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

iBiS 12 mln zł

sk
ró

te
m

sk
ró

te
.

sk
ró

t.
sk

r.
sk

.

NSZ
Z

IN
TE

RN
ET

OW
Y B

IU
LE

TY
N IN

FO
RM

ACYJ
NY „

SO
LID

ARN
OŚC

I” 

RE
GIO

N G
DAŃSK

I

NR 3
 (1

49
) 1

5 S
TY

CZN
IA

 20
14

FO
T.

 A
D

A
M

 C
H

M
IE

LE
CK

I

Tyle wynoszą niewypłacone w terminie wynagrodzenia na Pomorzu (stan na III kw. 2013 r.).   
Dotyczy to ponad 7 tys. pracowników, którzy pozostają bez pensji – podała Okręgowa 
Inspekcja Pracy w Gdańsku.

Pomorze RAZEM

Co z tą stocznią?
Do końca stycznia powin-

na zostać zakończona analiza 
„Biznesplanu Stoczni Gdańsk 
2013/2023” – zapowiada Agencja 
Rozwoju Przemysłu. Pracownicy 
stoczni od kilku miesięcy otrzymu-
ją pensje w ratach. Większościo-
wy ukraiński właściciel zakładu 
szacuje, że stoczni potrzeba ok. 
180 mln zł na odzyskanie rentow-
ności. Sam deklaruje dofinanso-
wanie kwotą 80 mln zł.

„S” z Kościołem
Trwajcie dalej na posterunku, 

ponieważ „Solidarność” nie jest 
masą upadłościową, to sztafeta po-
koleń – powiedział abp Sławoj Le-
szek Głódź, który dziękował również 
członkom Związku za solidarność 
z Kościołem i jego osobą w 2013 
r. Metropolita gdański był gościem 
spotkania opłatkowego Sekcji Eme-
rytów i Rencistów NSZZ „S” Regionu 
Gdańskiego 10 stycznia.

Stop gender
Rada Sekcji Krajowej Oświaty 

i Wychowania NSZZ „S” w spe-
cjalnym stanowisku sprzeciwiła 
się wprowadzaniu do szkół i pla-
cówek oświatowych szkodliwych 
treści promujących ideologię gen-
der. Oświatowa „S” przypomnia-
ła, że w misję zawodu nauczyciela 
wpisany jest obowiązek zapew-
nienia uczniom i wychowankom 
bezpieczeństwa nie tylko w sferze 
fizycznej, ale także psychicznej
i emocjonalnej. 

Naszym
ZDANIEM

Pan Premier 
zwołał konferen-
cję, powiedział 
i wyjechał na nar-
ty. Co powiedział? 
Że rzeczywiście 
należy ozusować 

umowy śmieciowe. Cieszy fakt, 
że po siedmiu latach rządzenia 
jakieś argumenty na sam szczyt 
docierają. Niestety, sposób poda-
nia tegoż wpisuje się w znane już 
pomysły na alkomat w każdym 
samochodzie czy szybkie przyję-
cie euro. A wystarczyło poważnie 
podejść do leżących w sejmowej 
zamrażarce projektów NSZZ „S” 
i posła Janusza Śniadka, zająć 
się nimi i przesłać do partnerów 
propozycje. Byłoby mniej spek-
takularnie, ale za to normalnie 
i uczciwie. W duchu dialogu. 
A tak rozpoczęło się medialne 
rwanie szat przez dyżurnych eks-
pertów jak to zwiększy się szara 
strefa i bezrobocie. Jeden z nich 
wpadł na pomysł wpisujący się 
w działania tego rządu – by ozu-
sować tylko umowy do wysoko-
ści minimalnego wynagrodzenia. 
Co to oznacza w praktyce? Że, 
jak zwykle, koszty emerytalnej 
solidarności międzypokoleniowej 
będą ponosili najmniej zarabiają-
cy. Być może więc rzucony przed 
urlopem pomysł umrze śmiercią 
naturalną, a szef rządu będzie 
mógł powiedzieć – chciałem, ale 
mnie nie posłuchali… Tymczasem 
przysłowiowy pies jest pogrzeba-
ny zupełnie gdzie indziej. NSZZ 
„S” wielokrotnie stwierdzał, że 
nie jest przeciwny umowom 
cywilno-prawnym in gremio. 
Natomiast jest zdecydowanie 
przeciwny wtedy, gdy służą one 
do omijania kodeksu pracy czy 
unikania składki ubezpieczenio-
wej. A to wymaga opracowania 
systemu przeciwdziałania takim 
patologiom. Jednym z elemen-
tów jest oczywiście ozusowanie 
umów, ale to nie wystarczy, bo 
nawet ozusowane umowy mogą 
w dalszym ciągu służyć do po-
zbawiania pracowników prawa 
do urlopu, szkoleń, możliwo-
ści przynależności do związku 
zawodowego itp. W praktyce 
chodzi o to, żeby Państwo Pol-
skie – zgodnie z dyrektywami 
unijnymi i strategią Europa 2020 
– zaangażowało się w promocję 
dobrych, stabilnych i bezpiecz-
nych miejsc pracy. Ale tego już 
od premiera nie usłyszeliśmy.

Jacek Rybicki

JESZCZE  
O ŚMIECIÓWKACH

Przekaż 1 procent 
ufunduj stypendia!
KRS 0000337122

www.pomorskafundacja.org.pl

To była prawdziwa solidarność 
w wykonaniu „S”. Na pikietę 
przed Urzędem Wojewódzkim 
w Szczecinie, zorganizowaną 14 
stycznia przez regiony Zachod-
niopomorski i Pobrzeże, przy-
jechało półtora tysiąca osób 
praktycznie z całej Polski. Obec-
ność związkowców z Regionów 
Słupskiego i Gdańskiego sprawiła, 
że było to wspólna manifestacja 
całego Pomorza, które najbardziej 
odczuło rozkład gospodarki prze-
mysłowej, w tym przemysłu okrę-
towego, w ostatnich latach. Nic 
dziwnego, że wśród 50-osobowej 
reprezentacji Regionu Gdańskiego 
dominowali związkowcy z Gdań-

skiej Stoczni „Remontowa”, Stocz-
ni Gdynia, Stoczni Gdańsk, ZRG 
i Oddziału w Gdyni. We wspól-
nym proteście wzięła również 
udział NSZZ „S” Rolników Indy-
widualnych.

– Ten rząd nie prowadzi dialogu 
ani ze związkami zawodowymi, ani 
ze społeczeństwem. Dlatego musi-
my upominać się o nasze prawa na 
ulicy. Zwracam się do tych, którzy 
jeszcze biernie siedzą przed telewi-
zorami i komputerami. Wyjdźmy 
sprzed telewizorów i komputerów. 
Pamiętajmy, że „wolność zosta-
ła nam zadana” – przekonywał 
w Szczecinie wiceprzewodniczący 
ZRG NSZZ „S” Roman Kuzimski.

Pragnę zaprosić przedstawicieli 
organizacji zakładowych naszego 
Regionu na trzecie już doroczne 
spotkanie, tym razem nie w Kinie 
Neptun, a w Filharmonii Bałtyckiej 
w Gdańsku na Ołowiance. Spotka-
nie rozpocznie się o godzinie 17, 
5 lutego br. Jak zwykle będziemy 
chcieli podsumować krótko minio-
ny rok, uhonorować wyróżnienia-
mi wybrane organizacje zakłado-
we, a także wysłuchać wystąpień 
zaproszonych gości – tym razem  
w roli eksperta zaprosiliśmy pro-
fesor Jadwigę Staniszkis. Hasłem 
przewodnim spotkania będzie 

Spotykamy się 5 LUTEGO!
„Dialog to rozwój”. Chcemy w ten 
sposób podkreślić, że nasz Zwią-
zek uważa, że rzeczywisty rozwój 
od poziomu zakładu pracy aż do 
poziomu całego kraju i Europy 
można uzyskać jedynie w oparciu 
o uczciwy dialog społeczny.

Po części oficjalnej przewiduje-
my – jak zwykle – część artystycz-
ną. Tym razem wystąpi specjalnie 
dla nas Jan Pietrzak prezentując 
zarówno ostatnie, jak i dawniej-
sze utwory i skecze.

Do zobaczenia 5 lutego  
w gdańskiej Filharmonii!

Krzysztof Dośla

ODBIERZ ZAPROSZENIA!
Zapraszamy po dwóch przedstawicieli organizacji zakładowej 

oraz delegatów na WZD Regionu Gdańskiego. Zaproszenia można 
odbierać w Oddziałach ZR lub sekretariacie Zarządu do 27 stycznia. 
Można też potwierdzić chęć udziału i poprosić o wysłanie zaproszeń 
pocztą. Prosimy też o zgłaszanie telefoniczne do sekretariatu ZR za-
potrzebowania na większą ilość zaproszeń. Po 27 stycznia nieode-
brane zaproszenia trafią do tych właśnie osób.

Zobacz więcej...>>

http://www.pomorskafundacja.org.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/spotykamy-sie-5-lutego-w-filharmonii-na-olowiance/


CYTAT tygodnia
Prowadzona przez rząd polityka niskich płac 

i zastępowania stosunku pracy umowami 
śmieciowymi to wyrok na polską młodzież, 

przyszłych emerytów i całą gospodarkę. 
Trawiąca nasz kraj plaga śmieciówek 

stopniowo, ale nieubłaganie zmie-
nia „zieloną wyspę” w śmietni-

sko.

Janusz Śniadek  
(„wSieci” nr 3/2014).

ARMIA CZERWONA w Warszawie

ZAPYTAJ prawnika

WYROK  
DO ODBIORU  
w supermarkecie

WOJCIECH SMOK, z-ca przewodniczącego KZ 
NSZZ „S” w Komendzie Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Gdańsku

Do „Solidarności” wstąpiłem w 2012 r. za namową 
kolegów i od razu zostałem wybrany wiceprzewodni-
czącym naszej komisji zakładowej. Nie żałuję tej de-
cyzji. Razem możemy sobie lepiej pomóc. W straży 

pożarnej służą głównie młodzi mężczyźni i taki też jest w większości 
przekrój wiekowy naszej organizacji. Mamy dużo energii, a kilka bar-
dziej doświadczonych osób pomaga w działalności.

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

iBiS NR 3 (149) 15 STYCZNIA 2014
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl
Redaktor prowadzący: Adam Chmielecki 
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

HISTORIA tak było

Wraz z nowym rokiem zmienił 
się sposób komunikacji między 
sądami i prokuraturami a obywa-
telami. W wyniku przetargu na 
obsługę korespondencji organów 
wymiaru sprawiedliwości wybrana 
została oferta prywatnego opera-
tora pocztowego. Dotychczasowy 
operator Poczta Polska doręczał 
przesyłki za pośrednictwem swo-
ich pracowników, a w przypadku 
nieobecności adresata pozosta-
wiał awizo wraz ze wskazaniem 
placówki pocztowej, w której 
można odebrać list. Z regulaminu 
świadczenia usług nowego opera-
tora wynika, że pisma sądowe do-
ręczać będzie kurier. W przypadku 
nieobecności adresata kurier zo-
bowiązany jest pozostawić awizo 
informujące go o dacie i godzinie 
próby doręczenia przesyłki oraz 
„miejscu”, w którym adresat może 
ją odebrać. W konsekwencji tych 
zmian mieszkańcy np. gdyńskiej 
dzielnicy Mały Kack nie odbiorą 

swoich pism sądowych 
na poczcie tylko w skle-
pie spożywczym (sic!).

Powyższy sposób dorę-
czania korespondencji sądowej 
może rodzić poważne wątpliwo-
ści co do zachowania tajemnicy 
pocztowej, bezpieczeństwa ob-
rotu pocztowego i ciągłości pracy 
punktów odbioru korespondencji 
awizowanej. Problem uciążliwości 
w prowadzeniu korespondencji 
z organami wymiaru sprawiedli-
wości potęguje fakt, że z jednej 
strony w większości postępowań 
zachowany został wymóg nada-
wania przesyłek przez obywateli 
do sądów i prokuratur za po-
średnictwem Poczty Polskiej S.A., 
z drugiej zaś strony odbiór awi-
zowanych przesyłek sądowych 
i prokuratorskich następować bę-
dzie już za pośrednictwem innego 
operatora pocztowego.
Stan prawny na 14.01.2014 r.

Tomasz Gryczan

17 stycznia 1945 r. oddziały Ar-
mii Czerwonej i Ludowego Wojska 
Polskiego wkroczyły do zburzonej 
przez Niemców Warszawy. Była to 
zamiana okupanta z hitlerowskiego 
na sowieckiego. Armia Czerwona 
dotarła do prawobrzeżnej Warsza-
wy we wrześniu 1944 r., jednak 
wstrzymła ofensywę, mimo że po 
drugiej stronie Wisły toczyło się 
krwawe powstanie. W PRL 17 stycz-
nia 1945 r. czczono jako święto wy-
zwolenia stolicy. 

Armia Czerwona dwukrotnie 
„wyzwalała” Polskę. Po raz pierwszy 
17 września 1939 r., kiedy  nastąpi-
ła zbrojna napaść ZSRS na Polskę. 
Z kolei po II wojnie światowej na te-
renie Polski utworzona została tzw. 
Północna Grupa Wojsk Radzieckich, 
z siedzibą w Legnicy, gdzie rosyjscy 

Budżet na nowy rok i wybory 
w Związku to główne tematy po-
siedzenia ZRG 13 stycznia. Rozpo-
częło je wystąpienie posła Janusza 
Śniadka, który przedstawił swoją 
inicjatywę powołania w parlamen-
cie zespołu ds. obrony ideałów „S” 
oraz poinformował o spotkaniach 
przedstawicieli PiS i „S”, które mają 
uzgodnić działania na rzecz popra-
wy sytuacji pracowników. Aktualny 
przebieg wyborów związkowych 
na kadencję 2014–2018 omówiła 
wiceprzewodnicząca Regionalnej 
Komisji Wyborczej Irena Jenda. 
Do 13 stycznia wybory przeprowa-
dziło 50 organizacji  (1/8) w Regio-
nie. W celu pomocy w sprawnym 
przeprowadzeniu wyborów Dział 

NOWA deklaracja
Szkoleń organizuje na bieżąco 
szkolenia z zakresu ordynacji wy-
borczej. Nowy rok zaczął się nie 
najlepiej dla pracowników Oran-
ge. W l. 2014–2015 firma zwolni
2,3 tys. osób – podał wiceszef KZ 
NSZZ „S” Pracowników Telekomu-
nikacji Wojciech Korytowski. 
Więcej...>>

Nawet 233 osoby mają 
stracić pracę w Szpitalu 
Specjalistycznym w Koście-
rzynie. Taki plan „restruk-
turyzacji” otrzymały od 
dyrekcji placówki związki 
zawodowe. Zwolnienia 
grupowe, głównie pielęgniarek i 
personelu pomocniczego, mają 

SZPITAL – reanimacja

potrwać do sierpnia. Sprzeciwia się 
im zakładowa „S”. Więcej...>>

...chyba że wcześniej upadnie 
pod rządami PO–PSL. Zdaniem NSZZ 
„S” nowelizacja ustawy o lasach, 
która zakłada przekazanie 1,6 mld 
zł ze środków Lasów Państwowych 
głównie na remonty dróg lokal-
nych, oznacza haracz, jakiego Lasy 
nie są w stanie udźwignąć. W kon-
sekwencji grozi im upadłość, a w 
kolejnym etapie prywatyzacja. Rząd 
proceduje w tej sprawie błyska-
wicznie. Na poprawkę budżetową 

Nie będzie nas – będzie las...

potrzebował tylko 7 dni roboczych. 
Czas goni. Wybory samorządowe 
na jesieni, a lokalne „schetynówki” 
wyremontowane w ostatniej chwili 
mają być chyba ostatnią deską ra-
tunku dla wielu samorządowców… 
Przypomnijmy, że rządowy projekt 
zobowiązuje Lasy do dodatkowych 
wpłat do budżetu. W 2014 i 2015 
r. po 800 mln zł, zaś od 2016 r. w 
wysokości 2 proc. przychodów ze 
sprzedaży drewna. Więcej...>>

Ksiądz. prof. dr hab. Wojciech 
Cichosz, kierownik Zakładu Peda-
gogiki Pastoralnej UMK, ekspert 
MEN, pomorski kurator oświaty 
Elżbieta Wasilenko, poseł PiS Ja-
nusz Śniadek i szef ZRG Krzysz-
tof Dośla byli gośćmi spotkania 
noworocznego Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „S” Regionu 
Gdańskiego. Pomorska kurator po-
informowała, po rozmowie z sze-
fową MEN Joanną Kluzik-Rost-
kowską, że „nie ma już odwrotu” 

BEZPIECZNA SZKOŁA
od decyzji o posłaniu 6-latków do 
szkół. Związkowcy z oświatowej 
„S” przypomnieli, że w ciągu kilku 
ostatnich lat zlikwidowano blisko 
3 tys. szkół w całym kraju, a pra-
cę straciło 7 tys. nauczycieli, nie 
licząc utraty części etatów przez 
pedagogów. Związkowcy deba-
towali, jak sprawić, aby polska 
szkoła, która nie potrzebuje ko-
lejnej rewolucji, była bezpieczna 
i nowoczesna, ale jednocześnie 
patriotyczna. Więcej...>>

Borne Sulinowo. Jedna z dawnych 
sowieckich baz w Polsce. 

żołnierze zajęli 1/3 miasta. W Pol-
sce stacjonowało 300 tys. żołnierzy. 
Posiadali 13 lotnisk, bazę morską, 6 
poligonów i 8 tys. innych obiektów. 
Wycofywanie wojsk radzieckich roz-
poczęło się 8 kwietnia 1991 r. Armia 
Czerwona „wyzwalała” nas aż do 17 
września 1993 r., kiedy to ostatni so-
wiecki żołnierz opuścił Polskę.
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Szef ZRG Krzysztof Dośla 
zwrócił uwagę na przyjęcie przez 
Komisję Krajową jednolitego wzo-
ru deklaracji członkowskiej, który 
obowiązuje od 1 stycznia oraz na 
nowe uregulowania dotyczące 
tworzenia sekcji krajowych Związ-
ku. Nowe deklaracje można od-
bierać w sekretariacie ZRG

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/polska-szkola-ma-byc-nowoczesna-patriotyczna-bezpieczna/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/nie-bedzie-nas-bedzie-las-chyba-ze-upadnie-pod-rzadami-po-psl/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/po-modnych-specjalizacjach-trudno-o-prace-2/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zwolenienia-umowy-smieciowe-w-szpitalu-w-koscierzynie/
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