieny pracy, zaś w 
przypadku nieprzestrzegania 
przepisów lub zasad bezpieczeń-
stwa i higieny pracy pracodawca 
podlega karze (art. 283 § 1 ko-
deksu pracy).
Stan prawny na 30.09.2015 r.

Maria Szwajkiewicz

PODZIĘKOWANIA 
DLA PANA LESZKA GIERAKA
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” składa serdeczne podzię-
kowania za przekazanie do naszego Archiwum Komunikatu 
dyrektora Stoczni Gdańskiej z 5 maja 1988 r., programów i ulotek 
wyborczych Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, wydawnictw 
zwartych oraz wydawnictw ciągłych z lat 80.
Pana dar uzupełni nasze dotychczasowe zbiory, a nazwisko zosta-
nie wpisane do rejestru darczyńców.

DLA PANI REGINY AMBROS
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” składa serdeczne podzięko-
wania za przekazanie do naszego Archiwum znaczków poczto-
wych, kopert, ulotek ze strajku 1980 r. oraz Strajkowego Biuletynu 
Informacyjnego „Solidarność”.
Pani dar uzupełni nasze dotychczasowe zbiory, a nazwisko zosta-
nie wpisane do rejestru darczyńców.

Jak ulokować swój głos?

KZ NSZZ „S” Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku weszła w spór zbio-
rowy z pracodawcą, czyli de facto 
z rządem. Związkowcy domagają 
się podwyżek oraz waloryzacji 
płac od 1 stycznia 2009 r. do 30 

września 2015 r. „Nie możemy 
dalej zgadzać się na stałe obniża-
nie standardu materialnego pra-
cowników gospodarki wodnej” 
– czytamy w piśmie skierowanym 
do Haliny Czarneckiej, dyrektor 
RZGW w Gdańsku.

Wodny spór

autor m.in. pomnika prałata Hen-
ryka Jankowskiego, toruńskiego 
pomnika świętego Jana Pawła II 
i Drogi Krzyżowej w kościele Ma-
riackim. 
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Dlaczego warto  
GŁOSOWAĆ?

STANISŁAW KOWALIK, przewodniczący 
Komisji Terenowej Emerytów i Rencistów 
NSZZ „S” przy Oddziale ZRG w Chojnicach

– Rządy Platformy Obywatelskiej oceniam diame-
tralnie źle. To, co przez osiem lat zrobiło to towarzy-
stwo wzajemnej adoracji, woła o pomstę do nieba. 
Emerytom żyje się naprawdę ciężko. Deklaracje wybor-

cze, które teraz wygłaszają politycy tej partii, nijak się mają do rzeczywi-
stości – oni od ośmiu lat obiecują, a emerytom żyje się coraz gorzej.

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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