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Zmarł Wojciech Hebel z KZ
NSZZ „S” przy OPEC Gdynia.
W czwartek 23 października br.
podczas usuwania wielkiej awarii ciepłowniczej w Gdyni uległ
poparzeniu. Obrażenia były tak
poważne, że na nic nie zdały
się próby ratowania jego życia
w klinice leczenia oparzeń w
Gryﬁcach. Dzieląc się z rodziną
w bólu dziękujemy tym, którzy
odpowiedzieli na apel o pomoc
w zbiórce krwi dla kolegi.

Bezrobocie w dół,
ale zwalniają grupowo

W porównaniu z I półroczem
2013 r. przeciętne zatrudnienie w
sektorze przedsiębiorstw wzrosło w I
półroczu 2014 r. o 1,5 proc., a przeciętne miesięczne wynagrodzenia
brutto o 4,1 proc. Niestety, zwiększyła się również – i to aż o 20,7 proc.
– liczba zwolnień grupowych.

Policzmy głosy…
Ręcznie?

Państwowa Komisja Wyborcza ma problemy z systemem informatycznym, który miał zagwarantować bezpieczeństwo i wiarygodność
wyborów. 30 października br. system wyborczy „padł” podczas prób.
Alternatywą jest procedura ręcznego liczenia głosów. W tym roku
kuriozalnie długo trwało już liczenie
głosów w wyborach do Parlamentu
Europejskiego.

Spotkamy się
na paradach
niepodległości

W 96 rocznicę odzyskania
przez Polską niepodległości spotkamy się w naszych miastach
na paradach niepodległości.
W Gdańsku uroczysta parada wyruszy 11 listopada br. o godz.
10 z Podwala Staromiejskiego.
Więcej...>>

21 tys. zł

Tyle kosztowało wyprodukowanie 1 sekundy ﬁlmiku, czyli w sumie 1,4 mln zł
kosztował kontrowersyjny spot „Polska. Where the happens” zlecony przez MSZ i
opłacony przez podatników.
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WYDRUKUJ I WYWIEŚ W GABLOTCE!

Przebieg i uchwały Krajowego
Zjazdu Delegatów NSZZ „S” oraz
projekt wspólnej deklaracji związków zawodowych i organizacji
pracodawców z woj. pomorskiego w sprawie przepisów prawa regulujących dialog społeczny oraz formuły
funkcjonowania dialogu społecznego
– to główne tematy posiedzenia
Zarządu Regionu Gdańskiego z 3
listopada br.
Członkowie ZRG omawiali
przyjętą na KZD uchwałę programową oraz uchwały o sytuacji w
poszczególnych branżach, a także
dokumenty statutowe Związku.
Jedną z istotniejszych uchwał
KZD jest zmiana w zapisach o

działalności ﬁnansowej Związku, która wprowadza zasadę,
że składka członkowska „S” nie
będzie pobierana od przychodów osiąganych z tytułu godzin
nadliczbowych, odpraw, nagród,
świadczeń z Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych. Inna
ważna uchwała dotycząca przemysłu wyznacza działania „S” w
tej kadencji. Związkowcom przekazany został też projekt wspólnej
deklaracji związków zawodowych
i organizacji pracodawców w sprawie dialogu społecznego. Zdaniem
Krzysztofa Dośli do jej podpisania
może dojść jeszcze w listopadzie.
Więcej...>>

ODDADZĄ PORT firmie z Malty?
Strategiczny punkt przeładunku
węgla znajdzie się najpewniej w rękach maltańskiej spółki Mariner Capital. Polskie konsorcjum „Węglokoks-PKP Cargo” nie zostało dopuszczone
do negocjacji nabycia udziałów Port
Gdański Eksploatacja SA. Prywatyzacja, w której pominięto polskie konsorcjum budzi zaniepokojenie. Mimo
deklarowanej ze strony PO-PSL troski
o przemysł wydobywczy państwo
polskie może stracić kontrolę nad
przeładunkiem węgla.
– Nie znamy ani układu właścicielskiego tego inwstora, ani
struktury kapitału, ani też struktu-

ry przeładunków – mówi Edward
Fortuna, lider portowej „S”.
Temat zbycia newralgicznej
spółki był omawiany podczas poniedziałkowego ZRG „S”.
Z kolei gdańscy radni PiS zaalarmowani przez związkowców z
gdańskiej „S”, zwrócili się do Pawła Adamowicza (PO), prezydenta
Gdańska, przewodniczącego Rady
Nadzorczej Morskiego Portu Handlowego Gdańsk z interpelacją
dotyczącą spółki „Port Gdański
Eksploatacja”. Chcą oni wiedzieć,
jakie było kryterium przy wyborze
inwestora. Więcej...>>

„S” broni miejsc pracy w banku
W związku z ogłoszeniem przez
grupę GE Capital planu sprzedaży Banku BPH w specjalnym liście
do Tadeusza Adamejtisa, dyrektora WUP w Gdańsku, prezydenta
Gdańska Pawła Adamowicza i pomorskiego marszałka Mieczysława
Struka Prezydium ZRG NSZZ „S”
zwraca uwagę na groźbę zwolnienia ponad 2,5 tys. pracowników
centrali BPH w Gdańsku.

– Istnieje ryzyko, że sprzedaż
Banku spowoduje likwidację Centrali w Gdańsku, zwolnienia grupowe oraz utratę wpływów z podatków do budżetu regionu – zwracają
uwagę gdańscy związkowcy, argumentując, że właściciel BPH i Komisja Nadzoru Finansowego powinni
wziąć pod uwagę, że to pracownicy
przez lata wypracowywali zyski i
budowali potencjał banku.

Hasła wyborcze są jak
komety – pojawiają się przed
wyborami, by
niedługo po
nich zniknąć
za mgłą. Pozostaje nam wiara granicząca z
pewnością, że ujrzymy je przed
następną kampanią. Pamiętamy hasło Platformy „By żyło się
lepiej. Wszystkim”. Niektórym
rzeczywiście żyje się lepiej – prezesom i zarządom spółek skarbu państwa. Ich pensje od 2009
r. wzrosły ponoć czterokrotnie.
A był to czas kryzysu.
Rządząca partia formułuje
hasło na wybory samorządowe – Bliżej ludzi. Ładne i trudno z nim polemizować. Opozycja postanowiła powiedzieć
„sprawdzam” i zaproponowała
sejmową uchwałę „Pakt socjalny „Bliżej ludzi”. Co w propozycji uchwały się znajduje? Ważna deklaracja obniżenia wieku
emerytalnego. Logiczny postulat zwolnienia z podatków
dochodowych osób, które żyją
na państwowym garnuszku –
wszak jest to przekładanie pieniędzy z lewej kieszeni do prawej. Obniżenie kosztów leków
refundowanych – dziś są one
jedne z najdroższych w Europie.
Zapowiedź zdecydowanej, nie
pozorowanej, walki z umowami śmieciowymi i promocja zatrudnienia na umowach o pracę. Stopniowego podnoszenia
dochodów rodzin do poziomu
minimum socjalnego. Wreszcie
objęcia opieką lekarską i stomatologiczną wszystkich dzieci.
To zaledwie ułamek propozycji walki z wykluczeniem,
rozwarstwieniem i ubóstwem.
Formułuje je lider ugrupowania, które ma realne szanse
objąć władzę w kraju w roku
przyszłym, a dziś – zwyciężyć w
wielu samorządach. Warto więc
trzymać za słowo, żeby ta propozycja nie stała się jedną z wyborczych komet oblatujących
polityczny układ. Jak sądzę, dziś
projekt uchwały nie doczeka się
sejmowej debaty. Politycy rządzącej koalicji wielokrotnie pokazali, że wolą być bliżej ludzi,
ale swoich.
Jacek Rybicki

CYTAT tygodnia

Dlaczego należę do
„SOLIDARNOŚCI”?

ZAPYTAJ prawnika

JERZY PROTASEWICZ, KZ PKP Cargo SA
w Gdyni

KIEDY WYPOWIEDZENIE
UMOWY O PRACĘ JEST
NIEUZASADNIONE

– Do Związku zapisałem się w 1980 roku. Chodziło
nam na początku o godną zapłatę za wykonaną pracę.
A później już o ważne sprawy kraju. Jestem w organizacji, która działa na rzecz człowieka pracy. Władze
państwa nadal nie wiedzą, czym jest godność pracy
więc mam nadzieję, że dzięki „S” w końcu zrealizowane zostaną postulaty Sierpnia ’80.

HISTORIA tak było

WIKIMEDIA COMMONS

PRZEWRÓT BOLSZEWICKI
A SPRAWA POLSKA

Mit
założycielski
bolszewickiego totalitaryzmu, według semantyki sowieckiej Wielka
Socjalistyczna
Rewolucja Październikowa,
był de facto zbrojnym
przewrotem dokonanym przez bolszewików
nocą z 24 na 25 października 1917 r. (wg. kalendarza
gregoriańskiego 6/7 listopada).
Został opanowany Pałac Zimowy,
a członkowie Rządu Tymczasowego, ustanowionego po obaleniu cara – aresztowani. Władzę
przejmowały Rady Delegatów
Robotniczych i Żołnierskich. Rewolucja proletariacka, dokonana w
państwie bez proletariatu, swój
sukces zawdzięczała gnijącemu
państwu carów, wojennej klęsce
Rosji na froncie I wojny światowej i
skoncentrowaniu bolszewików na
jednym celu – zdobyciu władzy za
wszelką cenę. Na czele rewolty stanął Włodzimierz Uljanow „Lenin”,
który przy pomocy wywiadu Rzeszy powrócił do Rosji w kwietniu
1917 r.
Pierwsze dekrety bolszewickie to
nacjonalizacja banków, przemysłu i
handlu, wprowadzenie rozwodów,
oddzieleniu państwa od cerkwi i
utworzenie Armii Czerwonej. Po
uchwyceniu władzy w Piotrogrodzie (St. Petersburg), rewolucyjne

Krążownik Aurora, z którego wg
oficjalnej sowieckiej propagandy
„ślepy” wystrzał armatni był
sygnałem rozpoczęcia ataku.

wrzenie rozlało się po Rosji. Nastąpiła dezintegracja państwa carów.
W tych okolicznościach i po
upadku monarchii Austro-Węgierskiej oraz klęsce militarnej Niemiec,
niepodległość ogłosiły kraje, których terytorium częściowo lub całkowicie wchodziło w skład Rosji,
jak Polska, Finlandia, Litwa, Estonia,
Łotwa. Od 1919 r. Rosja sowiecka,
dążyła do podboju państw europejskich i przekształcenia ich w republiki sowieckie zgodnie z doktryną
bolszewików i ideologią Marksa. Na
20 lat pochód bolszewików przez
Europę zatrzymała zwycięska dla
Polski bitwa warszawska z sierpnia
1920 r. Od 1939 r. Związek Sowiecki zaczął ekspansję na Zachód.
Zobacz też:
 10 listopada 1980: Rejestracja „Solidarności”...>>
 Odzyskanie niepodległości...>>

OECD: polska praca zagrożona
Eksperci OECD ocenili, iż pod
względem zarobków Polacy są na
jednym z ostatnich miejsc, a zadowolenie jakie czerpiemy z pracy
jest bardzo niskie. Polska została
zaliczona do grupy państw o najsłabszej jakości pracy.
Z raportu OECD wynika, że
biorąc pod uwagę zarobki, ilość
osób zatrudnionych na umowie
czasowej, bezrobocie, stres i zabezpieczenie na wypadek utraty
pracy nasz rynek pracy został oceniony jako jeden z najgorszych, na
równi z Turcją, Grecją i Słowacją.
OECD wskazuje na zjawisko
pracujących ubogich. Polska znalazła się wśród krajów z najwięk-

szym rozwarstwieniem społecznym. Pod względem zarobków
Polska została sklasyﬁkowana na
26 miejscu (spośród 32 krajów).
Co trzeci młody Polak nie ma pracy. Aż 55 proc. młodych, którym
udało się zdobyć pracę, pracuje
na umowach terminowych. Spośród państw OECD gorzej wypadło tylko Chile. Rośnie liczba
umów zawieranych na czas określony. Pod względem zagrożenia
bezrobociem zajmujemy 8. miejsce (na 32.), a 25. w zabezpieczenia na wypadek bezrobocia. Polski
pracownik jest narażony na duży
stres w miejscu pracy.

Jeżeli nie zdobędziemy się na powrót do
ustroju samorządnego, niepodległość sama
będzie ciągle wystawiona na sztych, gdyż
Polska biurokratyczna nie zdobędzie się
na właściwą ewolucję społeczno-państwową.

Pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę zawartej
na czas nieokreślony i nie zgadza
się z przyczyną wypowiedzenia
wskazaną przez pracodawcę. Czy
może domagać się przed sądem
pracy wydania orzeczenia o bezskuteczności wypowiedzenia?
Użycie w art. 45 § 1 k.p. zwrotu
„wypowiedzenie nieuzasadnione”
statuuje powszechną ochronę przed
wypowiedzeniem umowy o pracę
na czas nieokreślony. Pracownicy
chronieni są przed samowolnym
wypowiadaniem umów o pracę,
albowiem oświadczenie woli pracodawcy może być dokonane tylko
z uzasadnionych powodów.
Orzecznictwo sądowe dostarcza szczegółowych wskazówek
i kryteriów wedle, jakich należy
oceniać przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9.10.2007r.
(III PK 34/09) wskazał, iż podanie

prof. Feliks Koneczny
„Polskie Logos a Ethos”

w oświadczeniu
o
wypowiedzeniu umowy o pracę
przyczyny
pozornej
(nieprawdziwej,
nierzeczywistej, nieistniejącej) jest
równoznaczne z brakiem wskazania przyczyny uzasadniającej
wypowiedzenia, co oznacza, że
wypowiedzenie jest nieuzasadnione w rozumieniu art. 45 § 1 k.p.
Taki sam skutek wywołuje ocena,
że przyczyna co prawda istniała,
ale była ze względu na jej wagę
lub charakter niewystarczająca
dla skutecznego dokonania wypowiedzenia.
Naruszenie przepisów o wypowiadaniu umów o pracę pociąga
za sobą skutki przewidziane w art.
45 k.p. - pracownik może domagać się przywrócenia do pracy lub
zasądzenia odszkodowania.
Stan prawny na 5.11.2014 r.
Maria Szwajkiewicz

MASZ GŁOS! Wybierz „S”

16 listopada 2014 r. idziemy do urn wyborczych, by wybrać naszych
przedstawicieli do rad gmin, rad powiatów, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Decydujemy
o tym, kto będzie miał wpływ na losy naszej lokalnej ojczyzny przez najbliższe cztery lata. W najnowszym Magazynie Solidarność publikujemy
sylwetki kandydatów – członków naszego Związku oraz doradzamy jak
skutecznie oddać głos. O kandydatach z „S” czytaj także na naszej
stronie internetowej w zakładce „Wybory samorządowe” 2014

Koniec strajku W PKP Cargo
Komitet Protestacyjny podpisał porozumienie z prezesem PKP
Cargo S.A. i strajk okupacyjny w
wielkopolskim oddziale spółki został zakończony. W spółce trwa
nadal spór zbiorowy. 6 listopada
br. odbędzie się manifestacja pod
warszawską siedzibą PKP Cargo. –

iBiS

Otrzymaliśmy gwarancję prezesa,
że nie planuje się zmian restrukturyzacyjnych. Na chwilę obecną
jesteśmy usatysfakcjonowani na
tyle, by przerwać okupowanie siedziby spółki – mówi Mieczysław
Cykman, przewodniczący zakładowej „S”.
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