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

37 zł (8,5 euro)
Tyle za godzinę powinni zarabiać polscy kierowcy pracujący w Niemczech – uważa 
niemiecki rząd. Niższych płac domagają się… premier Ewa Kopacz i minister pracy 
Władysław Kosiak–Kamysz.
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170 nowych członków

Dialog?
Po 95 dniach głodówki pra-

cowników zarząd Inowrocławskich 
Kopalni Soli „Solino” podpisał poro-
zumienie z organizacjami związko-
wymi. Zakłada ono m.in. wypraco-
wanie nowego układu zbiorowego 
pracy i powołanie zespołu ds. strate-
gii rozwoju firmy. Więcej...>>

Skarga do MOP
„S” złożyła 16 stycznia kolej-

ną skargę na polski rząd do Mię-
dzynarodowej Organizacji Pracy. 
Zdaniem Związku Polska unie-
możliwiając prawnie prowadzenia 
strajku generalnego (ograniczenie 
prawa sporów zbiorowych wy-
łącznie do bezpośredniego praco-
dawcy) łamie konwencje MOP nr 
87 i 151. Więcej...>>

Po stronie dobra
Medale „Zło dobrem zwycię-

żaj”, nawiązujące do nauczania 
bł. ks. Popiełuszki, otrzymali 24 
stycznia w Warszawie Joanna i 
Andrzej Gwiazdowie. W uroczy-
stości na Żoliborzu udział wzięli 
m.in. szef ZRG Krzysztof Dośla 
oraz regionalny koordynator służ-
by przy grobie ks. Jerzego Krzysz-
tof Żmuda. Więcej...>>

Ważne terminy!
Do 31 marca wszystkie organi-

zacje związkowe muszą się rozli-
czyć z urzędami skarbowymi – przy-
pomina Dział Szkoleń ZRG. Zobacz 
aktualną ofertę szkoleń...>>

POWRÓT DO DIALOGU?

W 2014 r. przeżywaliśmy 30 
rocznicę męczeńskiej śmierci ks. 
Jerzego, stąd „S” wraz z pro-
boszczem bazyliki św. Brygidy 
podjęła inicjatywę umieszcze-
nia relikwii bł. ks. Jerzego w na-
stawie bursztynowego ołtarza. 
Po akceptacji ze strony abp. 
Sławoja Leszka Głódzia przystą-
piono do realizacji pomysłu.

Ofiarodawcą cennego reli-
kwiarza zawierającego osocze 
krwi bł. ks. Jerzego jest kilka-
dziesiąt organizacji z Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S” oraz 
Zarząd Regionu Gdańskiego, 
a odpowiedzialność za projekt 
i wykonanie złożono na barki 
znanego gdańskiego bursztyn-
nika Mariusza Drapikowskiego, 
autora m.in. tabernakulum oł-
tarza jasnogórskiego.

Relikwiarz olśniewa i przy-
pomina o męczeństwie patro-
na naszego Związku. Ma metr 
wysokości. Jest wykonany ze 
srebra, bursztynu i kryształu, 
ale wkomponowano w niego 
również kamienie – wśród nich 
jeden z tych, którymi esbecy 
obciążyli wrzucony do wody 
worek z ciałem kapelana „S”. 
Relikwie wniesiono do bazyliki 
św. Brygidy 31 sierpnia 2014 r.

Więcej na temat relikwiarza 
patrona „S” i lista darczyńców 
w lutowym „Magazynie So-
lidarność”, który za kilka dni 
trafi do Państwa. W numerze 
także m.in.: raport na temat 
biednych pracujących, sukces 
„S” przemysłu mleczarskiego 
i spirytusowego.

PRZEKAŻ 
1 PROCENT!

Można już składać rozliczenia podat-
kowe za ub.r., a jednocześnie przekazać 
1 proc. swojego podatku na związkową 
organizację pożytku publicznego – Po-
morską Fundację Edukacji i Pracy, pro-
wadzącą Fundusz Stypendialny im. NSZZ 
„S”. Udostępniliśmy darmowy program, 
za pomocą którego szybko i łatwo moż-
na wypełnić deklarację PIT. Więcej...>>

Relikwie
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Solidarność dokerów

Rząd zobowiązał się przedsta-
wić w ciągu dwóch tygodni uwa-
gi do projektu zmian w formule 
dialogu społecznego, wypracowa-
ne przez partnerów społecznych 
i przedstawione ministrowi pracy 
i polityki społecznej 26 stycznia 
w Warszawie. Projekt zakłada m.in. 
zastąpienie Komisji Trójstronnej 
Radą Dialogu Społecznego, mającą 
szersze uprawnienia, w której sta-
tus strony społecznej byłby równy 
pozycji strony rządowej (m.in. rota-
cyjna funkcja przewodniczącego). 
Powstałoby także 16 Wojewódz-
kich Rad Dialogu Społecznego.

– Potrzebujemy nowej formuły 
dialogu społecznego. Obecna się 

wyczerpała, a problemów przed 
nami jest mnóstwo. Nie ma po-
wrotu do obecnych rozwiązań 
– powiedział po spotkaniu szef 
„S” Piotr Duda.

– Być może doczekamy wresz-
cie sytuacji, że dialog instytucjo-
nalny będzie prowadzony. Co do 
zasady dialog społeczny powinien 
być prowadzony przez przedsta-
wicieli pracodawców i pracowni-
ków, a rząd powinien być tylko 
notariuszem zawieranych poro-
zumień – komentował 27 stycznia 
w Radiu Gdańsk przewodniczą-
cy Zarządu Regionu Gdańskiego 
Krzysztof Dośla. 

Więcej...>>

– Nie rezygnujcie z waszych 
działań. Wasza walka jest naszą 
walką, a atak na dokera gdziekol-
wiek na świecie jest atakiem na 
nasz związek. Wszyscy dokerzy 
muszą się wspierać w walce prze-
ciwko założeniom neoliberalizmu 
i rosnącą dominacją korporacyj-
ną. Ludzie muszą być ważniejsi od 
pieniędzy – to fragment listu po-
parcia, jaki zakładowa „S” w DCT 
Gdańsk otrzymała z Morskiego 
Związku Zawodowego w Australii 
(Maritime Union of Australia). Au-
stralijscy dokerzy wyrazili solidar-
ność z przewodniczącym organi-
zacji związkowej w DCT Michałem 
Pijanowskim i potępili „negatyw-

ne działania wobec pracowników 
i liderów związkowych wyłącznie 
z powodu ich aktywności w walce 
o prawa pracowników”.

Więcej...>>

W Regionie Gdańskim NSZZ 
„Solidarność” przybyło 170 nowych 
członków Związku. To efekt zare-
jestrowania w styczniu br. nowej 
organizacji zakładowej w Meritum 
Banku. Obecnie działa ona w formie 
Tymczasowej Komisji Zakładowej, 
której przewodniczy Ewelina Mi-
kulska. Nowa organizacja w ciągu 
trzech miesięcy musi przeprowadzić 
wybory i wyłonić Komisję Zakła-
dową. Ten etap mają za sobą już 
związkowcy z Eurocash (65 osób), 
którzy zorganizowali się pod koniec 
2014 r., a w styczniu wybrali Komi-

sję Oddziałową. – Proces powstania 
„S” w Meritum Bank przebiegł wy-
jątkowo szybko. Organizacja dyna-
micznie się rozwija, mimo że wielu 
pracowników zatrudnionych jast na 
umowy na czas określony. Świadczy 
to o tym, że pracownicy tego banku 
są świadomą i dobrze zorganizowa-
ną grupą – komentuje Jan Szewczyk, 
kierownik Działu Rozwoju i Organi-
zowania ZRG. 

Najbliższe wyzwanie przed nową 
organizacją to zapewnienie gwaran-
cji pracowniczych w obliczu zbliżają-
cej się fuzji z innym bankiem. 

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/solidarnosc-z-protestujacymi-w-kopalni-soli-solino
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/kolejna-skarga-solidarnosci-mop
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/medal-zlo-dobrem-zwyciezaj-dla-gwiazdow
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/bedzie-rada-bedzie-dialog-spoleczny
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/australijscy-zwiazkowcy-popieraja-polskich-dokerow
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/dzial-szkolen-przypomina-31-marca-organizacja-zwiazkowa-musi-sie-rozliczyc-z-urzedem-skarbowym-zobacz-aktualna-oferte-szkolen


HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia

I znów powiało antyzwiązkową retoryką, za 
sprawą kryzysu w górnictwie. Wnioski? Wła-

dza boi się zorganizowanych struktur, boi 
się siły, boi się „Solidarności”. Bądźmy 

więc dobrze zorganizowani.

Mieczysław Gil,  
„Tygodnik Solidarność”  

nr 5/2015

ZAPYTAJ prawnika

Podwójna 
odprawa  
emerytalna?

DARIUSZ CHMIELEWSKI, wiceprzewodniczący 
KZ NSZZ „Solidarność” Drobnica Portu Gdynia

– Ważne są dla mnie historyczne korzenie „Soli-
darności”, ale także to, że to jedyny w Polsce związek, 
który oprócz największej liczby członków ma także do-
skonałe zaplecze prawne i szkoleniowe. Dzięki temu 
może skutecznie bronić praw pracowniczych.

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

iBiS NR 4 (203) 28 STYCZNIA 2015
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl
Redaktor prowadzący: Adam Chmielecki 
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

WOJNA O AKTA

Czy po sukcesie protestów 
społecznych na Śląsku związ-
kowcy znowu staną się czarnymi 
bohaterami medialnych i sądo-
wych narracji? Tak można sądzić 
po niespodziewanym „odmro-
żeniu” sprawy stoczniowców 
oskarżonych o rzekome pobicie 
policjantów podczas manifesta-
cji w obronie Stoczni Gdańsk 
29 kwietnia 2009 r. w Warsza-
wie. Trzech związkowców, w tym 

Proces stoczniowców
wiceprzewodniczący KM NSZZ 
„S” Stoczni Gdańskiej Karol Gu-
zikiewicz zostało wezwanych na 
rozprawę sądową, choć w rzeczy-
wistości w 2009 r. to oni byli ofia-
rami brutalnej interwencji poli-
cji. – Napięcie społeczne w Polsce 
rośnie. Może chodzi o to, żeby 
zniechęcić osoby rozczarowane 
obecnymi rządami do wyjścia na 
ulice, zastraszyć je? – komentuje 
Karol Guzikiewicz. Więcej...>>

Gdański oddział Instytutu Pa-
mięci Narodowej zwrócił się do 
Rady Miasta Gdańska z inicjatywą 
nadania jednej z ulic imienia bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki. Naczelnik biu-

Ulica ks. Popiełuszki?

Są w Polsce przedsiębiorstwa, 
które ustalają zakładową płacę 
minimalną nawet o kilkaset zło-
tych wyższą od powszechnie obo-
wiązującej w kraju. Najczęściej to 
firmy, w których działają silne or-
ganizacje związkowe. – Zgodnie 
z układem zbiorowym negocjacje 
płacowe w naszej firmie mogą
być podejmowane dwa razy w ro-
ku. W czasie ostatnich rozmów 

– Czy osoba zatrudniona 
u dwóch pracodawców otrzy-
ma dwie odprawy emerytalne?

Zgodnie z kodeksem pracy 
pracownikowi spełniającemu 
warunki uprawniające do eme-
rytury, którego stosunek pracy 
ustał w związku z przejściem na 
emeryturę, przysługuje odprawa 
pieniężna w wysokości jednomie-
sięcznego wynagrodzenia. Pra-
cownik, który otrzymał odprawę, 
nie może ponownie nabyć do niej 
prawa. Prawo do odprawy zosta-
ło uregulowane jako uprawnienie 
jednorazowe, związane z faktem 
przejścia na emeryturę. Co istot-
ne, pracownik, który otrzymał 
już odprawę, nie nabywa do niej 
prawa po raz drugi.

Ponadto z analizy przepisów 
kodeksu pracy można wniosko-

wać, że dla uzyskania 
odprawy emerytalnej 
każdy stosunek pracy po-
winien być traktowany odręb-
nie, niezależnie od innych. Za-
tem, w przypadku, gdy pracownik 
przechodzi na emeryturę, co pro-
wadzi do rozwiązania stosunków 
pracy z dwoma pracodawcami 
jednocześnie, można przyjąć, iż 
prawo do odprawy przysługuje 
mu w danej dacie i winno być re-
alizowane przez wypłatę odprawy 
przez każdego z pracodawców. 
Nie można w takiej sytuacji mó-
wić o ponownym nabyciu prawa 
do odprawy, skoro nabycie do 
niej prawa nastąpiło równocze-
śnie u obu pracodawców.
Stan prawny na 28.01 2015 r.

Łukasz Sulej

ra edukacji publicznej gdańskiego 
IPN dr Karol Nawrocki w piśmie do 
rady przypomina związki kapła-
na z Gdańskiem, m.in. obecność 
w czasie I KZD NSZZ „S”, ożywio-
ne kontakty z ks. Henrykiem Jan-
kowskim oraz wielokrotne gło-
szenie słowa Bożego w Gdańsku 
w latach 1982–1984.

„Wartości prawdy, męstwa, 
pokory i patriotyzmu idą za sym-
bolem jakim stał się dla Polaków 
ks. Jerzy Popiełuszko. W roku 
2015, przy okazji 35 rocznicy 
powstania »S« tak wielka postać 
powinna zostać uhonorowana 
swoją ulicą w Gdańsku” – czyta-
my w liście dr. Nawrockiego. 

Zobacz pismo IPN...>>

Pod koniec stycznia 1990 r. 
w Warszawie odbył się ostatni 
zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej. Agonii komunistycz-
nej partii towarzyszyła manifesta-
cja najmłodszego pokolenia ru-
chu antykomunistycznego w PRL 
– Federacji Młodzieży Walczącej. 
Działacze FMW po powrocie ze 
stolicy 28 stycznia 1990 r. spon-
tanicznie udali się pod siedzibę 
Komitetu Wojewódzkiego PZPR 
w Gdańsku. Wdarli się do środka 
i opanowali budynek, ujawniając 
proceder nielegalnego niszczenia 
dokumentacji PZPR. Przyłapali 
komunistycznych partyjniaków 
dosłownie na gorącym uczynku 
– w kotłowni budynku odkryto 
hałdy resztek spalonych akt i nisz-
czarki dokumentów.

Akcja niepokornej młodzieży 
podważała ideę Okrągłego Stołu 
i „grubej kreski”, wywołała zatem 
reakcję rządu Tadeusza Mazo-
wieckiego. Po interwencji wciąż 
istniejącej Milicji Obywatelskiej 
okupujący budynek KW PZPR 
działacze FMW zostali spacyfiko-
wani, ale wrócili następnego dnia. 
Podpisano porozumienie, które 
zagwarantowało przekazanie akt 
zlikwidowanej partii do Archiwów 
Państwowych. 7 lutego pracow-
nicy Archiwum Państwowego 
w Gdańsku, wśród nich śp. Sta-
nisław Flis, późniejszy kierownik 
Archiwum Komisji Krajowej NSZZ 
„S”, rozpoczęli przejmowanie do-
kumentacji PZPR. Tak zakończyła 
się gdańska „wojna o akta”.

Więcej...>>

Zorganizowani mają lepiej
zdecydowaliśmy, że część pienię-
dzy na podwyżki płac powinna 
być przesunięta na podniesienie 
najniższej zakładowej płacy. Fir-
mowa płaca minimalna w kwo-
cie 2800 zł będzie przysługiwała 
po przepracowaniu w naszym 
zakładzie co najmniej 12 miesię-
cy – mówi Karol Pluszczyk z „S” 
w Alstom Konstal.

Więcej...>>

FO
T.

 W
IJC

IE
CH

 M
IL

EW
SK

I

Do 15 marca br. można przesyłać zgłoszenia uczniów (solistów 
i zespołów) wszystkich typów szkół z województwa pomorskiego 
w konkursie „Polska – moje miejsce, mój kraj”, organizowanym przez 
Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „S” Regionu Gdańskiego. Kon-
kurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie 
lub plastycznie, a jego efektem będzie m.in. przegląd piosenki patrio-
tycznej i wernisaż prac plastycznych laureatów. Więcej...>>

Konkurs dla uczniów z Pomorza

Zespół Szkół Energetycznych, 
Zespół Szkół Zawodowych nr 9, 
Pałac Młodzieży – to kolejne pla-
cówki oświatowe w Gdańsku, 
które mają zostać zlikwidowane. 
Obydwie szkoły zawodowe do-
brze funkcjonują, ale mają zostać 
wchłonięte przez inne placówki. 
Z kolei likwidacja Pałacu Mło-
dzieży, a także wchłonięcie Gdań-
skiego Ośrodka Kultury Fizycznej 

przez MOSiR, to prawdopodobnie 
po prostu próby obejścia Karty 
nauczyciela. Likwidacji sprzeciwia 
się KM NSZZ „S” Pracowników 
Oświaty i Wychowania w Gdań-
sku. – Nie konsultowano tych 
zmian wcześniej, a wątpliwości 
jest wiele. To obniżanie jako-
ści kształcenia – mówi szefowa 
oświatowej „S” w Gdańsku Boże-
na Brauer. Więcej...>>

STOP likwidacji szkół!

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/styczen-1990-wojna-o-akta-czyli-brzydki-koniec-pzpr-w-gdansku
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/minimalna-placa-wyzsza-tam-gdzie-zwiazek-silniejszy
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/polska-moje-miejsce-moj-kraj-konkurs-dla-uczniow-z-pomorza
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/gdanska-oswiata-popiera-protest-uczniow
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/stocznia-gdaska-ocenzurowana-konferencja-karola-guzikiewicza
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/ulica-im-popieluszki-w-gdansku
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