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Tylu wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wybraliśmy w pierwszej turze. Do drugiej 
tury dojdzie w 890 miastach i gminach – podała PKW po 51 godz. od otwarcia urn. iBiS
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Przeciętne 
nieco w górę

Przeciętne miesięczne wy-
nagrodzenie w sektorze przed-
siębiorstw bez wypłat nagród 
z zysku w październiku 2014 r. 
wyniosło 3980,82 zł – poinformo-
wał GUS. W porównaniu z wrze-
śniową średnią płacą oznacza to 
wzrost o 80,56 zł. 

Głodne przedszkolaki
Od 2008 r. o blisko 20 proc. 

wzrosła liczba dzieci z najmłod-
szej grupy wiekowej – do 7 roku 
życia, które korzystają z rządo-
wego programu dożywiania. 
W 2008 r. z rządowego programu 
dożywiania korzystało 273 tys. 
maluchów, a w 2013 r. już blisko 
323 tys. dzieci. Więcej...>>

Bojkot Empiku
Internetową akcję „Świątecz-

nych zakupów nie robię w Empi-
ku” po kilku dniach poparło już 
ponad 23 tys. internautów. Ich 
niesmak wzbudziło zatrudnienie 
do bożonarodzeniowej kampa-
nii sieci Empik Adama Darskiego 
(Holocausto, Nergal) oraz Marii 
Czubaszek, która o aborcji mó-
wiła publicznie „Boże, jak to cu-
downie, że ja to zrobiłam”. Empik 
wydał oświadczenie, że kampania 
nie ma wymiaru religijnego. 

Więcej...>>

„67” systemu nie 
uratuje

GUS alarmuje, że podniesienie 
wieku emerytalnego nie uratuje 
polskiego systemu finansowego.
Konieczne są systemowe i kom-
pleksowe działania. Liczba ludno-
ści w wieku emerytalnym wzrośnie 
z ok. 7 mln w 2013 r. do 10 mln 
w 2050 r. – wynika z prognozy GUS 
„Sytuacja demograficzna osób
starszych i konsekwencje starze-
nia się struktury ludności” na lata 
2014-2050”. Polskę, przez emigra-
cję „za chlebem” trawi poważny 
kryzys demograficzny, a w jego
następstwie poważne problemy 
z systemem finansowym.

Skarga „S” odnosi skutek

Blamaż WYBORCZY Pracodawcy
ZWIĄZKOWCY
Dialog

Brak zmian, mała skuteczność 
działań i nie rozwiązywane pro-
blemy społeczne stały się powo-
dem zawieszenie prac w instytu-
cjach dialogu ze strony związków 
zawodowych. Spowodowało to 
zakończenie dialogu i zawiesze-
nie prac WKDS-ów.

Uznajemy, że aktualne prze-
pisy prawa oraz funkcjonujące 
instytucje nie są w stanie wspie-
rać rozwoju dialogu społecznego 
oraz kształtować jego przyszłości. 
(...). Uznajemy, że:

1. Podstawą dialogu społecz-
nego jest dialog pomiędzy pra-
codawcami a związkami zawo-
dowymi

2. Dialog toczy się na poziomie 
ogólnokrajowym i regionalnym

3. Stanowisko stron dialogu 
społecznego wypracowane w in-
stytucjach dialogu społecznego 
jest zawsze stanowiskiem, które-
go brzmienie uzyskało akceptację 
wszystkich stron dialogu.

4. Dialog i jego instytucje są 
niezależne finansowo i organi-
zacyjnie co oznacza konieczność 
ustawowego uregulowania fi-
nansowania organizacji dialogu 
z budżetu państwa w sposób za-
pewniający instytucjom dialogu 
niezależność.

5. Dialog i jego instytucje or-
ganizacyjnie niezależne są od 
organów rządowych. Strony 
dialogu są sobie równe i w insty-
tucjach dialogu mają takie same 
prawa. Żadna ze stron dialogu nie 
może być uprzywilejowana.

6. Stanowisko instytucji dialo-
gu jest niezbędne w celu popraw-
nego procedowania wybranych 
spraw, dokumentów lub aktów 
prawnych dla strony rządowej 
i samorządowej

Niezbędne dla prawidłowego 
działania jest: ustalenie reprezen-
tatywności stron dialogu, prawo 
do pozyskiwania informacji przez 
instytucje dialogu od organów 
rządowych i samorządowych 
w zakresie niezbędnym dla pra-
widłowego prowadzenia spraw 
i wydawania opinii, zobligowanie 
organów rządowych i samorzą-
dowych do udzielania odpowie-
dzi na opinie regionalnych insty-
tucji dialogu. (...) 

Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP,  
Pomorski Związek Pracodawców 

LEWIATAN,  
Pracodawcy Pomorza,  

NSZZ Solidarność,  
OPZZ,  

Forum Związków Zawodowych

Trzy dni od wyborów samorzą-
dowych trwa liczenie głosów. 
Nadal nie ma całościowych ofi-
cjalnych wyników. Pojawiają się 
głosy o powtórnym głosowaniu.

Są jedynie oficjalne wyniki wy-
borów wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów. W Gdańsku do drugiej 
tury przeszli Paweł Adamowicz 
(PO) z 46,05 proc. głosów i An-
drzej Jaworski (PiS) z 26,15 proc. 
głosów.

Dysponując nieoficjalnymi da-
nymi, gratulujemy wyboru do sa-
morządu terytorialnego członkom 
naszego Związku. Do Rady Miasta 
Gdańska weszli Piotr Gierszewski 
i Anna Wirska, oboje z oświato-
wej „S”, Anna Kołakowska, naj-
młodszy więzień stanu wojennego 
oraz Piotr Walentynowicz, wnuk 
Anny Walentynowicz. Czwórka 
radnych znajdzie się w klubie PiS.

W Gdyni wyborcze sito poko-
nały dotychczasowe radne Ewa 
Krym i Joanna Zielińska z oświa-
towej „S”. W Malborku najpewniej 
mandaty radnych zdobyli Paweł 
Dziwosz „S” Federal-Mogul Bimet 

(KWW Nasz Malbork) i Wioletta 
Klepacka (PiS). W Radzie Powiatu 
Tczewskiego z listy PiS weszła Bar-
bara Kamińska (Sekcja POiW „S”).

Czekamy na całościowe wyniki 
wyborów do Sejmiku i rad powia-
tów. Kłopoty mieli i mają członko-
wie komisji terytorialnych. Powód 
opóźnienia to awaria systemu li-
czenia głosów PKW. NIK kontroluje 
Krajowe Biuro Wyborcze, a ABW 
w trybie alarmowym poprawia za-
bezpieczenia systemu. Nim zaczęła 
się „wyborcza noc cudów” z da-
nych sondażowych wynikało, że za-
czyna się erozja partii władzy – PO 
traci wyborców.

Dialog jest możliwy – mówią 
wspólnym głosem związkowcy 
i pracodawcy z woj. pomorskiego.

W poniedziałek 17 listopada 
br. Krzysztof Dośla, przewodniczą-
cy ZRG, podpisał w imieniu NSZZ 
„S” wspólną deklarację związków 
zawodowych i organizacji praco-
dawców, wzywającą do pilnego 
opracowania i wprowadzenia 
nowych aktów prawnych regulu-

DIALOG pozarządowy
jących dialog społeczny. W sytu-
acji kryzysu dialogu społecznego 
i swoistego pata w Komisji Trój-
stronnej trwającego od wiosny 
ub.r. do którego doprowadziła 
arogancka postawa strony rzą-
dowej związkowcy i pracodaw-
cy wspólnie zajęli stanowisko 
w sprawie przepisów prawa i for-
muły funkcjonowania dialogu 
społecznego. (czytaj obok).

Komisja Krajowa NSZZ „S” 
na pierwszym posiedzeniu w tej 
kadencji wybrała we wtorek 18 
listopada br. Radę Krajowego 
Funduszu Strajkowego oraz przy-
jęła nowy wzór deklaracji związ-
kowej. Radą funduszu nadal kie-
ruje Mieczysław Jurek, lider „S” 

na Pomorzu Zachodnim. W radzie 
znalazł się reprezentant Regionu 
Gdańskiego Mirosław Piórek z KM 
NSZZ „S” w Gdańskiej Stoczni 
„Remontowa”.Fundusz strajkowy 
jest przeznaczony na finansowa-
nie akcji związkowych.

Więcej...>>

Rada Funduszu Strajkowego
KOMISJA KRAJOWA

Proponowane przez resort pra-
cy zmiany w kodeksie pracy to wy-
nik złożonej przez Związek skargi 
do Komisji Europejskiej dotyczącej 
nadmiernego wykorzystywania 
terminowych umów o pracę.

Prezydium KK NSZZ „S” pozy-
tywnie oceniło kierunek propono-
wanych zmian, które mają ograni-
czyć nadmierne wykorzystywanie 

terminowych umów o pracę. Jed-
nak maksymalny okres zatrudnie-
nia na podstawie takiej umowy 
wynoszący 33 miesiące jest byt 
długi, ponieważ łącznie z okresem 
umowy o pracę na okres próbny, 
czas zatrudnienia pracownika na 
podstawie umów terminowych 
wynosiłby 3 lata. 

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/glodne-przedszkolaki
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/9589-pierwsze-robocze
https://www.facebook.com/nie.kupuje.w.empiku
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HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia

Zbyt mądrzy do angażowania 
się w politykę są karani rzą-

dami głupszych. 

Platon

NOTYFIKACJA NIEPODLEGŁOŚCI

ZAPYTAJ prawnika

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ  
A GODZINY NADLICZBOWE
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MACIEJ WERRA, KM NSZZ „S” Pracowników 
Oświaty, Wychowania i Kultury w Chojnicach

– Kiedy wchodziłem w pełnoletność, „S” powsta-
wała. Na studiach w latach 80. byłem w NZS na WSP 
w Słupsku. Przemek Gosiewski pomagał mi zakładać 
NZS. Zawsze chciałem być w NSZZ „S”. Wraz z roz-
poczęciem pracy w 1989 r. wstąpiłem do Związku. 

Spodziewam się od „S” skuteczności i przyczynienia się do odwrócenia 
tendencji do psucia statusu ludzi oświaty i poziomu edukacji, gdy poli-
tyka rządu powoduje, że znajdujemy się „przy ścianie” braku dialogu. 
Kropla drąży skałę więc dzięki „S” to się zmieni. Liczę na ideowe i praw-
ne wsparcie Związku.  

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

1. czas pracy osoby niepełno-
sprawnej zaliczonej do znacz-
nego lub umiarkowanego 
stopnia niepełnosprawności 
nie może przekraczać 7 godzin 
na dobę i 35 godzin tygodnio-
wo,

2. pracownik o tak orzeczonej 
niepełnosprawności nie może 
być zatrudniany w porze noc-
nej i w nadgodzinach
(art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych)

Przepisy dotyczące osób nie-
pełnosprawnych wprowadzają 
skrócone dobowe i tygodniowe 
normy czasu pracy dla tych pra-
cowników zaliczonych do znacz-
nego lub umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności. Są to normy 
czasu pracy wyznaczające „pełny” 
jego wymiar dla tych grup za-
trudnionych – por. Uchwała Sądu 
Najwyższego z dnia 18 kwietnia 
2000 r., III ZP 6/00.

J e d n o -
cześnie art. 
16 powołanej 
ustawy stanowi, 
iż na wniosek oso-
by zatrudnionej, lekarz 
przeprowadzający badania 
profilaktyczne pracowników
lub w razie jego braku lekarz 
sprawujący opiekę nad tą osobą, 
wyrazi zgodę na nie stosowanie 
ograniczeń, wynikających z art. 
15 ustawy.

Dla osób legitymujących się 
znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, 
które otrzymały zgodę lekarza 
na pracę w godzinach nadliczbo-
wych, nadal pełnym wymiarem 
czasu pracy jest 7 godzinna nor-
ma dobowa. Praca w 8 i następnej 
godzinie powoduje konieczność 
wypłaty normalnego wynagro-
dzenia oraz dodatku określonego 
w art. 1511 k.p.
Stan prawny na 19.11.2014 r.

Maria Szwajkiewicz

Pożegnanie Kolegi

Pożegnaliśmy tragicznie zmarłego w czasie wykonywania pracy 
ś.p. Wojciecha Hebla. 19 listopada br. o godz. 11 w kościele p.w. 
Chrystusa Dobrego Pasterza w Gdyni Cisowej i na cmentarzu para-
fialnym odbyły się uroczystości pogrzebowe.

Wojciech Hebel z KZ NSZZ „S” przy OPEC w Gdyni zmarł we 
wtorek 4 listopada br. Kolega – związkowiec uległ poparzeniu 23 
października br. podczas usuwania awarii magistrali ciepłowniczej 
przy ul. Janka Wiśniewskiego w Gdyni. Pracował, by jak najszybciej 
usunąć skutki awarii, która pozbawiła na wiele godzin dopływu 
ciepła i ciepłej wody do kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców Gdyni 
i Rumi.   

W OPEC Wojciech Hebel pracował od 20 lat. Był mistrzem eks-
ploatacji. Był delegatem Sekcji Krajowej Ciepłownictwa „S”. Miał 
39 lat. Pozostawił żonę i sześcioletniego syna.

Rada Sekcji OiW NSZZ „S” 
omawiała 18 listopada br. scena-
riusz akcji protestacyjnych wo-
bec prób zmian w Karcie nauczy-
ciela, do których zmierza rząd 
PO-PSL. Wśród proponowanych 
akcji jest oflagowanie szkół, a
nawet protest w Warszawie, co 
mogłoby pomóc w nagłośnieniu 
zagrożeń dla oświaty i poziomu 
edukacji.  

Wojciech Książek, przewodni-
czący gdańskiej oświatowej „S”, 
zwrócił uwagę na nadal nieroz-
wiązane problemy oświaty jak 
brak podwyżki płac od trzech 
lat, zagrożenie bezrobociem, 
próby przerzucenia zadań wła-

snych gmin, jaką jest edukacja, 
na podmioty prywatne. Przypo-
mnijmy, że raport NIK o efektach 
kształcenia zwraca uwagę iż co 
dziesiąty uczeń publicznej szko-
ły ponadgimnazjalnej (11 proc.) 
oraz co trzeci uczeń (36 proc.) 
niepublicznej szkoły tego typu 
nie uzyskał matury uprawniają-
cej do kontynuowania nauki w 
szkole wyższej. W publicznych 
LO średnio 99 proc. absolwen-
tów uzyskało maturę, natomiast 
w liceach niepublicznych poziom 
ten był niższy i wahał się od 32 
proc. do 96 proc. (średnio wy-
niósł 70 proc.).

Więcej...>>

NIE dla psucia edukacji

Józef Piłsudski,  
zdjęcie z ok. 1918 roku.

18 listopada 1918 r. Józef Pił-
sudski wysłał do wszystkich sze-
fów rządów i głów koronowanych 
notyfikację o odrodzeniu polskiej
państwowości.

Jako Wódz Naczelny Armii Pol-
skiej pragnę notyfikować rządom 
i narodom wojującym i neutral-
nym istnienie Państwa Polskiego 
Niepodległego, obejmującego 
wszystkie ziemie zjednoczonej 
Polski. Sytuacja polityczna w Pol-
sce i jarzmo okupacji nie pozwo-
liły dotychczas narodowi polskie-
mu wypowiedzieć się swobodnie 
o swym losie. Dzięki zmianom, 
które nastąpiły w skutek świet-
nych zwycięstw armij sprzymie-
rzonych – wznowienie niepodle-
głości i suwerenności Polski staje 
się odtąd faktem dokonanym.

Państwo Polskie powstaje 
z woli całego narodu i opiera się 
na podstawach demokratycznych. 
Rząd Polski zastąpi panowanie 
przemocy, która przez sto czter-
dzieści lat ciążyła nad losami Pol-
ski – przez ustrój zbudowany na 
porządku i sprawiedliwości. (...) 
Jestem przekonany, że potężne 
demokracje Zachodu udzielą swej 
pomocy i braterskiego poparcia 
Polskiej Rzeczypospolitej Odro-
dzonej i Niepodległej.

18 listopada 1918 r. powołano 
rząd na czele z Jędrzejem Mora-

czewskim, który przygotował ordy-
nację wyborczą w ciągu 3 dni, ogło-
sił powszechne prawo wyborcze, 
ustanowił ośmiogodzinny dzień 
pracy, zagwarantował legalność 
związków zawodowych i prawo 
do strajku, wprowadził inspekcję 
pracy, ubezpieczenia chorobowe, 
ochronę lokatorów i uchwalił de-
kret o walce z paskarstwem.

20 listopada 1918 r. pierwsi 
niepodległość Polski uznali Niem-
cy. Większość państw uznała ten 
fakt w lutym 1919 r.
Zobacz też:
 Wybaczamy i prosimy  

o wybaczenie
 Wolne Miasto Gdańsk

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/oswiatowa-solidarnosc-nie-dla-psucia-edukacji
http://www.solidarnosc.gda.pl/s19-historia/kalendarium/18-listopada-1965-wybaczamy-prosimy-o-wybaczenie
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/historia-15-listopada-1920-wolne-miasto-gdask
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