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

6 mln zł
Tyle wynoszą zaległe pensje niewypłacone przez pracodawców pracownikom na 
Pomorzu. Dotknęło to 3,5 tys. osób – wynika z raportu Państwowej Inspekcji Pracy.iBiS
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Rozwój Związku
Dynamicznie rozwija się nowa 

organizacja zakładowa „S” w Me-
ritum Banku, działająca jeszcze 
w formie Tymczasowej Komisji Za-
kładowej. W momencie rejestracji 
w styczniu liczyła ok. 170 człon-
ków, obecnie już 225! Gratuluje-
my i życzymy dalszego rozwoju!

Rozmowy w MON?
Pracownicy cywilni podlegli 

resortowi obrony narodowej nie 
otrzymali podwyżek od 6 lat! 
Rada Sekcji Krajowej Pracow-
ników Cywilnych MON NSZZ 
„S” wystąpiła do szefów MON 
i Polskiej Grupy Zbrojeniowej 
o spotkanie z udziałem przed-
stawicieli wszystkich działających 
w resorcie obrony związków za-
wodowych – poinformował prze-
wodniczący Sekcji Krajowej Pra-
cowników Cywilnych MON NSZZ 
„S” Mirosław Kamieński z KM 
NSZZ „S” w Stoczni Marynarki 
Wojennej. Więcej...>>

Głodówka
Już 18 górników z kopalni „Zo-

fiówka” i „Borynia” należących
do JSW podjęło strajk głodowy. 
Czy odpowiedzialni za konflikt w
JSW rząd i władze spółki wykażą 
się podobną bezdusznością jak  
w przypadku Kopalni Soli „Soli-
no”, której pracownicy głodowali 
blisko 100 dni? 

Więcej...>>

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...>>

Oświadczenie 
przewodniczącego 
Komisji Krajowej

Stwierdzenia posła PO Mi-
chała Jarosa, że związki zawo-
dowe kosztują obywateli od 
250 do 300 mln zł rocznie są 
kłamstwem i jeżeli poseł nie 
wycofa się z tych twierdzeń, 
sprawa znajdzie swój finał w
sądzie.

Postępowanie posła Jarosa 
to cyniczna nagonka na związ-
ki zawodowe, bowiem dosko-
nale wie, że w przeciwieństwie 
do partii politycznych, polskie 
związki zawodowe, a w szcze-
gólności NSZZ „Solidarność” 
nie otrzymują pieniędzy z bu-
dżetu państwa. 

W każdej chwili jestem go-
towy do debaty o kosztach 
jakie obywatele ponoszą na 
funkcjonowanie nie tylko partii 
politycznych, ale również całe-
go „tabunu” polityków, którzy 
zasiadają w radach nadzor-
czych i zarządach spółek skar-
bu państwa, funkcjonują w 
niezliczonych gabinetach po-
litycznych, tworzonych nawet 
na poziomie samorządów czy 
piastujących stanowiska w rzą-
dowych agencjach. A pan po-
seł Jaros w tym temacie miałby 
dużo do powiedzenia.

Piotr Duda

Koszty fikcyjne
I REALNE

POŻEGNANIE

Szybki wzrost minimalnego 
wynagrodzenia do poziomu 50 
proc. przeciętnego wynagrodze-
nia w gospodarce narodowej, 
wprowadzenie minimalnej stawki 
wynagrodzenia za godzinę pracy 
niezależnie od formy zatrudnie-
nia, wycofanie antypracowni-
czych zmian w kodeksie pracy, 
wprowadzenie zasady zawierania 
umowy o pracę na piśmie przed 
rozpoczęciem pracy, wyelimino-
wanie stosowania śmieciowych 
umów o pracę oraz patologicz-
nego samozatrudnienia, wzrost 
wynagrodzeń dla pracowników 
państwowej i samorządowej sfery 

budżetowej, wycofanie się z pod-
wyższonego wieku emerytalnego 
oraz wprowadzenie systemowych 
zmian w dialogu społecznym 
zgodnie z oczekiwaniami partne-
rów społecznych – to najważniejsze 
z 12 postulatów trzech reprezen-
tatywnych central związkowych 
– NSZZ „Solidarność”, OPZZ i FZZ 
– ogłoszonych 5 lutego. Między-
związkowy sztab protestacyjny zde-
cydował o rozpoczęciu akcji prote-
stacyjno-strajkowych. Do wspólnych 
protestów dołączy także NSZZ „S” 
Rolników Indywidualnych. 
Zobacz ulotkę z postulata-
mi...>>

Związkowe postulaty

„S” na Facebooku

Podobno jeśli kogoś nie ma 
w internecie, nie istnieje. To może 
przesada, ale bez wątpienia warto 
wykorzystać ten kanał komunika-
cji. Powstał właśnie oficjalny profil

Regionu Gdańskiego w popular-
nym serwisie społecznościowym 
Facebook. Wszystkich, którzy 
korzystają już z tego portalu, za-
chęcamy do polubienia naszego 
profilu oraz zaproszenia do jego
odwiedzenia swoich interneto-
wych znajomych. I przypominamy 
– na profilu gdańskiej „S” codzien-
nie coś nowego!
Zobacz i polub gdańską „S” na 
Facebooku!...>>

Szybko rośnie liczba bez-
robotnych po 60 roku życia 
– alarmuje „Dziennik Gazeta 
Prawna”. Zgodnie ze związ-
kowymi ostrzeżeniami to nie-
pokojący skutek wydłużenia 
wieku emerytalnego do 67 lat. 
Pod koniec 2014 r. w urzędach 
pracy zarejestrowanych było pra-
wie 84 tys. bezrobotnych w wieku 
60+. W ciągu roku przybyło ich 
aż 15 proc. To najgorszy wynik od 
15 lat. Tymczasem w pozostałych 
grupach wiekowych bezrobocie 
spada. Zdaniem ekspertów ryn-
ku pracy bezrobotnych seniorów 
będzie wciąż przybywać – to ich 
firmy pozbywają się w pierwszej
kolejności.

Bezrobotni po 60
Koalicja PO-PSL w 2012 r. nie 

chciała słuchać argumentacji 
„S”, popartej ponad 2,5 milio-
nami podpisów pod wnioskiem 
o przeprowadzenie referendum 
obywatelskiego. Czy 2015 r. 
przyniesienie zmiany? Powrót 
do wcześniejszego, niższego 
wieku emerytalnego zapowie-
dział podczas swojej konwencji 
wyborczej kandydat PiS na pre-
zydenta RP Andrzej Duda. Ma to 
być jedna z pierwszych inicjatyw 
ustawodawczych polityka, który 
zamierza kontynuować misję śp. 
prezydenta Lecha Kaczyńskiego, 
współautora programu Polski So-
lidarnej.

Zmarł 

ZENON CAŁA
członek „S” od 1980 roku 
w KZ NSZZ „S” PKP SKM 
w Trójmieście oraz przez trzy 
kadencje członek Regional-
nej Komisji Rewizyjnej. Po-
grzeb odbędzie się w czwar-
tek 12 lutego po mszy św. 
o godz. 13.30 w kościele 
pw. Apostołów Szymona 
i Judy Tadeusza w Chwasz-
czynie (ul. Żeromskiego 1). 
Więcej...>> 

FO
T.

 0
LG

A
 Z

IE
LI

Ń
SK

A

Warszawa, wrzesień 2013 r. 

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/pracownicy-cywilni-mon-chca-spotkania-z-ministrem
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zenon-cala-nie-zyje
http://www.solidarnosc.org.pl/component/k2/item/download/1253_726858138b5a192e4fd167b6d1ed651c
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/ruszyla-glodowka-gornikow
https://www.facebook.com/pages/Region-Gda%C5%84ski-NSZZ-Solidarno%C5%9B%C4%87/1542396926031476
https://www.facebook.com/pages/Region-Gda%C5%84ski-NSZZ-Solidarno%C5%9B%C4%87/1542396926031476


HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia

W kraju mamy propagandę szczu-
cia na związki zawodowe.

prof. Jacek Kucharczyk 
prezes Instytutu 

Spraw Publicznych

ZAPYTAJ prawnika

PORADNIK 
KONSUMENTA 
(cz. 1)

BARBARA KAMIŃSKA, zastępca 
przewodniczącego Regionalnej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „S”

– Do NSZZ „Solidarność” należę od 1990 roku, kiedy  
rozpoczęłam pracę w Zespole Szkół Ekonomicznych w 
Tczewie. Założyłam tam koło „S”. Dla mnie było wtedy 
oczywiste, że jeśli przynależność związkowa, to tylko 

„Solidarność”, gdyż ideały sierpnia 1980 były i są dla mnie wartością 
ponadczasową. Przez wszystkie lata mojej działalności potwierdza się 
zasada, że jedynie nasz związek autentycznie reprezentuje pracowni-
ków i środowisko oświatowe, podejmując różnorodne zadania. Cieszę 
się, że mam w tym swój udział.

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

iBiS NR 6 (205) 11 LUTEGO 2015
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl
Redaktor prowadzący: Adam Chmielecki 
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

ZŁOWROGIE SŁOWO – SYBIR
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W Gdań-
sku ma stanąć 
pomnik Anny 
Walentynowicz, 
byłej działaczki 
Wolnych Związ-
ków Zawodo-
wych Wybrzeża 
i NSZZ „Solidar-
ność”, legendar-
nej suwnicowej 
w Stoczni Gdań-
skiej. To w jej obronie wybuchł 
strajk w sierpniu 1980 r. Z inicja-
tywą jej upamiętnienia wystąpi-
ło Stowarzyszenie „Godność”, 
skupiające byłych działaczy „S” 
represjonowanych za działalność 
opozycyjną w czasach PRL. Po-

mnik ma stanąć 
na skwerze im. 
Anny Walenty-
nowicz przy Al. 
Grunwaldzkiej 
we Wrzeszczu, 
tuż obok kamie-
nicy, w której 
mieszkała le-
genda „S”. Pro-
jekt monumen-
tu przygotował 

już Stanisław Milewski, gdański 
rzeźbiarz, autor m.in. pomnika 
Jana Pawła II i Ronalda Reagana 
w Gdańsku. Koszt pomnika, któ-
rego odsłonięcie zaplanowano na 
15 sierpnia br., to ok. 90 tys. zło-
tych. Więcej...>>

Pomnik Anny Solidarność

Wpłaty można dokonywać na konto w PKO Banku Polskim  
nr: 95 1440 1387 0000 0000 1733 6797  
z dopiskiem: Pomnik Anny Walentynowicz. 

Po raz pierwszy od dłuższego 
czasu posiedzenie Rady Oddziału 
Gdynia odbyło się w siedzibie orga-
nizacji zakładowej – 3 lutego prze-
wodniczący gdyńskich zakładów 
pracy spotkali się, dzięki staraniom 
przewodniczącej Zdzisławy Haci, 
w siedzibie gdyńskiej oświatowej 
„S”. Formuła spotkań „wyjazdo-
wych” będzie kontynuowana – kolej-
ne odbędzie się 17 marca w Stoczni 
„Nauta”. Natomiast już w siedzibie 
Oddziału przy ul. Śląskiej 52 odbę-
dą się szkolenia: 23 lutego o godz. 
9 szkolenie skarbników organizacji 
zakładowych, 4 marca o godz. 9 
szkolenie związkowe omawiające 
zmiany w prawie pracy. Na oba 
można się jeszcze zapisać.

Gdyńska „S” uczciła również 
89 urodziny miasta, przypadają-

Szkolenia w Gdyni 

ce 10 lutego. 8 lutego w koście-
le pw. Najświętszej Marii Panny 
w uroczystej mszy św. odprawio-
nej przez bpa Wiesława Szlachet-
kę licznie uczestniczyli członkowie 
Związku na czele z przewodniczą-
cym ZRG NSZZ „S” Krzysztofem 
Doślą. Więcej...>>

Liczba osób bez pracy na Po-
morzu w styczniu br. przekroczyła 
100 tys. osób – wynika z informa-
cji Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Gdańsku. Dokładnie to 101,9 
tys. osób, o 5,1 tys. więcej niż 
w grudniu 2014 r. Stopa bezro-

bocia w regionie wyniosła 11,8 
proc. – o 0,4 proc. więcej niż 
miesiąc wcześniej. Bezrobocie 
wzrosło w każdym pomorskim 
powiecie, najbardziej w mal-
borskim (11 proc.) i tczewskim 
(9,3 proc.). Więcej:...>>

Bezrobocie rośnie

Z dniem wejścia w życie nowej 
ustawy o prawach konsumenta tj. 
25 grudnia 2014 r. konsumenci 
zyskali jeszcze większą ochronę 
swoich praw, zwłaszcza kupujący 
poza lokalem przedsiębiorcy oraz 
w sieci internetowej.

Obowiązki przedsiębiorcy 
przy zawieraniu umów

Ustawa rozszerza obowiązki 
informacyjne przedsiębiorców nie 
tylko w przypadku zakupów inter-
netowych. W każdym przypadku 
konsumenci będą musieli być jasno 
i rzetelnie poinformowani m.in. 
o danych przedsiębiorcy, wszyst-
kich kosztach, które będą musieli 
ponieść, a także sposobie i terminie 
wykonania prawa odstąpienia od 
umowy (art. 12 ustawy o prawach 
konsumenta). Ciężar dowodu speł-
nienia obowiązków informacyjnych 
spoczywa na sprzedawcy.

Jeśli przedsiębior-
ca nie spełnił obo-
wiązków informacyjnych 
dotyczących opłat dodatko-
wych lub innych dodatkowych 
kosztów – konsument nie pono-
si tych opłat i kosztów.

Dodatkowo, w przypadku 
umów zawieranych poza lokalem 
przedsiębiorstwa przedsiębiorca 
jest obowiązany przesłać powyższe 
informacje na piśmie, a jedynie za 
zgodą konsumenta, na innym trwa-
łym nośniku (płyta CD/DVD, pendri-
ve, poczta elektroniczna e-mail).

Jeżeli przedsiębiorca proponuje 
konsumentowi zawarcie umowy 
przez telefon, ma obowiązek po-
twierdzić treść proponowanej umo-
wy utrwaloną na papierze lub innym 
trwałym nośniku – tylko wówczas 
zawarcie umowy jest skuteczne.
Stan prawny na 11.02.2015 r.

Maria Szwajkiewicz

Po wybuchu 
II wojny świa-
towej uczestni-
cząc wspólnie z 
Trzecią Rzeszą w 
rozbiorze Polski 
Związek Sowiec-
ki zajął ponad 
190 tys. km kw. 
obszaru II RP, z 
ludnością liczącą 
ok. 13 mln osób. 
Już w grudniu 
1939 r. w Mo-
skwie zapadła decyzja o depor-
tacji ludności cywilnej z terenów 
okupowanych w głąb Związku 
Sowieckiego na Syberię. Przebieg 
wywózki  nadzorował osobiście 
zastępca szefa NKWD. W nocy z 9 
na 10 lutego 1940 r. miała miejsce 
pierwsza wywózka 220 tys. osób. 
Łącznie w masowych deporta-
cjach wywieziono z Polski około 
1,3 mln osób. Wywózki Polaków z 
terenów II RP wcielonych do ZSRS 
trwały aż do 1956 roku!

Ludność cywilną wywożono 
całymi rodzinami, dając im nie-
spełna godzinę na spakowanie 

dobytku. Nie wszyscy przetrwali 
trwającą tygodniami  podróż w 
bydlęcych wagonach. Dla tych, 
którzy przeżyli, rozpoczęła się wal-
ka o przetrwanie. W PRL deporta-
cje Polaków na Syberię stanowiły 
temat tabu. Dopiero po 1989 r. 
rozpoczęły się badania i tworze-
nie miejsc pamięci, np. pomnik 
Golgota Wschodu na Cmentarzu 
Łostowickim w Gdańsku.
Zobacz też: 11 lutego 2004 r. 
– śmierć płk. Kuklińskiego...>>

Pomnik Golgota Wschodu 
na Cmentarzu Łostowickim  
w Gdańsku.
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mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/upamietnijmy-anne-walentynowicz
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/oddzial-gdynia-planowane-sa-szkolenia-zwiazkowe
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/sto-tysiecy-bezrobotnych-na-pomorzu
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/11-lutego-2004-r-plk-ryszard-kuklinski-bylem-jednym-z
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