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WYDRUKUJ I WYWIEŚ W GABLOTCE!

2843 km

Tyle dzieli w linii prostej gdańską Bazylikę Mariacką od palestyńskiego Betlejem.
Trasa samochodowa to około 4300 km
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Nie przehandlują BOŻE
NARODZENIE
Wigilii

2014

Dialog na nowo

Proces za obozy

Rusza proces Władysława
Ciastonia, byłego generała MO,
w latach 1981-87, szefa SB, wiceministra w MSW i Józefa Sasina
dyrektora Departamentu V MSW,
zajmującego się tzw. ochroną
przemysłu. Reżimowi generałowie oskarżeni są przez IPN o pozbawienie wolności opozycjonistów poprzez powoływanie ich na
zimowe ćwiczenia wojskowe w
1982 r. Odczytanie aktu oskarżenia 3 marca 2015 r. Więcej...>>

W grudniu PREZENTY

Wśród naszych Czytelników, którzy do 30 grudnia do godz. 16 nadeślą maila z hasłem „Święta” na adres
ibis@solidarnosc.gda.pl rozlosujemy
prezenty – książkę Zbigniewa Branacha „Zlecenie na Popiełuszkę”oraz kalendarz na 2015 r. „Moja Solidarność”
z obrazami, graﬁkami oraz odręcznym
autografem artysty malarza Andrzeja
Jana Piwarskiego.
Nagrody – książkę oraz kalendarz
– w naszym ubiegłotygodniowym konkursie wylosowali: Lucyna Bagińska
i Tomasz Grabowski. Gratulujemy!

Zachęcamy do obejrzenia relacji z obchodów grudniowych rocznic w naszej TVS Gdańsk oraz wspomnień
jednej z rannych w Grudniu’70...>>

Z

FOT. PAWEŁ GLANERT

Związki zawodowe oraz organizacje pracodawców wkrótce przedstawią projekt ustawy
o instytucji dialogu społecznego
w miejsce Komisji Trójstronnej.
Obowiązkiem rządu będzie negocjowanie rozwiązań z zakresu
prawa pracy, wynagrodzeń, rent
i emerytur, podatków. Wynegocjowane rozwiązania rząd będzie
zobowiązany realizować. „S” proponuje wprowadzenie instytucji
Rzecznika Dialogu Społecznego,
który odpowiadałby za kwestie
organizacyjno-administracyjne.

W wigilię Bożego Narodzenia
o godz. 15.00 ostatni pracownicy największych sieci handlowych
w Polsce opuszczą miejsca pracy
by w domowym zaciszu przygotować się do świąt. O krótszą pracę 24 grudnia od czterech lat apelowała „S”, prowadząc akcję „Nie
przehandluj pierwszej gwiazdki”.
Właściciele największych sieci

handlowych zdecydowali się skrócić dzień pracy w wigilię Bożego
Narodzenia. Większość sklepów
zostanie zamknięta o godz. 14,
inne – godzinę później. Jeszcze
cztery lata temu sklepy były otwarte do godz. 18, a wcześniej nawet
do 20. W praktyce oznaczało to,
że pracownicy nie spędzali Wigilii
z bliskimi. Więcej...>>

Związkowe Święta
– Dziękuję wam za rok trudnej pracy. Za to, że na co dzień
realizujecie podstawowe zadanie
naszego Związku, jakim jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi – mówił Krzysztof Dośla,
przewodniczący ZRG „S”, goszcząc w czwartek 18 grudnia br. na
wigilijnym spotkaniu MKK NSZZ
„S” Portu Gdańskiego. Wśród
związkowców-portowców byli też
Andrzej Kościk przewodniczący
Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „S” oraz
Grzegorz Daleki, inspektor ITF.
Dzięki ścisłej współpracy między
portowcami i marynarzami udało
się wywalczyć wiele pozytywnych
rozwiązań dla obu grup pracowników. Więcej...>>
Również w czwartek ponad
sto osób, w tym członkowie
koła Emerytów i Rencistów oraz
przedstawiciele obecnych pracowników stoczni – związkowcy
– członkowie Komisji Międzyzakładowej, jak i Komisji Rewizyjnej,
wzięło udział w spotkaniu wigilij-

nym w stoczni Remontowa Shipbuilding. Oprócz związkowców,
przybyli przedstawiciele zarządu
tej dobrze prosperującej stoczni z Andrzejem Wojtkiewiczem,
prezesem stoczni Remontowa
Shipbuilding oraz związkowi liderzy Krzysztof Dośla, Mirosław
Piórek, przewodniczący KM NSZZ
„S” w Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. Józefa Piłsudskiego
S.A. oraz Benedykt Kerlin, przewodniczący „S” w FAMOS sp.
z o.o. Honory gospodarza opłatkowego spotkania pełnił Krzysztof Żmuda, przewodniczący „S”
w Remontowej Shipbuilding.
– Filarem naszego sukcesu są
pracownicy. Wszystko można kupić, oprócz oddanej załogi – mówił prezes Wojtkiewicz.
Krzysztof Dośla, podkreślając
stoczniowe sukcesy, dodał, że są
one owocem tak mądrego zarządzania stocznią, jak i porozumienia między pracodawcą a przedstawicielami pracowników.
Więcej…>>

okazji zbliżających się
świąt Bożego Narodzenia
życzę wszystkim członkom
i sympatykom „Solidarności”,
żeby w ferworze świątecznych
przygotowań nie zapomnieli
o tym, co najważniejsze
– o narodzinach Pana.

Żeby nie tracili nadziei na
to, że świat może się zmienić
– nawet jeżeli początki wydają
się być niepozorne. I żeby
zawsze kierowali się zasadą
miłości Boga i bliźniego.
Żeby wierzyli, że możliwe jest
porozumienie ludzi młodszych
i starszych, bogatszych
i biedniejszych, lepiej lub gorzej
wykształconych, pochodzących
z małych wsi lub dużych miast,
pracodawców i pracowników.
Niech Nowy Rok przyniesie
nam zmiany – nie te pozorne,
oparte na pseudotolerancji
i fałszu, ale te prawdziwe,
wyrażające się w przestrzeganiu
praw pracowniczych, dialogu
społecznym i solidarności.
Radosnych, rodzinnych Świąt
Bożego Narodzenia!
Krzysztof Dośla,
Przewodniczący Zarządu
Regionu Gdańskiego
NSZZ „Solidarność”

CYTAT tygodnia

Dlaczego należę do
„SOLIDARNOŚCI”?
SYLWESTER MIETELSKI, skarbnik KZ NSZZ „S”
w MZK w Chojnicach
– Gdy w 1989 roku zmieniał się ustrój „wychodziłem” z wojska i traﬁłem do naszego zakładu. Byłem
jednym z najmłodszych pracowników, ale potraﬁłem
współpracować ze starszymi kolegami. Dla dobra ﬁrmy i jej pracowników. Zachęcamy młodszych kolegów
do wstępowania do Związku. Mamy pięciu stażystów i liczymy, że znajdą się dla nich etaty. Stałe miejsca pracy są troską Związku.

HISTORIA tak było

NARODZENIE CHRYSTUSA
Tej nocy, którą świętujemy na
pasterkach z 24 na 25 grudnia Dzieciątko Jezus zaczęło swój spacer po
Ziemi aﬁrmując człowieczeństwo.
Zaczęła się era chrześcijaństwa. Narodziło się Ono w stajni, wśród pasterzy, strzegących trzody. Człowiek
miał nie bać się Boga skoro Jego
Syn przychodzi na Ziemię do prostych ludzi pracy. Człowiek miał go
znaleźć bez lęku, w ubogim żłobie.
Wbrew możnym tamtego świata,
uosabianym przez Heroda.
Szczególną postacią jest święty
Józef. Robotnik, cieśla. Wielki milczący Ewangelii. Nosił w sercu poczucie zdrady nim Anioł Pański powiedział: „Nie bój się”! Robotnik
Józef okazał się odważnym mężczyzną, bohaterem oczekiwania.
Dzieciątko Jezus, wędrując
przez świat, zatrzymało się w pałacu cesarza Konstantyna Wielkiego, który by ratować łaciński ład,
przyjął chrzest i uczynił chrześcijaństwo religią Cesarstwa, gdy ujrzał na niebie słowa In hoc signo
vinces (Pod tym znakiem zwyciężysz). Czysta i skromna religia

– jak jej początki opisywał historyk Edward Gibbon – „ostatecznie
rozwinęła triumfalny sztandar
Krzyża na ruinach Kapitolu”. Boże
Dziecię wędrowało dalej z Karolem Wielkim, by trzy następne
wieki były czasem wzrastania.
Nawróciły się Morawy, Bułgaria,
Czechy, Węgry i Księstwo Kijowskie. Nowonarodzone Dzieciątko
zaprowadziło w Wielkanoc 966
roku Mieszka, księcia Polan, do
chrzcielnicy.
Narodził się nam Zbawiciel
– pięknie jest w to wierzyć. Wsłuchajmy się w opowieść o Jezusie
z Nazaretu, który urodził się w Judei, rzymskiej odległej prowincji, za panowania cesarza Oktawiana Augusta. Jezus nie rzucał
wyzwania władzom imperium,
nie pozostawił po sobie tajnej
organizacji i politycznego przesłania. Nauczał: „Jeśli kto chce iść
za mną, niech się zaprze samego
siebie niech weźmie swój krzyż
i niech Mnie naśladuje”.
Zobacz też: Zaprzysiężenie
Lecha Kaczyńskiego...>>
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Gdynia
pamięta!

W środę wieczorem 17 grudnia 2014 r. ulicami Gdyni, trasą, którą przeszli domagający się sprawiedliwości demonstranci w 1970
roku, przeszło w skupieniu kilkaset osób. Poseł PiS Janusz Śniadek
zaproponował, by skwer przy Urzędzie Miasta Gdyni, na którym
ustawiony jest pomnik Oﬁar Grudnia 1970 roku nosił nazwę Wolnej Polski. Więcej...>>

Wmawiano nam, że związkowcy to przeżytek. To propagandowe bzdury. Spójrzmy na
uzwiązkowienie w Skandynawii, w Szwajcarii. Niemcy nie wyobrażają sobie, by
kanclerz Merkel w sprawach pracowniczych i społecznych cokolwiek
przeprowadzała bez dialogu,
uzgodnień, bez porozumienia. Tam jest dojrzałość polityczna.
Piotr Duda
lider NSZZ „S”
dla Gazety
niecznością jego
1. Gdy trudne warunki
Gdańskiej
odpracowania.
atmosferyczne
Czas tego odprauniemożliwiają punktualne
cowania nie jest przy
rozpoczęcie pracy
tym traktowany jak praca
Do przyczyn usprawiedliwiająw godzinach nadliczbowych
cych nieobecność w pracy należą
(art. 151 § 21 k.p.).
również inne przypadki niemożności wykonywania pracy wska- 2. Obowiązki związane
zane przez pracownika i uznane
przez pracodawcę za usprawie- z odśnieżaniem dachu
Pracownik może zostać skierodliwiające nieobecność w pracy.
Do takich przyczyn niewątpliwie wany do usunięcia zalegającego
można zaliczyć obiektywne prze- na dachu budynku śniegu pod
szkody związane z warunkami warunkiem:
atmosferycznymi np. intensywne  posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego potwierdzająopady śniegu, jeśli uniemożliwiają
cego brak przeciwwskazań do
one bądź powodują opóźnienie
pracy na wysokości oraz przejw dotarciu do pracy.
ścia instruktażu stanowiskoweWówczas rozwiązaniem dla
go i bycia poinformowanym
pracownika może być:
o ryzyku zawodowym, związa poinformowanie pracodawcy
nym z wykonaniem tej pracy
o skorzystaniu z urlopu na żądanie (pracownikowi przysłu-  zapewnienia właściwych środków ochrony przed upadkiem
gują 4 takie dni w ciągu roku)
z wysokości (np. szelki wraz
 usprawiedliwienie spóźnienia
z linką bezpieczeństwa i amorprzez pracodawcę bez kotyzatorem lub urządzeniem
nieczności odpracowania tego
samohamownym, kask oraz
czasu, jeśli nie jest to znaczne
obuwie zabezpieczające przed
spóźnienie
poślizgnięciem).
 potraktowanie spóźnienia jako
Stan
prawny na 22.12.2014 r.
zwolnienie prywatne udzielone

ZAPYTAJ prawnika

OBOWIĄZKI
PRACODWACY
W OKRESIE ZIMY (CZ. 2)

na wniosek pracownika z ko-

Maria Szwajkiewicz

Policja chroni pracę
(w Niemczech)

W obawie przed wynagrodzeniami
dumpingowymi
oraz łamaniem prawa pracy
w Niemczech trwają prace nad
wprowadzeniem
specjalnego rodzaju policji o szerszych
kompetencjach niż policja celna. Bundesfinanzpolizei zajmie
się też zwalczaniem nadużyć
na niemieckim rynku pracy. Paradoksalnie niemiecka policja
wpłynie też na porządkowanie
polskiego rynku pracy oraz na
sytuację pracowników delegowanych. Policja finansowa ma
być skutecznym aparatem do
zwalczania nieuczciwej konkurencji. Przejawia się ona tym, że
część zagranicznych firm wprowadza na niemiecki rynek pracy
tanich pracowników, którzy są

iBiS

wynagradzani poniżej niemieckich stawek minimalnych.
Od 1 stycznia 2015 r. po raz
pierwszy wprowadzone zostanie
w RFN minimalne wynagrodzenie
– 8,50 euro brutto za godzinę. Minimum płacowe trzeba zapewnić
też pracownikom oddelegowanym. Niemcy zamierzają wnikliwie kontrolować ﬁrmy pod kątem
stosowania regulacji o płacy minimalnej. Przewidują one wysokie
kary, które mogą sięgać nawet
500 tys. euro.
Groźba kar powoduje, że
ucieczka w szarą strefę stanie się
ryzykowna i de facto nieopłacalna. Nasi zachodni sąsiedzi wraz
z wprowadzeniem nowych reguł
wprowadzają też narzędzia ich
egzekwowania.
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