
W Y D R U K U J  I  W Y W I E Ś  W  G A B L O T C E !
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Pendolino pod lupę
PiS złożyło do prezesa NIK 

wniosek o skontrolowanie prze-
targu na zakup pociągów Pendo-
lino. Pod koniec lat 90. była próba 
zakupu „Pendolino”, ale premier 
Buzek unieważnił przetarg. Wte-
dy też próbowano kupić pociąg, 
do którego nie było torów. Wtedy 
zakup miał kosztować 900 mln zł, 
teraz koszt to 3 mld zł.   

Bandera opuszczona
Na dwóch okrętach rakietowych 

MW RP ORP „Metalowiec” i ORP 
„Rolnik” w Porcie Wojennym w 
Gdyni opuszczono uroczyście ban-
derę. Jednostki zostały wycofane ze 
służby. MON ma do 2030 r. zmo-
dernizować Marynarkę Wojenną. 

Aleja Żołnierzy Wyklętych
Radni Gdańska jednomyślnie 

przyjęli uchwałę o nadaniu nazwy 
Żołnierzy Wyklętych  odcinkowi 
Trasy Słowackiego w Gdańsku.  
Inicjatywa uhonorowania żołnie-
rzy podziemia niepodległościo-
wego pochodziła od Okręgu Po-
morskiego ŚZZ AK, Porozumienia 
Niepodległościowych Związków 
Kombatanckich, Regionu Gdań-
skiego NSZZ „S”, kibiców Lechii 
Gdańsk „Lwy Północy”. 

Teraz Szczecin!
Przypominamy, że NSZZ „S” 

Regionu Pomorza Zachodniego 
i Regionu Koszalin Pobrzeże or-
ganizują 6 grudnia w Szczecinie 
od godz. 14.30 akcję protesta-
cyjną pod hasłem „Dość lekce-
ważenia społeczeństwa – STOP 
marginalizacji zachodniopomor-
skiego!”. Więcej...>>
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Tyle płatności detalicznych Polacy dokonują gotówką, ale 87 proc. wynagrodzeń 
wypłacana jest przelewem na konto osobiste.

Kodeks dobrych 
praktyk NIEZBĘDNY

Gwarancje praw pracowniczych 
i prawa do prowadzenia nieskrępo-
wanej działalności związkowej na 
terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej oraz bezpieczeństwo 
emerytur zdominowały poniedział-
kowe posiedzenie ZRG NSZZ „S”. 
Uczestniczyli w nim Teresa Kamiń-
ska, prezes PSSE, minister w rządzie 
Jerzego Buzka oraz Janusz Śniadek, 
były przewodniczący „S”, poseł PiS.

Osią sporu były firmy działające
na terenie PSSE zatrudniające kil-

kadziesiąt osób na umowę o pra-
cę, jednocześnie zatrudniające 
wielokrotnie więcej jednoosobo-
wych podmiotów gospodarczych 
na umowy śmieciowe. Z ostrą 
krytyką związkowców spotkały 
się utrudnienia w prowadzeniu 
działalności związkowej w kilku 
przedsiębiorstwach działających 
na terenie PSSE. Prezes PSSE zade-
klarowała udział w sporządzeniu 
„mapy” problemów do rozwiąza-
nia.  Więcej...>>

Większościowy właściciel 
Stoczni Gdańsk dostarczył do rzą-
dowej Agencji Rozwoju Przemysłu 
„Biznesplan Stoczni Gdańsk 2013-
-2023”. Biznesplan, uwzględ-
niający aktualne rynki docelowe 
Stoczni Gdańsk oraz przedsta-
wiający szczegółowy plan działań 
restrukturyzacyjnych, gwarantuje 
odzyskanie pełnej rentowności 
w okresie 2 lat oraz generowanie 
dodatnich wyników finansowych.
Według tego dokumentu przy-
szłość stoczni opiera się głów-
nie na konstrukcjach stalowych, 

STOCZNIA 
z biznesplanem

a w mniejszej części na produkcji 
stoczniowej. Roman Gałęzew-
ski, przewodniczący stoczniowej 
„Solidarności”, poinformował 
nas, że związkowe decyzje za-
padną w przyszłym tygodniu po 
analizie sytuacji po przekazaniu 
do ARP biznesplanu. Związkow-
cy od kilku miesięcy są w spo-
rze zbiorowym z pracodawcą. 
75 proc. akcji Stoczni Gdańsk SA 
należy do Gdańsk Shipyard Gro-
up, a 25 proc. do państwa po-
przez ARP.

Więcej...>>

Sejm przyjął do ekspresowego 
procedowania rządowy projekt 
ustawy o nowelizacji zasad wy-
płaty emerytur ze środków zgro-
madzonych w otwartych fundu-
szach emerytalnych.

Obligacje Skarbu Państwa 
posiadane przez OFE mają być 
przenieść do ZUS. Przepchnięcie 
ustawy zmniejszy wydatki budże-
towe o 23 mld zł oraz o 150 mld 
zł zmniejszy dług publiczny przez 

umorzenie obligacji. Przyszli eme-
ryci będą wybierać, czy chcą prze-
kazywać część składki do OFE, 
czy też w całości do ZUS. Środku 
z OFE będą stopniowo przeno-
szone na FUS i wykazywane na 
subkoncie ZUS. Członkowie OFE 
mieliby złożyć w ZUS od 1 kwiet-
nia do 31 lipca 2014 roku oświad-
czenie o ewentualnym dalszym 
przekazywaniu składki do OFE. 
Więcej...>>

EKSPRESOWA  
ścieżka emerytalna 

Grudniowy „Magazyn „S”
Zapraszamy do lektury najnowszego, 

grudniowego „Magazynu Solidarność”, 
w którym znajdą Państwo m.in. raport 
o nierozliczonych zbrodniach komuni-
zmu, omówienie norweskiego modelu 
działalności związkowej oraz wywiad  
z prof. Jadwigą Staniszkis, analizującą 
sytuację polityczną i ekonomiczną. 

„ J e s t e m 
zdania, że za-
rabiamy w od-
p o w i e d n i e j 
proporcji do 
os i ągn ię tego 
poziomu rozwo-

ju gospodarczego, międzyna-
rodowej pozycji konkurencyj-
nej kraju i poziomu wydajności 
pracy” – tak Bohdan Wyżnikie-
wicz, wiceprezes Instytutu Ba-
dań nad Gospodarką Rynkową 
kwituje dyskusję o poziomie 
płac w Polsce. Dla większości 
pracodawców i ich lobbystów 
zawsze poziom płac będzie 
albo za wysoki albo co naj-
wyżej odpowiedni.  Nikt nie 
stara się odpowiedzieć na py-
tanie – czy za wydajność od-
powiedzialny jest spawacz lub 
elektryk, czy też ten, kto pracę 
mu organizuje i zapewnia od-
powiedni sprzęt do jej wyko-
nania? Przecież często praco-
dawcy, którzy pod względem 
własnych wynagrodzeń są już 
w Niemczech, świadomie nie 
inwestują w nowoczesny, ale  
drogi, park maszynowy, bo 
wolą tanią siłę roboczą!

Faktem jest, że w polskich 
warunkach wynagrodzenia bo-
gatych rosną dużo szybciej niż 
biednych. Dzięki temu wzra-
sta średnia, ale wzrasta także 
liczba osób, którzy pracując, 
żyją w głębokim ubóstwie. 
Pod tym względem jesteśmy 
liderem Europy! Faktem jest 
też, że osoby zarabiające mało 
a wykształcone (młodzi!) co-
raz częściej uwalniają polską 
statystykę od swojej obecności 
i szukają szczęścia i chleba za 
granicą. Wreszcie faktem jest, 
że zwykli pracownicy wypy-
chani są na tzw. samozatrud-
nienie, a wtedy ich „zarobki” 
nie są płacą, ale – zyskiem i nie 
są uwzględniane w statysty-
kach wynagrodzeń. Ostatnio 
młody prawnik na rozmowie 
rekrutacyjnej w polskim od-
dziale globalnej firmy ubez-
pieczeniowej usłyszał, że ma 
założyć działalność gospodar-
czą, bo firma chce oszczędzić
na podatkach. Ciekawe, czy 
menadżer tej firmy podobnie
rekrutowałby pracowników 
w Berlinie czy Paryżu?

Jacek Rybicki

Naszym
ZDANIEM

JESZCZE 
O PŁACACH

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zrg-s-kryzys-systemu-emerytalnego-prawa-pracownicze-w-sterfie-ekonomicznej/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/31499/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/ekspresowa-cieka-emerytalna/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/teraz-szczecin-manifestacja-ju-6-grudnia/


HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia
– Przyjeżdżamy tutaj dlatego, że chcemy kon-

tynuować to wszystko, co było dziełem mo-
jego śp. brata prezydenta Rzeczpospolitej 

Polskiej, który prowadził politykę zmie-
rzającą do tego, by ta część Europy 

była razem z Unią Europejską i mo-
gła się integrować w tej wiel-

kiej całości jaką jest Europa 
i w tej mniejszej całości jaką 

jest Europa Środkowo-
-Wschodnia

Jarosław 
Kaczyński, 
prezes PiS, 
w Kijowie.

NIEPODLEGŁA UKRAINA

ZAPYTAJ prawnika

PRACODAWCA 
zmiennym jest

ZBIGNIEW SIKORSKI, przewodniczący Sekcji 
Krajowej Mleczarstwa i Koncentratów 
Spożywczych NSZZ „S”

– W 1980 roku, jako młody chłopak, poczułem tam-
ten wielki powiew wolności i szansę na spełnienie ma-
rzenia o wolnej i demokratycznej Polsce, niezależnej 
od kogokolwiek. „S” jest  miejscem, w którym można 

realnie pomóc ludziom, a poprzez związek, o ile jest wystarczająco silny, 
mieć wpływ na bieg spraw w przedsiębiorstwie. Głównym zadaniem 
związku jest ochrona miejsc pracy i praw pracowniczych oraz działania 
edukacyjne, by ludzie „S” byli aktywni i dokonywali wyborów tak, aby 
władzę sprawowali ludzie godni tego zaszczytu i świadomi służby na 
rzecz państwa. 

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

iBiS NR 49 (143) 4 GRUDNIA 2013
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl
Redaktor prowadzący: Artur S. Górski 
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

Polska na poważnie –  
spotkania

Czy polityka historyczna jest potrzebna? Dla-
czego polscy katolicy ratowali Żydów? Jak działała 
dyplomacja PRL wokół Stolicy Apostolskiej? Dlacze-
go polskie podziemie nie złożyło broni w 1945 r.? 
Jak wyglądał sojusz Kościoła z „Solidarnością”? Na 
te pytania próbuje dać odpowiedź historyk, badacz dziejów najnow-
szych prof. Jan Żaryn w książce „Polska na poważnie”.

Spotkania autorskie z prof. Janem Żarynem:
 Gdańsk – piątek 6 grudnia, godz. 18, Sala Akwen, budynek NSZZ 

„S”, Wały Piastowskie 24.
 Gdynia – sobota 7 grudnia, godz. 15, Cech Rzemiosła i Przedsię-

biorczości, ul. 10 Lutego 33.
 Lębork – sobota 7 grudnia, godz. 19, aula Sanktuarium św. Jaku-

ba, ul. Basztowa 8.

Rozwiązanie stosunku pracy 
przez pracodawcę powinno zo-
stać poprzedzone ściśle określoną 
procedurą. W praktyce zdarza się, 
iż pracodawca dopiero po złoże-
niu pracownikowi oświadczenia 
o wypowiedzeniu umowy o pracę 
na czas nieokreślony, uświadamia 
sobie, że przykładowo nie zawia-
domił o tym fakcie reprezentują-
cej pracownika zakładowej orga-
nizacji związkowej.

W takim przypadku pracodaw-
ca nie chcąc narażać się na kosz-
towne postępowanie sądowe, 
cofa często poprzednie oświad-
czenie o zwolnieniu z pracy 
i następnie po kilku dniach wrę-
cza pracownikowi kolejne wy-
powiedzenie umowy o pracę 
już zgodne z literą prawa, po 
przeprowadzeniu konsultacji ze 
związkiem zawodowym. Ten na 
pozór sprytny wybieg pracodawcy 
nie zamyka jednak całej sprawy.

Z g o d -
nie bowiem 
z  u t r w a l o n y m 
orzecznictwem Sądu 
Najwyższego skutecz-
ne cofnięcie przez pra-
codawcę wypowiedzenia 
pracownikowi umowy o pracę 
wymaga zgody tego pracow-
nika. Brak zgody pracownika 
powoduje w tym przypadku, że 
ponowne wypowiedzenie pra-
cownikowi umowy o pracę jest 
bezskuteczne. Pracownik może 
bowiem z różnych przyczyn nie 
życzyć sobie wycofania przez pra-
codawcę oświadczenia woli o wy-
powiedzeniu umowy o pracę i być 
przykładowo zainteresowanym 
podjęciem czynności procesowej, 
aby uzyskać korzystne dla siebie 
rozstrzygnięcie sądu.
Stan prawny na 1.12.2013 r.

Tomasz Gryczan

Naszym obowiązkiem jest 
uczczenie ofiar stanu wojenne-
go, poległych w starciach z mili-
cją, pobitych na komisariatach, 
internowanych i aresztowanych, 
zmarłych z powodu braku opieki 
medycznej, wyrzuconych z pracy, 
zmuszonych do emigracji.
 12 grudnia, godz. 10.00 

– Gdańsk, plac Solidarności, 
otwarcie wystawy IPN „Kopal-
nia strajkuje... Strajk i pacyfika-
cja kopalni Wujek”. 

 12 grudnia, godz. 17.30 
– Gdańsk, zapalenie zniczy i mo-
dlitwa na skwerze przy Targu 
Siennym w miejscu zastrzelenia 
17 grudnia 1981 r. Antoniego 
Browarczyka; marsz pod pomnik 
Poległych Stoczniowców; wie-
czornica w Sali BHP; godz. 23.30 
– Apel Poległych pod pomnikiem 
Poległych Stoczniowców (orga-
nizuje Stowarzyszenie Godność)

 13 grudnia, godz. 18.00 – msza 
św. w kościele oo. Redemptory-
stów w Gdyni (ul. Portowa); godz. 

19.45 – uroczystość złożenia 
kwiatów pod pomnikiem Ofiar
Komunizmu (ul. Pułaskiego).

 13 grudnia na Pałacu Kultury 
i Nauki w Warszawie pojawi się 
z inicjatywy IPN symboliczne 
Światło Wolności. W akcji bę-
dzie mógł wziąć udział każdy, 
zapalając 13 grudnia o 19.30 
świeczkę w oknie lub „wirtual-
nie” na www.ipn.gov.pl.

 15 grudnia 2013 r. o godz. 
11.30 – kościół p.w. Św. Józe-
fa Rzemieślnika w Gniewinie 
msza św. w intencji interno-
wanych w stanie wojennym 
w Strzebielinku.

Noc generałów: pamiętamy!

Polska 2 grudnia 1991 r., jako 
pierwsze państwo świata, uzna-
ła niepodległość Ukrainy. Był 
to niezwykle ważny gest, który 
nieodwracalnie pieczętował roz-
pad ZSRS i przerzucał pomost 
do wschodniego sąsiada, z któ-
rym łączy nas wspólna, ale też 
krwawa historia. Polska stała się 
adwokatem niepodległości tego 
wielkiego kraju. I to niezwłocznie 
po tym, jak 1 grudnia 1991 r. w 
referendum 90 proc. mieszkań-
ców Ukrainy (frekwencja 84 proc.) 
opowiedziało się za niepodległo-
ścią. 

NSZZ „S” zawsze wspierał 
dążenia niepodległościowe w 
krajach bloku wschodniego, po-
czynając od jednego z najważniej-
szych dokumentów Związku, czyli 
Posłania I KZD NSZZ „Solidarność” 
do ludzi pracy Europy Wschodniej 
z wyrazami poparcia dla robotni-
ków w krajach zdominowanych 

przez Kreml i narodów Związku 
Sowieckiego. Flagi „S” były też 
widoczne podczas tzw. pomarań-
czowej rewolucji. 

Proces rozpadu ZSRS zapocząt-
kowała Estonia, która 16 listopa-
da 1988 ogłosiła pierwszeństwo 
prawa republikańskiego nad 
związkowym. W 1989 r. Ukraiń-
ski Ruch Ludowy ogłosił program 
pełnej niepodległości. Punktem 
zwrotnym był 19 sierpnia 1991 
i nieudany tzw. pucz Janajewa, 
w czasie którego „twardogłowi” 
z KPZR chcieli zatrzymać proces 
upadku systemu komunistycz-
nego. 24 sierpnia 1991 r. Rada 
Najwyższa Ukraińskiej SRS pod-
jęła uchwałę o suwerenności 
państwowej republiki. 8 grudnia 
2001 r. prezydenci Rosji, Ukrainy 
i Białorusi podpisali układ biało-
wieski kończąc egzystencję Kraju 
Rad i tworząc Wspólnotę Niepod-
ległych Państw.  

Wybory W ZWIĄZKU
Wszystkie dokumenty potrzebne do przeprowadzenia wyborów 

w organizacji związkowej, jak regulamin, protokoły, ankiety, zgło-
szenia znajdziesz klikając na naszej stronie internetowej na „Wybory 
w Związku” (po prawej stronie). Następnie przejdź na hasło: 
Wykaz dokumentów wyborczych…>>

NA WESOŁO
– Ile będę zarabiał? – pyta młody człowiek po studiach, 
podejmujący pracę.
– Dostanie pan 900 zł, ale później będzie pan mógł 
zarobić więcej – odpowiada specjalista ds. HR. 
– Doskonale! – ucieszył się absolwent – To ja przyjdę później.

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wybory-w-zwizku/
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