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200 milionów
Tylu chrześcijan na świecie jest prześladowanych z powodu wiary, co pięć 
minut jest mordowany jeden z nich, co roku przybywa Kościołowi 100 tysięcy 
męczenników. iBiS
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Wspólnie celnicy 
i „skarbówka”

22 grudnia 2016 r. zawarte 
zostało porozumienie pomiędzy 
zakładowymi organizacjami NSZZ 
„S” działającymi w Izbie Skarbo-
wej, Urzędzie Kontroli Skarbowej 
i Izbie Celnej o podjęciu współ-
pracy oraz uzgodnieniu wspól-
nych celów związanych z wdra-
żaną od dnia 1 marca 2017 r. 
ustawą o Krajowej Administracji 
Skarbowej, scalającej służby celne 
i skarbowe. Więcej…>>

Prezydencki sondaż
Według sondażowi IPSOS gdy-

by wybory prezydenckie odbyły się 
w najbliższym czasie spośród kandy-
datów: Andrzeja Dudy, Donalda Tu-
ska, Jarosława Kaczyńskiego, Pawła 
Kukiza, Ryszarda Petru, Grzegorza 
Schetyny, Roberta Biedronia i Adria-
na Zandberga, sondażową pierwszą 
turę zdecydowanie wygrałby An-
drzej Duda (36 porc.), który zdobył 
dwukrotnie więcej głosów niż Do-
nald Tusk (18 proc.). II turę obecny 
prezydent wygrałby z obecnym sze-
fem Rady Europejskiej 38:34.

Zmiana systemu?
Ruch Kontroli Wyborów wzywa 

do reformy kodeksu wyborczego. 
Proponowane zmiany zawierają  
regulację, że jeśli byłoby ponad 5 
proc. głosów nieważnych, to trze-
ba powtórzyć głosowanie. W pe-
tycji do prezydenta Andrzeja Dudy 
RKW twierdzi, że od 2014 r. ogra-
niczono liczbę „fałszerstw wybor-
czych”, co „było jednym z czyn-
ników, które umożliwiły wygraną 
wyborczą prezydenta Andrzeja 
Dudy, a także zwycięstwo PiS”.

Akcja „Ultrakrew”
Akcja to charytatywny bieg 

wzdłuż polskiego wybrzeża – od Świ-
noujścia po Piaski na granicy polsko-
-rosyjskiej na Mierzei Wiślanej. Celem 
jest zbiórka funduszy na sprzęt dla 
Uniwersyteckiego Centrum Klinicz-
nego w Gdańsku, przeznaczonego 
do ratowania życia w bardzo rzadkiej 
chorobie – zakrzepowej plamicy ma-
łopłytkowej. Więcej...>>

Jaki był ten rok
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Naszym
ZDANIEM

ROK ZMIANY
Nie ma 

w działalności 
związkowej 
szczególnie 
łatwych lat. 
Poszerza 
się świado-
mość, że 

NSZZ „S” działa w interesie 
pracowniczym. Powstały nowe 
organizacje związkowe „S”, 
i to mimo trudnego otoczenia 
i niechęci do związku części 
pracodawców i niektórych 
partii politycznych.

Był to rok, który przyniósł 
szereg zmian, o które „S” się 
upominała, które postulowa-
liśmy i których domagaliśmy 
się. Mam na myśli np. pod-
niesienie płacy minimalnej czy 
też wprowadzony obowiązek 
sporządzenia umowy na 
piśmie przed przystąpieniem 
pracownika do pracy. Od 
przyszłego roku pracownicy 
uzyskają prawo do skorzysta-
nia z emerytury po ukończeniu 
60 i 65 lat.

Wyższe zarobki to wyższe 
emerytury. Nie zrezygnujemy 
z doprowadzenia do płacy mi-
nimalnej na poziomie połowy 
średniej krajowej i zniwelowa-
nia rozwarstwienia płac.

Mam nadzieję, że 2017 rok 
przyniesie zapis o możliwości 
odchodzenia na emeryturę po 
uzyskaniu określonego skład-
kowego stażu pracy.

Liczę, że zostanie przezwy-
ciężony regres w gospodarce 
morskiej. Zostały na razie zary-
sowane zręby polityki morskiej 
i projektu „Batory” budowy 
promów dla PŻB. Wchodzi 
w życie ustawa wspierająca 
przemysł stoczniowy. Ustawa 
zdejmuje część obciążeń 
podatkowych nakładanych na 
produkcję stoczniową. Zaczęto 
realizować ów plan w 2016 
roku. Powinno to przynieść 
ożywienie w roku 2017.  Takie 
są nasze nadzieje. 

Oby „ruszył z kopyta” 
program odbudowy Marynarki 
Wojennej. Jest to też wymóg 
naszego bezpieczeństwa. 

Dręczy Europę zagrożenie 
terroryzmem, sprowadzone na 
własne życzenie. Mam nadzie-
ję, że Europa będzie potrafiła
wyciągnąć wnioski. 

Krzysztof Dośla

Trzeba dysponować realną 
siłą i mieć odpowiednie narzę-
dzia do dialogu z pracodawcą. 
Taką możliwość daje związek 
zawodowy. NSZZ „Solidarność” 
rozwija się w Regionie Gdań-
skim. W mijającym roku po-
wstały organizacje związkowe 
„S” w: Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Rumi, Komendzie Re-
gionalnej Straży Ochrony Kolei, 
Muzeum II Wojny Światowej, 
Zakładzie Utylizacji Odpadów 
Stałych w Tczewie, Komendzie 
Powiatowej PSP w Malborku, 
Samodzielnym Publicznym ZOZ 
w Czersku, 18 Wojskowym Od-
dziale Gospodarczym w Wejhe-
rowie, Starostwie Powiatowym 
w Tczewie, Szkole Podstawowej 
nr 8 w Tczewie. Swoją organiza-
cję mają też piloci morscy. Wita-
my w „Solidarności”!

Dział Prawny ZRG NSZZ „Soli-
darność” zapisał w rejestrze spraw 
kolejne sukcesy. Jedna znalazła 
nawet swój finał przed Sądem Naj-
wyższym. Prawnicy naszego Związ-
ku w 2016 r. udzielili 2007 porad 
indywidualnych i 2224 porad orga-
nizacjom związkowym. Wydali też 
75 opinii prawnych. Przed sądami 
toczyło się blisko 60 postępowań. 
Pięć z nich zakończyło się pomyśl-
nym dla pracowników prawomoc-
nym wyrokiem, w 6 – wyrok jest 
nieprawomocny, w czterech przy-
padkach zawarto ugody.. Pozosta-
łe są w toku.

Dział Szkoleń przeprowadził 
70 szkoleń (w tym szkolenia dla 
indywidualnych organizacji związ-
kowych i wystąpienia merytorycz-
ne na forum struktur branżowych 
związku). Uczestniczyło w nich 
970 osób. Przekłada się to na 119 
dni szkoleniowych. Popularnością 
cieszą się szkolenia z prawa pracy 

i jego nowelizacji oraz z prawa 
związkowego.

Dział Projektów Europejskich 
rozpoczął nowy projekt „Stop 
bezrobociu. Nowe kwalifikacje na
dobry początek”.

A w Kraju? Wielkim echem 
odbiły się zorganizowane w Kra-
kowie Światowe Dni Młodzieży 
i wizyta papieża Franciszka (27–
–31 lipca).

W tym roku ruszyły: prode-
mograficzny program „Rodzina
500+” i program budowy miesz-
kań „Mieszkanie+”. Przyjęto 
ustawę obniżającą wiek emerytal-
ny do poziomu 60 lat dla kobiet 
i 65 – dla mężczyzn.

Dla naszego bezpieczeństwa 
i polityki międzynarodowej naj-
ważniejszym wydarzeniem był 
lipcowy szczyt NATO. Politycz-
ny dyskurs został zdominowany 
konfliktem wokół Trybunału Kon-
stytucyjnego.

W mijającym roku obchodzili-
śmy 1050 rocznicę chrztu Polski 
(14–17 kwietnia pod przewod-
nictwem sekretarza stanu Stolicy 
Apostolskiej, kard. Pietro Paroli-
na). 28 sierpnia zostali pochowa-
ni z honorami Danuta Siedzików-
na ps. „Inka” i Feliks Selmanowicz 
ps. „Zagończyk”. W wymiar sym-
boliczny wpisało się też otwarcie 
w stolicy Świątyni Opatrzności 
Bożej (11 listopada).

Dla kibiców zaś niebanalne 
znaczenie miały piłkarskie mi-
strzostwa Euro 2016 i sukcesy 
polskich piłkarzy.

W świecie zaś najważniejsze 
wydarzenia to kryzys migracyjny, 
konflikty na Bliskim Wschodzie,
fala terroryzmu, Brexit i wybory 
prezydenckie w USA.

Nasz komentarz obok… 

Uczestnicy Światowych Dni Młodzieży przy pomniku Poległych 
Stoczniowców w Gdańsku.

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/beda-walczyc-o-miejsca-pracy-wynagrodzenie
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pomoz-innym-akcja-ultrakrew


Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

PIOTR GENDIG, NSZZ „Solidarność” w TK 
Telekom sp. z o.o.

– Z NSZZ „Solidarność” identyfikuję się od samego po-
czątku. We wrześniu 1980 roku w II klasie ZSZ o kierunku 
elektrycznym zorganizowaliśmy strajk, a pierwszym postu-
latem była zamiana lekcji języka rosyjskiego na język angiel-
ski. Problem sam się niejako rozwiązał, bo nauczyciel rosyj-

skiego uciekł do Niemiec. Dzisiaj, chociaż sytuacja jest zupełnie inna, warto 
odwoływać się do czasu, gdy byliśmy solidarni. W imię idei „S” warto też dać 
coś od siebie innym. Spowodowaliśmy powstrzymanie fali zwolnień i wywal-
czyliśmy – na razie niewielkie, ale jednak – podwyżki. Związek daje poczucie 
przynależności, prawo do uczestniczenia w życiu zakładu, a przede wszystkim 
przełamuje barierę lęku, gdy trzeba upominać się o nasze sprawy.

HISTORIA tak było

iBiS NR 52 (303) 28 GRUDNIA 2016
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Artur S. Górski
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

CYTAT tygodnia

Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żało-
wał tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zro-

biłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną 
przystań. Złap w żagle pomyślne wiat-

ry. Podróżuj, śnij, odkrywaj.

 Mark Twain

ZAPYTAJ prawnika

OBOWIĄZKI  
PRACODAWCY  
W OKRESIE ZIMY

OSTATNIA SZYCHTA

 Wyjątkowo silny opór napo-
tkał reżim stanu wojennego na 
Górnym Śląsku. Milicja użyła bro-
ni pacyfikując strajki w KWK „Wu-
jek” i KWK „Manifest Lipcowy”. 
Pod ziemią strajkowali górnicy 
kopani „Ziemowit” (od 15 do 24 
grudnia 1981 r.) i „Piast” (od 14 
do 28 grudnia).

Górnicy z „Piasta” zastrajkowa-
li tak, jak ich koledzy w 25 innych 
śląskich kopalniach, przeciwko 
wprowadzeniu stanu wojennego. 
Zdecydowali się na krok despe-
racki – zastrajkowali na poziomie 
„650”. Strajki na „Piaście” i „Zie-
mowicie” charakteryzował upór, 
determinacja i niebywała dyscypli-
na. Pod ziemią w obu kopalniach 
zostało blisko cztery tysiące górni-
ków. Do końca wytrwał co drugi.

We wspomnieniach przewijają 
się przejmujące obrazy Wigilii pod 
ziemią przy gasnących górniczych 
lampach. Na prowizorycznych 
„stołach” chleb, woda i jabłka. 

W czasie świąt nastąpiły próby 
złamania strajkujących. Znane są 
zdjęcia filmowe płaczących ko-
biet przy szybie kopalni.

Po drugiej stronie barykady był 
dyrektor kopalni „Ziemowit” An-
toni Piszczek i komisarz płk Jerzy 
Szewełło, którzy starali się zacho-
wać godnie. Poza zakładami jed-
nak zastraszano rodziny.

Górnicy z „Piasta” wyjechali na 
powierzchnię 28 grudnia. Wyjeż-
dżając śpiewali hymn, modlili się 
przed ołtarzem św. Barbary. Wra-
cając do domów byli zatrzymywani 
przez MO i SB. Stu nie pozwolono 
na powrót do pracy. 11 internowa-
no, a 7 aresztowano. Prokurator 
żądał od 10 do 15 lat więzienia, ale 
– co było ewenementem w stanie 
wojennym – zostali uniewinnieni 
przez sąd wojskowy.

Strajk, niczym powstanie ślą-
skie, stał się elementem śląskiego 
etosu.

Wyjeżdżajcie, już szychta skończona!
Pielęgniarki i lekarze są w szatni.
Porozwożą Was suki po domach.
Mają wszystkich..., Wasz szyb jest ostatni.

Przepisy BHP określają mini-
malną temperaturę w pomiesz-
czeniach, gdzie wykonywana jest 
praca. Przy lekkiej pracy fizycznej,
np. w biurach, temperatura nie 
powinna być niższa niż 18 stopni 
C. Pozostali pracownicy, zatrud-
nieni np. w halach produkcyjnych, 
powinni mieć zapewnioną tempe-
raturę nie niższą niż 14 stopni C.

W przypadku pracowników 
wykonujących w okresie zimo-
wym zadania na wolnej przestrze-
ni obowiązki pracodawcy są szer-
sze. Podstawowym obowiązkiem 
zatrudniającego jest zapewnienie 
odzieży ochronnej, posiłków re-
generacyjnych i ciepłych napo-
jów, przy temperaturze powietrza 
zimą niższej niż 10 stopni C. Obo-
wiązek zapewnienia posiłków 
regeneracyjnych dotyczy pracow-
ników, którzy wykonują prace na 
otwartej przestrzeni w okresie 
zimowym (od dnia 1 listopa-
da do dnia 31 marca) związane 

z wysiłkiem fizycz-
nym, powodującym 
w ciągu zmiany robo-
czej efektywny wydatek 
energetyczny organizmu 
powyżej 1500 kcal (6280 kJ) 
u mężczyzn i powyżej 1000 kcal 
(4187 kJ) u kobiet. Pracodawca 
może zapewnić w czasie pracy 
korzystanie z takich posiłków 
w punktach gastronomicznych. 
Stanowiska, na których mogą być 
wydawane ciepłe posiłki i napoje 
ustala pracodawca w porozumie-
niu ze związkami zawodowymi, 
bądź z przedstawicielami pra-
cowników. Ponadto, pracodawca 
ma obowiązek zapewnienia po-
mieszczenia, w którym pracow-
nicy wykonujący prace na wolnej 
przestrzeni się ogrzeją lub zmie-
nią odzież. Temperatura w nich 
nie powinna być niższa niż 16 
stopni C.
Stan prawny na 28.12.2016 r.

Łukasz Sulej 

Portowcy z afiliowanych w ITF/
ETF związków, w tym z NSZZ „S”, 
protestowali pod siedzibą firmy
Northern Europeean Unifideer
w Aarhus (Dania). Był to etap związ-
kowej kampanii przeciwko wykorzy-
stywaniu marynarzy do mocowania 
i rozmocowywania ładunków. De-
monstracja miała wywrzeć presję na 
Unifeeder, by ta firma zawarła poro-

zumienie z ITF, które gwarantowa-
łoby, że prace dotyczące mocowa-
nia i rozmocowywania ładunków 
są zarezerwowane wyłącznie dla 
dokerów. W demonstracji 2 grudnia 
2016 roku wzięli udział portowcy 
ze związków zawodowych z Nie-
miec, Finlandii, Norwegii, Szwecji, 
Belgii, Holandii, Polski i z Danii. 
Więcej…>>

NSZZ „S” i dwa inne związki 
działające w gdańskim ZKM (wyko-
nawcy usług komunikacji miejskiej) 
wystosowały petycję do zarządu 
ZTM, zajmującego się organizacją 
przewozów o urealnienie rozkładów 
i regulaminu przewozów. Poprzedzi-
ła ją 19 grudnia br. akcja kierowców 
i motorniczych ZKM, którzy pieczo-
łowicie dostosowywali się do regula-
minu, rodzaj strajku włoskiego.

– Chodzi o komfort i bezpie-
czeństwo podróżnych – argumen-
tuje Tadeusz Kornowski, przewod-
niczący KZ „S” w ZKM i dodaje, że 
regulamin i rozkład są tak ułożo-
ne, że uniemożliwiają kursowanie 
zgodnie z rozkładem, a planowane 
od 2017 r. zmiany jeszcze bardziej 
skomplikują pracę. Chodzi o zapisy 
w 10-letnim kontrakcie, wiążącym 
spółki miejskie ZTM i ZKM.

– Obowiązek wydawania resz-
ty wydłuża czas przejazdu. Jeź-
dzimy na styk. Mamy dbać o bez-
pieczeństwo, a nie obowiązkowo 
zajmować się bilonem i wydawa-
niem reszty, pilnując też rozkła-
du jazdy i zachowując odstępy 
między pojazdami, co w praktyce 
uniemożliwia realizowanie roz-
kładu – relacjonuje Kornowski.

Konieczność wydawania resz-
ty powoduje kolejne opóźnienia 
więc sprzedaż biletów w pojaz-
dach powinna odbywać się za 
odliczoną kwotę.

ZTM do końca 2017 r. ma 
zweryfikować związkowe uwagi
i dopasować rozkłady jazdy do 
rzeczywistych czasów przejaz-
dów. Nie będzie obowiązku wy-
dawania reszty, a kierujący będą 
to robili „grzecznościowo”. 

Portowcy razem

Kierowca nie kasjer

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/protest-portowcow-w-danii-przeladunki-nasza-sprawa
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