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278 tys. zł
Tyle kosztował korporacyjny filmik zrealizowany na 80. urodziny  ZUS.iBiS
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Obrady ZRG
Pogotowie strajkowe i działania 

Związku wobec aktualnej sytuacji 
w kraju oraz budżet Zarządu Regio-
nu Gdańskiego na nową kadencję 
to główne tematy posiedzenia ZRG, 
które odbyło się 2 lutego br. 

Więcej…>>

Na Śląsku wrze
W ósmej dobie strajku w Ja-

strzębskiej Spółce Węglowej górni-
cy rozpoczęli podziemne protesty. 
Na środowe popołudnie zaplano-
wano kolejne rozmowy związków 
zawodowych z zarządem JSW. Me-
diatorem jest Longin Komołowski, 
były wicepremier w rządzie AWS.

Trzymają się „śmieciówki”
Co piąta z 44 tys. umów cy-

wilnoprawnych zweryfikowanych
przez PIP w 2013 r. powinna być 
normalną umową na etat. PIP 
skierowała 240 powództw do są-
dów, aby te nakazały pracodaw-
com zmianę warunków umowy. 

Msza św. za członków 
NSZZ „S”

W bazylice św. Brygidy w ponie-
działek 16 lutego br. o godz.18.30 
archidiecezjalny duszpasterz ludzi 
pracy ks. prałat dr Sławomir Decow-
ski odprawi mszę św. za zmarłych 
członków Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”. Po mszy – katecheza 
formacyjna. Bliższe informacje: Ta-
deusz Grubich (tel. 58 308 42 76,
e-mail:t.grubich@solidarnosc.gda.pl

PRZEKAŻ 
1 PROCENT!

Można już składać rozliczenia podat-
kowe za ub.r., a jednocześnie przekazać 
1 proc. swojego podatku na związkową 
organizację pożytku publicznego – Pomor-
ską Fundację Edukacji i Pracy, prowadzącą 
Fundusz Stypendialny im. NSZZ „S”. Udo-
stępniliśmy darmowy program, za pomo-
cą którego szybko i łatwo można wypełnić 
deklarację PIT. Więcej...>>
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Prezydium KM Pracowników 
Oświaty i Wychowania NSZZ „S” 
w Gdańsku protestuje przeciwko 
podjętym tuż po wyborach sa-
morządowych próbom likwidacji 
i przekształceń placówek oświa-
towych, m.in. Zespołu Szkół Ener-
getycznych oraz Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 9. „S” sprzeciwia 
się planom zmian w zatrudnieniu 
nauczycieli i odejściu od usta-
wy Karta nauczyciela (dotyczy to 
Pałacu Młodzieży i Gdańskiego 
Ośrodka Kultury Fizycznej). Związ-
kowcy krytycznie oceniają tryb 
powiadamiania o zamiarze doko-
nania zmian w sieci szkolnej dro-
gą telefoniczną i poprzez media.

W środę 28 stycznia br. kilkaset 
osób, w tym uczniowie gdańskich 
szkół, przyszło do gdańskiego ma-
gistratu by prowadzić spóźniony 
z powodu arogancji władzy dia-
log o przyszłości Pałacu Młodzieży 
w Gdańsku oraz szkół, przeznaczo-
nych do likwidacji. „Pałac Młodzie-
ży nam się należy. Kochamy Pałac 
Młodzieży”, „Zamykacie szkoły, 
zamykacie głowy”, „Zysk miasta, 
strata uczniów” – to hasła z który-
mi młodzi gdańszczanie przyszli na 
spotkanie z urzędnikami.

W trakcie niedawnej kampanii 
wyborczej o zmianach w oświacie 
mowy nie było. Wyszły na jaw sześć 
tygodni po wyborach. Więcej…>>

Brońmy szkół!

Sztab protestacyjny

TEORIA CHAOSU
Trwa po-

g o t o w i e 
s t r a j k o w o -
-protestacyj-
ne. Strajkują 
górnicy z Ja-
s t r z ę b s k i e j 
Spółki Wę-

glowej. Od wczoraj rozpoczął 
się strajk pod ziemią. Blokady 
dróg organizują rolnicy, roz-
goryczeni brakiem działań ze 
strony rządu.

W tej sytuacji jedyne, co zro-
biła premier Kopacz, to zapre-
zentowała zmiany w rządowych 
gabinetach. Zapewne chciała 
pokazać się jako twarda „baba-
-szeryf”. W czasie styczniowych 
protestów na Śląsku próba ta 
zakończyła się podpisaniem 
porozumienia i błyskawiczną 
zmianą uchwalonej specustawy 
górniczej. Albo więc pomysł na 
sytuację w strategicznej branży 
był zły, albo go wcale nie było, 
tak jak nie ma pomysłu na roz-
wiązanie  wielu innych rzeczy-
wistych problemów.

Polacy co rusz są zaskakiwani 
kuriozalnymi decyzjami rządzą-
cych spod szyldu PO.  Przygoto-
wuje się likwidację szkół zawo-
dowych w roku, ogłoszonym 
przez tandem PO-PSL Rokiem 
Szkolnictwa Zawodowego. 
Oto w Gdańsku po zaprezento-
waniu planów likwidacji szkół 
i Pałacu Młodzieży, szefowa PO 
w Gdańsku, posłanka Pomaska, 
próbuje przekonywać, że de-
monstracje w obronie szkół to 
nie skutek działań jej partii. Nie-
długo dowiemy się od tej po-
słanki, że rządzi ktoś zupełnie 
inny i winny jest Kaczyński.

Jeśli przypomnimy protesty 
lekarzy, zamieszanie związane 
z pakietem onkologicznym, sy-
tuację w rolnictwie, to wyłoni 
się obraz państwa bez rządu 
zgodnie z teorią chaosu.

Wyciągnijmy więc wnioski, 
jeśli chcemy mieć cień nadziei, 
że chociaż część z rzeszy na-
szych koleżanek i kolegów, 
dzieci, wnuków wróci do kraju 
z emigracji, to arogancji wła-
dzy i wyjątkowej zapobiegli-
wości w ochronie partyjnych 
interesów powiedzmy dosyć! 
W tym roku dwukrotnie bę-
dziemy mieli okazję to zrobić.

Krzysztof Dośla

Naszym
ZDANIEM

Brak dialogu i odpowiedzi pre-
mier Ewy Kopacz na związkowe 
żądanie przystąpienia do rozmów 
o sytuacji gospodarczej i społecz-
nej kraju prowadzi do zaostrzenia 
związkowej akcji protestacyjnej. Jej 
scenariusze omawiane były w Gdań-
sku podczas zwołanego na wtorek 
sztabu protestacyjnego. O akcjach 
i ich szczegółach będziemy infor-
mować bezpośrednio przed nimi. 
NSZZ „S”, wraz z innymi reprezen-
tacyjnymi związkami zawodowymi 
w związku z dramatyczną sytuacją 
newralgicznych branż m.in. gór-
nictwa, i rolnictwa oraz z brakiem 

reakcji premier Kopacz na żądanie 
spotkania ze stroną związkową kon-
tynuuje pogotowie strajkowe. Rząd 
wysyła jedynie sygnały o spotka-
niach z poszczególnymi ministrami 
w „podstolikach” negocjacyjnych.
Jednak sytuacja, z powodu zanie-
chań koalicji PO-PSL jest na tyle 
poważna, że wymaga całościowych 
działań.

W czwartek 5 lutego br. liderzy 
NSZZ „S” oraz OPZZ i FZZ, czyli 
międzyzwiązkowy sztab prote-
stacyjny, przekaże informacje 
o dalszych działaniach związków 
zawodowych. Więcej...>>

Nie ma porozumienia w PKP 
Cargo. Po fiasku wtorkowych roz-
mów z prezesem spółki Adamem 
Purwinem związkowcy postawili 
ultimatum.

– Nie doszło do zbliżenia sta-
nowisk. Daliśmy prezesowi osta-
teczny termin do 11 lutego. Tego 
dnia podejmiemy decyzję o przy-
stąpieniu do akcji protestacyjnych  
– mówi Jan Majder, przewodni-

czący KZ NSZZ „S” w Północnym 
Zakładzie PKP Cargo SA.

Spór zbiorowy między związ-
kami zawodowymi a zarządem 
dotyczy m.in. dodatku alokacyj-
nego, dodatków motywacyjnych 
i stawek dziennych. 98,5 proc. 
pracowników PKP Cargo, którzy 
wzięli udział w referendum straj-
kowym opowiedziało się za straj-
kiem. Więcej….>>

Ostatnia szansa

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/gdanska-oswiata-protestuje-przeciwko-likwidacji-placowek
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zarzad-regionu-gdanskiego-rzad-nie-przystapil-negocjacji
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/w-pkp-cargo-niemal-wszyscy-za-strajkiem
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/sztab-protestacyjny-zebral-sie-w-gdansku
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WESOŁO

HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia
– Masowy exodus z Polski to wielka katastrofa 
społeczna, demograficzna, ekonomiczna i poli-

tyczna dla kraju. Takie świadome wypychanie 
młodych ludzi za granicę usprawiedliwia 

politykę „nic nie robienia”. Polska traci 
kwiat swojego społeczeństwa, mło-

dych ludzi, którzy zakładają rodzi-
ny za granicą i nie wracają 

prof. Krystyna  
Iglicka-Okólska  

w programie „Bliżej”  
w TVP Info.

ZAPYTAJ prawnika

Jakich danych 
osobowych może 
żądać pracodawca?

ANNA KOCIK, zastępca przewodniczącego 
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” 
Regionu Gdańskiego

– Do „Solidarności” należę od samego początku. 
Zawsze interesowały mnie problemy ludzi, już w czasie 
studiów zajmowałam się sprawami socjalno-bytowy-
mi koleżanek i kolegów, co skutkowało chęcią pracy 

wśród ludzi i dla ludzi. Wartości głoszone przez „Solidarność” były bli-
skie mojej rodzinie, hasła niesione na jej sztandarach stały się celem 
nadrzędnym w moich działaniach. Pracę na rzecz innych wykonywałam 
niezależnie od pełnionych (lub niepełnionych) funkcji. Działanie w ze-
spole jest skuteczniejsze dla członków Związku, a mnie daje osobistą 
satysfakcję w życiu.

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

iBiS NR 5 (204) 4 LUTEGO 2015
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl
Redaktor prowadzący: Artur S. Górski 
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

KONFERENCJA W JAŁCIE
4 lutego 1945 roku w Jałcie na 

Krymie spotkali się liderzy koalicji 
antynazistowskiej: Józef Stalin, 
Winston Churchill i Franklin Dela-
no Roosevelt. 

Rozmawiali tydzień, decydując 
o losach milionów ludzi. Spotkali 
się w imię powojennego ładu. Jał-
tańskie ustalenia nigdy nie zostały 
przyjęte zgodnie z kanonami pra-
wa międzynarodowego.

Zdecydowano, że trzy mocar-
stwa oraz Francja (mimo że tworzyła 
kolaborujący z Niemcami rząd w Vi-
chy) będą okupowały Niemcy, na 
które nałożono reparacje wojenne.

Polska ostatecznie utraciła wo-
jewództwa wileńskie, lwowskie, 
tarnopolskie, stanisławowskie, no-
wogródzkie, poleskie i wołyńskie. 
Rekompensatą dla Polski (niepeł-
ną, utraciliśmy 60 tys. km kw., czyli 
obszar Szwajcarii i Słowenii) było 
Pomorze Zachodnie, część Prus 
Wschodnich i cały Śląsk. Trzech wo-
dzów przystało na utworzenie Tym-
czasowego Rządu Jedności Narodo-

wej, który  został zobowiązany do 
przeprowadzenia wolnych wybo-
rów. Nadzór nad „nowym ładem” 
otrzymali Stalin, „Smiersz” i NKWD.

Podjęto decyzję o przesunię-
ciu granic i gigantycznych prze-
siedleniach: Niemców z Polski, 
Węgier, Czechosłowacji, Polaków 
ze wschodnich województw RP, 
Węgrów z Czechosłowacji.

Zachód potrzebował Stalina, by 
wygrać wojnę z Niemcami Hitlera, 
a przede wszystkim – w wojnie z Ja-
ponią. 

Laurence Steinhardt, ambasa-
dor USA w Moskwie w 1945 r. pi-
sał: „Próby zbliżenia ze strony An-
glii czy USA są tu interpretowane 
jako oznaki słabości. Oni reagują 
tylko na siłę”.

Porządek jałtański trwał nie-
zachwianie do 1990 r., kiedy roz-
padł się ZSRS.
Czytaj także  
o Okrągłym Stole…>>
Posłuchaj  
Jacka Kaczmarskiego...>>

Niemiecki rząd zawiesił przepi-
sy o płacy minimalnej dla kierow-
ców ciężarówek przejeżdżających 
tranzytem przez Niemcy do czasu 
wyjaśnienia sprawy przez Komisję 
Europejską – ogłoszono po roz-
mowach ministrów pracy Polski 
i Niemiec.

Wcześniej niemiecka minister 
pracy i spraw społecznych Andrea 
Nahles (SPD) uznała, że 8,5 euro 
za godzinę, czyli ok. 35 zł (od 1 
stycznia 2015 r. w Niemczech to 
płaca minimalna) powinni otrzy-
mywać kierowcy z zagranicznych 
firm transportowych, jadący przezDział Szkoleń Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” zapra-

sza na szkolenia. Tematy lutowych szkoleń: mobbing – 6 lutego br. 
(Gdańsk), szkolenie skarbników – 11 lutego (Gdańsk), prawo pracy 
i prawo związkowe oraz zarządzanie sobą w czasie – 17-19 lutego 
br. (Jastrzębia Góra), nowelizacja prawa pracy – 25 lutego (Gdańsk), 
zakładowe komisje rewizyjne – 26-27 lutego br.
Zobacz harmonogram szkoleń na I kwartał...>>

Kierowców wspiera... 
minister z Niemiec

RFN. Jej polski odpowiednik Wła-
dysław Kosiniak-Kamysz jest prze-
ciwny ujednolicaniu przepisów 
i ustaleniu tzw. europejskiej płacy 
minimalnej.

Sama premier Ewa Kopacz 
zwróciła się do kanclerz Angeli 
Merkel z prośbą o niestosowanie 
niemieckich przepisów wobec 
polskich kierowców. Związkowcy 
z sektora transportowego napi-
sali do minister Andrei Nahles list, 
w którym zaapelowali o podtrzy-
manie stanowiska w sprawie pła-
cy minimalnej.

6 godzin pracy 
6-godzinny dzień pracy, w ra-

mach tej samej pensji wprowadziły 
władze Göteborgu (Szwecja). Eks-
peryment obejmie 70 pracowników 
domu opieki nad osobami star-
szymi. Władze miasta uważają, że 
skrócenie czasu pracy wpłynie po-
zytywnie na zdrowie pracowników 
oraz zmniejszy ich absencję. Jeśli 
hipoteza o pozytywnych skutkach 
skrócenia czasu pracy potwierdzi się, 
samorząd Göteborga chce wprowa-
dzić podobne zmiany w kolejnych 
podległych sobie instytucjach.

Pracodawca ma prawo żądać 
od osoby ubiegającej się o zatrud-
nienie podania danych osobo-
wych obejmujących: imię (imiona) 
i nazwisko, imiona rodziców, datę 
urodzenia, miejsce zamieszkania 
(adres do korespondencji), wy-
kształcenie, przebieg dotychcza-
sowego zatrudnienia.

Zakres danych osobowych, któ-
rych pracodawca może żądać od 
pracownika jest nieco szerszy. Ko-
deks pracy upoważnia pracodaw-
cę do żądania innych danych poza 
wymienionymi wyżej, a także:
 innych danych osobowych pra-

cownika, a także imion i na-
zwisk oraz dat urodzenia dzie-
ci, jeżeli podanie takich danych 
jest konieczne ze względu na 

korzystanie przez 
pracownika ze 
szczególnych upraw-
nień przewidzianych 
w prawie pracy

 numeru PESEL pracownika.
Ponadto, pracodawca jest 

uprawniony do uzyskania od pra-
cownika innych danych osobo-
wych niż wyżej określone, wyłącz-
nie, gdy obowiązek ich podania 
wynika z odrębnych przepisów.

Udostępnienie pracodawcy da-
nych osobowych następuje w for-
mie oświadczenia osoby, której 
one dotyczą. Pracodawca ma 
prawo żądać udokumentowania 
danych osobowych.
Stan prawny na 4.02.2015 r.

Łukasz Sulej

Czekając  
na Oscara 

„Nasza klątwa”, poruszająca, 
osobista opowieść w reżyserii To-
masza Śliwińskiego, który wraz 
z żoną mierzy się z bardzo rzadką 
chorobą ich dziecka, kandyduje do 
Oscara w kategorii krótkiego fil-
mu dokumentalnego. Na bezdech 
określany jako „klątwa Odyna” na 
świecie cierpi około 300 osób. To-
masz Śliwiński jest synem Elżbiety 
Śliwińskiej, przewodniczącej KM 
Pracowników Oświaty i Wycho-
wania NSZZ „S” w Sopocie.

Formatowanie poglądów
O nadzwyczajnej skuteczno-

ści formatowania poglądów Po-
laków na prawa obywateli, rola 
związków zawodowych, cel i sens 
istnienia rządu w suwerennym 
państwie pisze socjolog dr Bar-
bara Fedyszak-Radziejowska 
w felietonie opublikowanym na 
portalu Wpolityce.pl. Naukowiec 
stawia pytania, czy aby na pewno 
wszyscy jesteśmy przekonani, że 
państwo i jego rząd są po to, by 
„pomagać”, lub „nie pomagać” 
protestującym? A może mamy 
rząd i nasze własne państwo po 

to, by rządzący merytorycznie, 
uczciwie i odpowiedzialnie roz-
wiązywali realne problemy swoich 
obywateli? Czy obywatele demo-
kratycznego państwa mają prawo 
do werbalizacji własnych intere-
sów, czy też prawo to zastrzeżo-
ne jest tylko dla polityków i ludzi 
wielkiego biznesu?

Więcej…>>

Na stronie internetowej www.
solidarnosc.gda.pl w zakładce 
„W mediach” znajdą Państwo ten 
i wiele innych ciekawych tekstów.

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/luty-1989-okragly-stol
http://www.solidarnosc.gda.pl/s6-dzias-szkole/74-aktualnoci-dziau-szkole/harmonogram-szkolen-iii-2014-r
http://www.youtube.com/watch?v=2uor6b-oHZo
http://wpolityce.pl/polityka/232203-zbiorowa-hipnoza-czy-tylko-wielki-biznes-i-to-niekoniecznie-polski-ma-prawo-do-szczegolnej-troski-rzadu-i-mediow
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