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422 tys zł
Tyle wyda Gdańsk w okresie świątecznym na iluminację. Będzie więcej oświetlenia 
na drzewach i dwie gdańskie choinki na Długim Targu i na Targu Węglowym. iBiS

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 4
9 (

19
5)

 3 
GRU

DNIA
 20

14

FO
T.

 P
A

W
EŁ

 G
LA

N
ER

T

Bronimy edukacji
9 grudnia br. przed kancelarią 

premiera przy al. Ujazdowskich 
1/3 w Warszawie odbędzie się ma-
nifestacja oświatowej „S”. W kra-
ju na budynkach szkolnych zawi-
sną związkowe flagi jako wyraz
poparcia dla akcji protestacyjnej, 
podjętej wobec braku pozytyw-
nej odpowiedzi rządu na postu-
lat 9 proc. podwyżki w 2015 r. 
w oświacie, zakusów na dokona-
nie zmian w Karcie nauczyciela 
oraz łamania prawa pracy.

Zegarek Nowaka stanął
Sławomir Nowak, były mi-

nister i były szef pomorskiej PO 
został skazany przez warszawski 
sąd na karę grzywny w wysokości 
20 tys. zł. Nowak zataił w pięciu 
oświadczeniach majątkowym fakt 
posiadania zegarka dużej warto-
ści. – Posłowie, w tym Sławomir 
Nowak, odpowiadają za tworze-
nie prawa dla ludzi. Tym bardziej 
trzeba od nich wymagać, że będą 
rozumieli to prawo i sami się do 
niego stosowali – stwierdziła sę-
dzia Dorota Radlińska udzielając 
politykowi pedagogicznej lekcji.

Pracodawca Przyjazny
Znamy laureatów VII edycji 

konkursu Pracodawca Przyjazny 
Pracownikom, który promuje pra-
codawców, którzy wyróżniają się 
w stosowaniu dobrych praktyk 
w zakresie przestrzegania przepi-
sów prawa pracy.

Więcej...>>

PO-PSL psuje pracę Naszym
ZDANIEM

Nowo wybrane rady gmin, 
powiatów i sejmik zainau-
gurowały kolejną kadencję.  
Rozpoczynają lub kontynuują 
urzędowanie wójtowie, bur-
mistrzowie i prezydenci miast. 
Znamy już w części nazwiska 
ich najbliższych współpracow-
ników i skład władz samorzą-
dowych pomorskiego Sejmiku.

W kampanii wyborczej padło 
wiele obietnic. Chcemy, by istot-
ny procent roztaczanych przed 
nami projektów udało się wy-
brańcom zrealizować. Czy tak się 
stanie to zależy od nas. Nie dajmy 
sobie wmówić, że demokracja to 
tylko wrzucona do urny karta 
wyborcza. Polega bowiem ona 
na tym, że mamy stałe prawo do 
monitorowania i kontrolowania 
poczynań władzy i domagania 
się realizacji planów i wypełnienia 
obietnic składanych przed wybo-
rami. Z tego prawa korzystajmy 
poczynając od najbliższych sesji 
rad i sejmiku.

Gratulujemy wybranym – to 
od sprawności i jakości samo-
rządu zależy wysokość opłat za 
wodę, ogrzewanie, mieszkanie, 
czy transport publiczny czyli 
to, jakie będą koszty naszego 
życia. Na pewno jako „Solidar-
ność” będziemy porównywali 
i analizowali te koszty w róż-
nych gminach Pomorza. Nie 
poprzestańmy na narzekaniu 
przez kolejne lata. Wymagaj-
my i wyciągajmy wnioski, by 
nie głosować bezkrytycznie 
na tych, którzy pokazali, iż nie 
potrafią w racjonalny sposób
zarządzać powierzonymi im 
z woli wyborców gminami, nie 
potrafią skorzystać z dobrych
samorządowych wzorców.

To nie władza sama w sobie 
jest wartością, której wyznacz-
nikiem jest przecinana co jakiś 
czas wstęga na inwestycjach, 
których koszta pokrywać będą 
przez dziesięciolecia mieszkań-
cy. To dbanie o dobro lokalnej 
ojczyzny i jej mieszkańców jest 
nadrzędnym obowiązkiem wła-
dzy. Domagajmy się więc od sa-
morządów dbania o dobre miej-
sca pracy, dzięki którym młodzi, 
dynamiczni Polacy będą mogli 
zaplanować przyszłość w kraju, 
a dzięki godnemu wynagrodze-
niu będą mogli nie tyle przeżyć, 
co utrzymać siebie i rodzinę.

Krzysztof Dośla

KONTROLUJMY 
WŁODARZY

Wśród naszych 
Czytelników, któ-
rzy do czwartku 
4 grudnia br. do 
godz. 16 nadeślą 
hasło „Święta” na 
adres ibis@solidar-
nosc.gda.pl rozlo-
sujemy książkę Je-
rzego Kłosińskiego 
pt. „Drogi do „Soli-
darności”. Kartki z historii NSZZ „Soli-
darność” 1989-2014”. 

W grudniu PREZENTY  PO ponownie zawarła koalicję 
z PSL i konsumuje wyborczy suk-
ces w pełnych chaosu wyborach. 
PO ma w 33-osobowym Sejmiku 
większość (17 mandatów), a w za-
rządzie województwa cztery oso-
by, zaś PSL (7 mandatów) – jedną. 
Marszałkiem woj. pomorskiego po-
nownie jest Mieczysław Struk, a do 
zarządu weszli obecni wicemarszał-
kowie z PO Wiesław Byczkowski 
i Hanna Zych-Cisoń oraz Ryszard 
Świlski. Dołączył do nich Krzysztof 
Trawicki, lider PSL na Pomorzu, 
który w rodzimej gminie w Zblewie 

przegrał wybory w II turze, ale bę-
dzie nowym wicemarszałkiem.

Z kolei w niedzielnych wy-
borach w II turze gdańszczanie 
wybrali kontynuację. Piątą już 
kadencję miastem rządzić będzie 
Paweł Adamowicz (PO), który 
uzyskał poparcie 61,25 proc. wy-
borców. Na Andrzeja Jaworskiego 
(PiS) zagłosowało 38,75 proc., 
czyli 48 730 gdańszczan. Wkrótce 
przedstawiciele gdańskiej opozy-
cji, m.in. Jaworski, złożą wniosek 
o zarejestrowanie stowarzyszenia 
„Uczciwy Gdańsk”. .

– PO blokuje zmiany doty-
czące wprowadzenia obowiązku 
zawierania przez pracodawcę 
pisemnej umowy o pracę przed 
przystąpieniem pracownika do 
pracy. Brak tego przepisu wiąże 
ręce inspektorom PIP. Pracownicy 
latami są zatrudniani bez umowy 
o pracę, a nieuczciwi pracodawcy 
mogą bezkarnie tłumaczyć się, 
że pracownik jest pierwszy dzień 
w pracy – alarmował poseł PiS 
Janusz Śniadek, podczas posie-
dzenia ZRG „S” 1 grudnia br. Zda-
niem byłego przewodniczącego 
„S” rządząca koalicja prowadzi 
politykę rozwoju gospodarczego 
opartego na taniej sile roboczej. 
Omawiając wybory samorządowe 

związkowcy „S” wskazywali m.in. 
na błędy po stronie partii opozy-
cyjnych, jak niedostateczne prze-
szkolenie członków komisji wybor-
czych i mężów zaufania. 

Edward Fortuna, lider gdań-
skich portowców, poinformował 
o sukcesie portowej „S”, czyli o po-
rozumieniu zawartym pomiędzy 
MKK NSZZ „S” Portu Gdańskiego 
a Północnoatlantycką Organizacją 
Producentów dotyczącą rozła-
dunku towarów w Porcie Gdańsk 
i ochrony miejsc pracy dokerów.

Członkowie ZRG „S” zapoznali 
się z ofertą spółki Votum świadczącą 
pomoc prawną w dochodzeniu rosz-
czeń z tytułu wypadków przy pracy.

Więcej...>>

Na zdjęciu: Roma Kuzimski, Krzysztof Dośla i Janusz Śniadek.

Powyborcze rozdania

Prezydium ZRG NSZZ „S” sta-
nowczo sprzeciwia się działaniom 
Komisji Nadzoru Finansowego 
wymierzonym przeciwko spół-
dzielczym kasom oszczędnościo-
wo-kredytowym.

Przypominamy, że już I Zjazd 
„S” w 1981 r. upomniał się w spe-
cjalnej uchwale o niezależność 
i samorządność ruchu spółdziel-
czego. W latach dziewięćdziesią-
tych NSZZ „S” wspierał odrodzenie 
się spółdzielni oszczędnościowo-
-kredytowych.

– Z niepokojem obserwujemy, 
że ten czarny scenariusz zaczy-

Gdańska „S” broni SKOK
na być realizowany przez Komi-
sję Nadzoru Finansowego, przy 
wsparciu najważniejszych sił po-
litycznych w kraju, a także wielu 
mediów. To nie tylko eliminowanie 
jednej z ostatnich polskich insty-
tucji finansowych, utworzonych
w sposób niezależny przez ponad 
2,5 mln członków. Obawiamy 
się likwidacji tysięcy miejsc pracy 
i utraty dostępu do usług świad-
czonych na dobrych społecznych 
zasadach – napisali członkowie 
Prezydium ZRG „S” w przyjętym 
stanowisku.

Więcej...>>

http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/9688-przyjazni-pracodawcy-laureaci-konkursu
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zarzad-regionu-gdanskiego-rozwoj-kosztem-pracownikow/
mailto:ibis@solidarnosc.gda.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/gdanska-s-broni-skok
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HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia
Z wielu stron odnosi się ogólne wrażenie 

zmęczenia i starzenia się Europy – babci, już 
bezpłodnej i nie tętniącej życiem. Z tego 

względu wydaje się, że wielkie ideały, 
które inspirowały Europę straciły siłę 

przyciągania, na rzecz biurokra-
tycznych mechanizmów tech-

nicznych swoich instytucji. 

papież Franciszek  
w Parlamencie  

Europejskim, 
25.11.2014 r. 

AKCJA NA 80 MILIONÓW

ZAPYTAJ prawnika

ZATRZYMYWANIE 
DOWODU OSOBISTEGO

KATARZYNA MAŃKA-WINIECKA, 
wychowawca, NSZZ „S” w ZS nr 14 w Gdyni

– „Solidarność” jest dla mnie czymś więcej niż or-
ganizacją związkową, która ma zapewnić mi ochronę 
pracy i walczyć o moje prawa. Związek tworzą ludzie, 
dla których wciąż istnieją ideały i nadrzędne wartości, 
dla których ważny jest człowiek.  

Dorastałam, kiedy Związek powstawał, a ludzie połączeni wspól-
ną ideą zmieniali bieg wydarzeń w Polsce. Dzięki nim pracujący Pola-
cy odzyskali szacunek i nabyli należne prawa. Jedną z tych osób była 
moja mama, członek „S” od początku istnienia Związku po dziś dzień. 
Należę do „S”, ponieważ chcę kontynuować dzieło rozpoczęte przez 
tych odważnych ludzi. Chcę troszczyć się o innych, walczyć o godne 
traktowanie pracowników i godziwe ich wynagradzanie, o prawo do 
odpoczynku i przejrzyste warunki zatrudnienia. 

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

Dziękuję Wyborcom, którzy zechcieli oddać głos na moją kandyda-
turę. Wszystkie Państwa głosy posłużyły do zbudowania silniejszej 
reprezentacji Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa 
Pomorskiego. 

Karol Guzikiewicz

W związku z praktyką pobie-
rania w zastaw dowodu osobiste-
go należy pamiętać, że zgodnie 
z przepisami ustawy o ewidencji 
ludności i dowodach osobistych, 
dowodu osobistego nie wolno 
zatrzymywać, z wyjątkiem przy-
padków określonych w ustawie. 
Zatrzymanie tego dokumentu bez 
podstawy prawnej stanowi wykro-
czenie, a jego sprawcy grozi za to 
kara ograniczenia wolności lub kara 
grzywny. Nie powinniśmy się więc 
godzić na zatrzymywanie dowodu 
osobistego jako zastaw, np. za wy-
pożyczony sprzęt, czy też w miejscu 

noclegu. Dane 
potrzebne do 
identyfikacji osoby
wystarczy po prostu 
spisać, a informacje te 
będą pomocne przy do-
chodzeniu ewentualnych 
roszczeń. Należy mieć również 
na uwadze, że nieroztropne dyspo-
nowanie tym dokumentem naraża 
nas na poważne niebezpieczeń-
stwo wykorzystania go do popeł-
nienia przestępstwa np. zaciągnię-
cia umowy pożyczki lub kredytu.
Stan prawny na 3 grudnia 2014 r. 

Łukasz Sulej 

Moja Solidarność to tytuł wy-
stawy malarstwa Andrzeja Jana 
Piwarskiego, znanego malarza 
i grafika, którego prace znajdują
się w wielu muzeach, państwo-
wych i prywatnych zbiorach sztu-
ki w Polsce i na świecie. Znaczna 
część twórczości Andrzeja Piwar-
skiego poświęcona jest najnow-

szej historii Polski, m.in. cykle: 
„Ślady – Nadzieje”, „Hommage à 
ks. Jerzy Popiełuszko”, „Homma-
ge à Grzegorz Przemyk”. Te obra-
zy będzie można oglądać w Sali 
BHP Stoczni Gdańskiej od śro-
dy 10 grudnia br. Uroczyste 
otwarcie wystawy odbędzie 
się tego dnia o godz. 12.

Moja SOLIDARNOŚĆ
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Tablica ogłoszeń, collage, 90 x110 cm, 1981 r.

W polskim kalendarzu historii najnow-
szej są dwie grudniowe daty – 1970 i 1981. 
Pamięć o poległych w walce z reżimem PRL 
w Grudniu ’70 i Grudniu ’81 na lata stała się 
elementem świadomości zbiorowej polskiego 
społeczeństwa. Prezentujemy kalendarium ob-
chodów 44 rocznicy Grudnia ’70 oraz 33 rocz-
nicy wprowadzenia stanu wojennego na nad-
chodzący tydzień.
 4 grudnia – Gdańsk, Ratusz Staromiejski 

(ul. Korzenna 33), godz. 17.00: promocja książ-
ki (Jana Mura) Andrzeja Drzycimskiego i Adama 
Kinaszewskiego „Więźniowie systemu. Dziennik 
internowanego w stanie wojennym”
 5 grudnia – Gdańsk, plac Solidarności, otwar-

cie wystawy: „586 dni stanu wojennego”
 5 grudnia – Gdańsk, Targ Rakowy, otwar-

cie wystawy: „Antoni Browarczyk. Pierwsza 
ofiara stanu wojennego w Gdańsku”

Zobacz więcej...>>

DWA GRUDNIE: 1970, 1981 

3 grudnia 1981 r., gdy sy-
tuacja polityczna w kraju wska-
zywała już, iż władze PRL lada 
moment przystąpią do rozwiązań 
siłowych działacze „S” z Dolnego 
Śląska w brawurowej akcji urato-
wali związkowe fundusze.

Józef Pinior, który był mózgiem 
całej akcji oraz Piotr Bednarz, Stani-
sław Huskowski i Tomasz Surowiec 
na 10 dni przed stanem wojennym 
zdążyli wypłacić z wrocławskiego 
oddziału NBP 80 mln zł (dzisiej-
sze ponad 3 mln zł). Związkowe 
pieniądze po 13 grudnia 1981 r. 
przeznaczono na działalność pod-
ziemną i pomoc dla zwalnianych 
z pracy związkowców. Gdyby ope-
racja się nie powiodła, konto zo-
stałoby zablokowane, a pieniądze 
ze związkowych składek przejęliby 
funkcjonariusze SB lub WSW. Na 

dzień przed akcją Pinior, który pra-
cował jako tłumacz w NBP, spoty-
kał się z Jerzym Aulichem, dyrekto-
rem V Oddziału NBP, w którym „S” 
miała swoje konto i przekonał go, 
by nie informował służb o transak-
cji, pomimo że miał wówczas taki 
obowiązek. Pieniądze ukrył kardy-
nał Henryk Gulbinowicz, metropo-
lita wrocławski.

Za związkowcami wysłano li-
sty gończe. W 1984 r. Pinior usły-
szał wyrok 4 lat więzienia. Zażą-
dano od niego zwrotu 80 mln zł. 
Przez lata przychodził do niego 
komornik. Dopiero w 1992 r. Pi-
niora uniewinniono, gdyż „histo-
ria potwierdziła jego społecznie 
korzystną działalność”. Na kan-
wie tej akcji Waldemar Krzystek 
wyreżyserował film pt. „80 mi-
lionów”.

NA SMUTNO

REKORDOWE 
ŚMIECIÓWKI

Już 5,2 mln osób jest zatrud-
nionych na umowach na czas 
określony, zleceń lub o dzieło.

W III kwartale 2014 r. ponad 3,6 
mln pracowników miało umowy na 

czas określony – wynika z badań 
GUS. To rekordowa liczba. Dodat-
kowo ok. 1,6 mln osób podpisało 
zlecenia lub umowy o dzieło. Na-
wet spadek bezrobocia nie powo-
duje zmniejszenia „popularności” 
tego typu umów. W br. liczba osób 
zatrudnionych na umowach termi-
nowych już wzrosła o prawie 340 
tys. (aż o 10 proc.) w porównaniu 
z ub.r. Więcej...>>

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/dwa-grudnie-1970-1981-obchody-rocznicowe-na-wybrzezu
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/smutny-rekord-juz-52-mln-pracownikow-jest-slabo-zwiazanych-umowami
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