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

13,5:1
Tyle wynosi proporcja między przeciętnymi zarobkami grupy 10 proc. najbogatszych 
a 10 proc. najbiedniejszych pracujących w Polsce. To najwyższy wskaźnik 
rozwarstwienia dochodów w europejskich krajach OECD.
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Rośnie zadłużenie
2,37 mln Polaków (6,2 proc.) 

ma kłopoty z terminowym regu-
lowaniem należności. To dane 
BIG. Łączna kwota zadłużenia pod 
koniec września 2014 r. wyniosła 
41,55 mld zł. A średnie zaległe za-
dłużenie statystycznego dłużnika 
wynosi 17 471 zł. Raport powstał 
przed poszybowaniem kursu fran-
ka szwajcarskiego w górę.

Kolejkowa onkologia
Prawie 800 pacjentów pró-

buje codziennie zarejestrować 
się na wizytę do Wojewódzkiego 
Centrum Onkologii w Gdańsku. 
Powód? Wadliwie przygotowany 
pakiet onkologiczny. Pomorski 
NFZ drastycznie obciął fundusze 
na wizyty kontrolne. Więcej…>>

Ordynariat WP 
21 stycznia 1991 r. Jan Paweł 

II wydał dekret przywracający w 
Polsce ordynariat polowy i ogło-
sił bullę nominującą na biskupa 
polowego WP ks. prałata Sławoja 
Leszka Głódzia. Święcenia bisku-
pie ks. Głódź przyjął 23 lutego 
1991 roku na Jasnej Górze. Dzień 
później odbył ingres do katedry 
polowej WP. Diecezją polową kie-
rował w latach 1991-2004. Re-
dakcja „Tygodnika Solidarność” 
przyznała mu tytuł Człowieka 
Roku 2009. 

Pogotowie strajkowe 
TRWA!

W cza-
sach PRL-u na 
sztandarach 
była klasa 
robotn icza , 
a w praktyce 
p r a c o w n i k 
był robolem. 
Dzisiaj jest 

niechcianym kosztem prowa-
dzenia biznesu. Praca jest tylko 
kosztem ograniczającym zyski 
biznesu. (...)

Tak dalece mamy poczucie 
niskiej wartości, że godzimy się 
na niskie płace. Godzimy się na 
to, żeby ewidentna sytuacja, 
która powinna doprowadzić do 
dymisji rządu, do niczego nie 
doprowadziła. Godzimy się na 
bardzo wiele zjawisk w życiu 
politycznym, które dla obywa-
teli narodu, który ma poczucie 
własnej wartości, powinny być 
nie do przyjęcia. (...)

Została postawiona fałszy-
wa diagnoza czym był PRL. 
Proces transformacji PRL-u w III 
RP został przygotowany przez 
dawne władze o wiele lepiej 
niż sądziliśmy. Niż „strona so-
lidarnościowa” była w stanie 
przewidzieć. Ustawy ministra 
Wilczka, które zachwalane są 
w mediach jako genialne roz-
wiązanie wolności dla przedsię-
biorców, weszły w życie przed 
podpisaniem porozumień 
Okrągłego Stołu. Co to zna-
czy? Że ten wolny i dostępny 
biznes był dla elit PRL-owskich, 
bo jeszcze nie było porozumień 
okrągłostołowych i jeszcze nie 
było wyborów ’89 roku, a re-
guły, które pozwalały zacząć 
biznes, już funkcjonowały. (...)

Demokrację poznaje się mię-
dzy innymi po tym, jaką rolę 
w systemie politycznym pełni 
opozycja. Na ile jest ważna, 
cenna, szanowana, wywiera-
jąca presję. Tak samo ważnym 
dla funkcjonowania demo-
kracji jest związek zawodowy. 
O ile opozycja parlamentarna 
wyrównuje dystans między 
obywatelem a władzą – opozy-
cja jest po to, aby kontrolować 
władzę – to związek zawodowy 
wyrównuje asymetrię i dystans 
między właścicielem, zarządza-
jącym a pracownikiem.

Dr Barbara 
Fedyszak-Radziejowska

Więcej: CSR = Dialog= 
Rozwój...>>

PRZEKAŻ 
1 PROCENT!

Można już składać rozliczenia po-
datkowe za ub.r. Przy okazji można 
uczynić coś dobrego. Przekazać 1 
proc. swojego podatku na związko-
wą organizację pożytku publicznego 
– Pomorską Fundację Edukacji i Pracy, 
prowadzącą Fundusz Stypendialny im. 
NSZZ „S”. Udostępniliśmy darmowy 
program, za pomocą którego szybko  
i łatwo można wypełnić deklarację PIT. 
Więcej...>>

DIALOG:
CO DALEJ?

Związkowcy z NSZZ „S”, OPZZ 
i FZZ decyzję o zawieszeniu pogo-
towia strajkowego ogłoszonego 
podczas styczniowego strajku 
śląskiego uzależniają od postawy 
rządu podczas dalszych rozmów. 
Rząd PO-PSL ma do 31 stycznia br. 
siąść do stołu negocjacyjnego.  

– Zwracamy się do Pani Premier 
o natychmiastowe rozpoczęcie ne-
gocjacji na bazie postulatów zgło-
szonych przez stronę związkową 
podczas wrześniowych protestów 
2013 r. w Warszawie. Oczekujemy, 
że negocjacje związków zawodo-
wych z rządem rozpoczną się do 31 
stycznia br. – napisali do szefowej 
rządu Ewy Kopacz liderzy trzech 
największych central związkowych. 

Zdaniem przewodniczącego 
„Solidarności” Piotra Dudy, sze-
fa OPZZ Jana Guza i lidera Forum 

Związków Zawodowych Tadeusza 
Chwałki – mimo wynegocjowane-
go na Śląsku porozumienia, brakuje 
rzeczywistego dialogu z rządem.

– Różne formy dialogu są do za-
akceptowania, ale jest forma dialo-
gu, którą chce uprawiać rząd – dialog 
konia i woźnicy, w którym atrybutem 
jest bat. My się na taki dialog nie go-
dzimy – powiedział Piotr Duda i po-
informował, że główne postulaty 
dotyczą  wieku emerytalnego, umów 
śmieciowych i problemów branż, 
jak poczta i kolej a także patologii w 
agencjach pracy tymczasowej. NSZZ 
„S” podejmie decyzję o zawieszeniu 
pogotowia strajkowego z chwilą 
podjęcia dialogu o problemach po-
szczególnych branż. Póki co związki 
zawodowe powołały tzw. grupy ro-
bocze, które doprecyzują scenariusz 
akcji protestacyjnej.   Więcej...>>

Górnicy z kopalń Kompani Wę-
glowej po dziesięciu dniach prote-
stów przeciwko planom zamknię-
cia czterech kopalni podpisali 18 
stycznia br. porozumienie z rzą-
dem. Bronili miejsc pracy. NSZZ 
„S” i większość społeczeństwa 
solidarnie poparła protest.

– ZRG NSZZ „S” w pełni solida-
ryzuje się z górnikami walczącymi 
nie tylko o swoje miejsca pracy, 
ale także o przyszłość branży, któ-
ra jest strategiczna dla naszego 
bezpieczeństwa. (…) Znad morza 
przesyłamy Wam wyrazy poparcia 
i zapewniamy, że w razie koniecz-
ności nie zawahamy się podjąć 
akcji solidarnościowych – głosiło 
stanowisko Prezydium ZRG „S”.

Stanowisko tutaj...>>
– Była potężna determinacja 

górników, ich bardzo dobre zor-
ganizowanie oraz było wsparcie 
lokalnej społeczności. Zmuszeni 
do dramatycznego protestu pod 

ziemią byli silni siłą Śląska i solidar-
nych z ich protestem związkow-
ców z całego kraju – mówi Roman 
Kuzimski, zastępca przewodni-
czącego ZRG NSZZ „S”, który był 
w czasie protestu w Katowicach.

Porozumienie pomiędzy rzą-
dem, a związkami zawodowymi 
dotyczące przyszłości Kompanii 
Węglowej podpisali Dominik Ko-
lorz, lider śląsko-dąbrowskiej „S” 
i Wojciech Kowalczyk, wicemini-
ster gospodarki. Międzyzwiązko-
wy Komitet Protestacyjno-Straj-
kowy ogłosił koniec protestu. 
Górnicy zakończyli strajk i wyje-
chali na powierzchnię. 

Będzie dokonywana restruk-
turyzacja kopalni bez ogranicza-
nia wydobycia i bez zwolnień 
pracowników. Wymaga to zmian 
w pospiesznie uchwalonej przez 
Sejm  głosami PO i PSL 16 stycznia 
br. specustawy górniczej. 

Więcej…>>
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http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pogotowie-strajkowe-utrzymane-czasu-podjecia-dialogu
https://dl.dropboxusercontent.com/u/100782402/FN/Publikacja/CSR%20Dialog%20Rozwoj.pdf
http://www.e-pity.pl/program-pity-2014-online0000337122--https:/www.e-pity.pl/oppimg/1764ef13a590964378c47e532adde69d--http:/www.pomorskafundacja.org.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wszyscy-jestesmy-gornikami
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/gdanska-solidarnosc-popiera-gornikow
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pacjenci-onkologiczni-w-drastycznych-kolejkach


HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia
III RP jest pod rządami PO najbardziej podsłu-
chową, skorumpowaną, aferalną, upartyjnio-

ną, niewydolną, zdemoralizowaną strukturą 
od 1989 roku. Na dodatek mamy kraj we-

wnętrznie podzielony tak głęboko, jak 
dawno nie był. A największa odpo-

wiedzialność spada za ten podział 
na Tuska, który tę zimną wojnę 

domową wywołał. 

prof.  
Ryszard Legutko 

w wywiadzie 
dla „GW” 

z 21.01.2015 r.

ZAPYTAJ prawnika

Odszkodowanie  
z biura podróży

RAFAŁ SKRZYPIŃSKI, KZ NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Kuratorium Oświaty w Gdańsku

– Moje korzenie działalności tkwią w Związku Har-
cerstwa Rzeczpospolitej. Wybór NSZZ „S” był więc 
wyborem zgodnym z wyborem mojej generacji. By-
łem związany zawodowo z gdyńską oświatą jako 
nauczyciel. Teraz spoczywa na mnie więcej obowiąz-
ków urzędniczych. Łączę więc pracę w kuratorium ze 

współpracą z samorządem i zadaniami związkowymi.  

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

iBiS NR 3 (202) 21 STYCZNIA 2015
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl
Redaktor prowadzący: Artur S. Górski 
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

ZAPOMNIANY STRAJK
22 stycznia 1971 roku stanęła 

Stocznia im. Warskiego w Szcze-
cinie. Zastrajkowali stoczniowcy 
rozgoryczeni niedotrzymaniem 
obietnic o obniżce cen oraz 
kłamliwymi i cenzurowanymi 
relacjami prasowymi. Na czele 
strajku stanął Edward Bałuka, 
a w składzie komitetu strajko-
wego był m.in. Stefan Jurczyk, 
lider strajku z 1980 r. Strajk 
był kontynuacją szczecińskiego 
Grudnia’70, gdy 17 i 18 grudnia 
1970 r. pod gmachem KW PZPR, 
komendą MO oraz stoczniowymi 
bramami od kul wojska i mili-
cji padło 16 osób, wielu zostało 
rannych. Od 18 grudnia 1970 r. 
zaczął się w stoczni strajk okupa-
cyjny. Protestujący wysunęli 21 
postulatów, m.in. rozwiązania 
CRZZ i utworzenia niezależnych 
od PZPR związków zawodowych, 
obniżenia cen żywności, ukarania 
odpowiedzialnych za masakrę.

22 stycznia 1971 stoczniowcy 
ponownie podjęli strajk. Stocz-
nia została otoczona kordonem 
milicji i wojska. Kanały portowe 
i Odrę patrolowały kanonierki 8. 

Flotylli Obrony Wybrzeża ze Świ-
noujścia. Nad miastem rozrzu-
cane były z helikopterów ulotki 
o działaniach „rewizjonistów 
niemieckich i zagrożeniu granicy 
na Odrze i Nysie”. 24 stycznia 
1971 r. do Szczecina przybył 
Edward Gierek. Strajkujący wy-
słali swoich emisariuszy do in-
nych miast, by przekazali prawdę 
o szczecińskim proteście, m.in. 
do zakładów przemysłu lniarskie-
go i bawełnianego. Nazajutrz po 
rozmowach z reprezentantami 
protestujących doszło do zakoń-
czenia strajku.

Po proteście łódzkich włók-
niarek z lutego 1971 r. 15 lute-
go 1971 r. premier Jaroszewicz 
oznajmił o decyzji KC PZPR i rzą-
du o wycofaniu się z grudniowej 
podwyżki cen z dniem 1 marca 
1971 r. Kończył się Grudzień ’70.

Edward Bałuka w latach 70. 
był na emigracji, w stanie wo-
jennym został internowany, a na-
stępnie aresztowany. Wojskowy 
sąd skazał go na 5 lat więzienia. 
Bałuka zmarł 8 stycznia 2015 r.

Więcej...>>

W największej krajowej spółce 
przewozowej PKP Cargo do 28 
stycznia br. trwa referendum straj-
kowe. Działają komitety protesta-
cyjne. Referendum jest konse-
kwencją fiaska dotychczasowych
rozmów kolejarskich związków 
zawodowych z zarządem spółki 
w ramach trwającego od listopa-
da sporu zbiorowego. Kolejarskie 
związki zawodowe są świadome 
patologii na kolei i w całej gospo-
darce. Sekcja Krajowa Kolejarzy 
NSZZ „S” podczas górniczego 
styczniowego strajku na Śląsku 
przesłała do premier Ewy Kopacz 
list, w którym popiera protesty 

Będzie strajk w PKP?
w obronie miejsc pracy i majątku 
narodowego.

– Solidaryzujemy się z gór-
nikami, deklarując udział we 
wspólnych działaniach w obro-
nie miejsc pracy i przeciw wy-
przedaży majątku narodowe-
go oraz protestując przeciwko 
dalszemu niszczeniu kolejnych 
branż. Koalicja PO i PSL restruk-
turyzuje kolejną branżę przez jej 
likwidację – czytamy w liście. 

„S” domaga się m.in. ustano-
wienia przedstawicieli pracow-
ników w radach nadzorczych 
spółek PKP i wstrzymania zmian 
organizacyjnych w PKP Cargo.

Za szkody poniesione z powo-
du niewykonania albo nienale-
żytego wykonania umowy przez 
organizatora imprezy turystycznej 
klientowi należy się odszkodowa-
nie. Istnieją jednak od tej zasady 
znaczne wyjątki. 

Organizator imprezy turystycz-
nej nie będzie odpowiedzialny, je-
śli niewykonanie albo nienależyte 
wykonanie zobowiązania zostało 
spowodowane wyłącznie działa-
niem lub zaniechaniem klienta albo 
tzw. siłą wyższą. Biuro podróży 
nie odpowiada też, jeśli powodem 
niewłaściwego wykonania umowy 
było zachowanie osoby trzeciej, 
która nie uczestniczyła w wykony-
waniu usługi przewidzianej w umo-
wie, jednak tylko wtedy, jeśli jej za-
niechania lub działania nie można 
było przewidzieć lub uniknąć. W in-
nych przypadkach biuro ponosi od-
powiedzialność i nie może jej wy-
łączyć na podstawie postanowień 
zawartych w umowie.

Wyłączenie 
odpowiedzialno-
ści w powyższych 
przypadkach wymie-
nionych nie zwalnia 
organizatora turystyki od 
obowiązku udzielenia w cza-
sie trwania imprezy turystycz-
nej pomocy poszkodowanemu 
klientowi. Warto również zwrócić 
uwagę, że organizator imprezy 
turystycznej powinien na bieżąco 
reagować, gdy nie może wykonać 
usług przewidzianych w umowie. 
Jeśli stanowią one istotną część 
umowy, to bez obciążania klien-
tów dodatkowymi kosztami, biuro 
podróży powinno wykonać w ra-
mach tej imprezy odpowiednie 
świadczenia zastępcze. W razie 
wyrażenia zgody na taką zmianę 
przez klienta, istnieje możliwość 
żądania odpowiedniego obniże-
nia ceny imprezy.
Stan prawny na 21.01.2015 r.

Łukasz Sulej 

Pomoc materialna dla ubo-
gich opozycjonistów i osób re-
presjonowanych z czasów PRL 
będzie niższa, niż chciał Senat. 
Obecnie byli opozycjoniści teo-
retycznie mogą się starać o spe-
cjalne renty od premiera. Mogą 
też starać się o pomoc socjalną, 
jednak wielu z nich nie pozwa-
la na to godność. Senatorowie 
chcieli by dawni działacze w 

trudnej sytuacji dostawali spe-
cjalne świadczenia w wysokości 
najniższej emerytury, czyli około 
830 zł. Jednak projekt okazał 
się nie do zaakceptowania dla 
rządu, którego poprawki zakła-
dają, że trudniej będzie uzyskać 
status opozycjonisty i bardziej 
restrykcyjne stanie się kryterium 
dochodowe. Do 400 zł spadnie 
też samo świadczenie. 

Po 25 latach...

Kolejna tura negocjacji związ-
kowców m.in. z NSZZ „S” z Za-
rządem Poczty Polskiej w sprawie 
nowego układu zbiorowego pracy 
(poprzedni został wypowiedziany 
w lipcu ub.r.) toczy się 21 i 22 
stycznia b.r. w Warszawie. Związ-
kowcy od 31 grudnia ub.r. są 
w sporze zbiorowym z władzami 
spółki. Bez porozumienia dojdzie 
do strajku w kwietniu br.

Związkowcy oszacowali, że 
plan etatyzacji na 2015 r. przy-
gotowany przez zarząd spółki 
spowoduje odejście nawet 8 tys. 
pracowników, czyli 10 proc. za-

Brońmy POCZTY
trudnionych. Obecnie w Poczcie 
Polskiej pracuje 78 tys. osób. 

– Poczta Polska jest przed-
siębiorstwem strategicznym, na 
którym spoczywa chociażby obo-
wiązek przyjęcia i dostarczenia 
przesyłek MON. To wymaga nie 
tylko specjalnej infrastruktury, ale 
też ludzi z poświadczeniem cer-
tyfikatu bezpieczeństwa – uważa
Gustaw Czarnowski, przewodni-
czący KP NSZZ „S” Pracowników 
Poczty Polskiej i dodaje, że zwol-
nienia mogą odbić się na jakości 
pracy poczty. 

Więcej…>>

Płaca w górę
GUS podsumował nasze wynagrodzenia za ubiegły rok. I tak, 

przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w grudniu ub.r. w 
sektorze przedsiębiorstw, jak podaje GUS, wyniosło 4379 zł, czyli 
o 374 zł więcej niż w listopadzie ub.r., kiedy to wynosiło 4005 zł  
i było wyższe o 3,7 proc. niż w analogicznym okresie 2013 r.  

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/edmund-baluka-zapominany-przywodca-strajkow-szczecinskich-1970-71
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/41656
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