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

20 z 24
dzienników wydawanych w miastach wojewódzkich (ponad 83 proc.) znajduje się 
w rękach Passauer Neue Presse (Verlagsgruppe Passau), do której należy „Dziennik 
Bałtycki” oraz 150 tygodników lokalnych. iBiS
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Kupią Stocznię 
Marynarki Wojennej

Spółka PGZ Stocznia Wojenna 
z siedzibą w Radomiu powołana 
przez Polską Grupę Zbrojeniową 
złożyła ofertę zakupu Stoczni 
Marynarki Wojennej, będącej w 
upadłości likwidacyjnej od 2011 r. 
Propozycja opiewa na kwotę ceny 
wywoławczej 224 mln 909 tys. 
zł. Teraz czas na negocjacje umo-
wy przedwstępnej.  

Więcej…>>

Fundusz Pracy  
do związków

W Radzie Dialogu Społecz-
nego powstał podzespół ds. re-
formy rynku pracy, by dokonać 
analizy polityki w zakresie rynku 
pracy już na wstępnym etapie, 
a nie gdy przepisy są praktycz-
nie gotowe. Pojawiła się kwestia 
Funduszu Pracy. Związki zawodo-
we i pracodawcy chcieliby mieć 
wpływ na zarządzanie jego środ-
kami. 

Więcej…>>
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Przekaż 
1 procent!

Serdecznie Państwa prosimy o prze-
kazanie 1 procenta podatku docho-

dowego na rzecz Pomorskiej Fundacji 
Edukacji i Pracy, organizacji założonej 
przez Region Gdański NSZZ „Solidar-
ność” i Związek Pracodawców Forum 

Okrętowe.
Więcej na temat Fundacji można się 

dowiedzieć na: 
www.pomorskafundacja.org.pl

KRS: 0000337122

ZRG: praca i edukacja

Pojawiają 
się pytania, jak 
„Solidarność” 
ocenia sytuację 
w oświacie. 
Przypomina-
my, że sekcja 

gdańska w listopadzie 2016 r. 
przeprowadziła ankietę, 
z której wynikało, że nie było 
oczekiwania czynnych działań 
protestacyjnych. Stąd też 
rozpoczęliśmy proces spotkań, 
szkoleń, przygotowań do 
zmian, ale też przekazujemy 
na bieżąco opinie i uwagi 
zespołom pracującym nad 
projektami decyzji m. in. do-
tyczących podwyżek, statusu 
zawodowego, czasu pracy 
nauczycieli.

Podczas najbliższej oświa-
towej rady sekcji gdańskiej 14 
lutego br. będziemy szkolić 
się, z udziałem zaproszonych 
gości, z zasad, ale i z pro-
blemów, pojawiających się 
przy tworzeniu sieci szkolnej 
oraz zasad tworzenia arkuszy 
organizacji pracy szkoły na rok 
szkolny 2017/2018. To ważne, 
gdyż w obu tych sprawach 
struktury NSZZ „S” mają pra-
wo do wyrażenia swej opinii.

Kto podpisuje opinie 
związkowe w imieniu i które 
ze struktur NSZZ „S” są 
upoważnione prawnie do 
podpisywania opinii np. 
dotyczących projektów sieci 
szkół czy organizacji pracy 
szkoły? Mówiąc najkrócej, oso-
bowość prawną mają komisje 
zakładowe i międzyzakładowe. 
Mają one stałą delegację na 
swoim terenie działania do 
podejmowania negocjacji, opi-
niowania, udziału w komisjach 
konkursowych wyłaniających 
dyrektorów. Mogą też przeka-
zać te uprawnienia komisjom 
kół działających w szkołach 
i placówkach oświatowych

„Solidarność” działa od 
prawie trzydziestu siedmiu lat. 
Staramy się, zgodnie z zalece-
niem św. Augustyna, szano-
wać sprawdzone w praktyce 
rozwiązania, nie tworzyć by-
tów, decyzji ponad niezbędne 
prawnie potrzeby.

Wojciech Książek

W SIECI 
SZKÓŁ

Naszym
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Lutowe posiedzenie Zarządu 
Regionu Gdańskiego naszego 
Związku zdominowała sytuacja 
w poszczególnych zakładach pra-
cy, m.in. w spółce Port Gdański 
Eksploatacja i w Operze Bałtyc-
kiej. Informację dotyczącą tworze-
nia nowej sieci szkół przedstawił 
Wojciech Książek, przewodni-
czący gdańskiej oświatowej „S”. 
Zwrócił uwagę, że organy samo-
rządu terytorialnego przekazują 
projekty uchwał do 17 lutego br. 
kuratorowi oświaty, a ten je opi-
niuje w ciągu 21 dni, nie później 
niż do 11 marca 2017 r. Podobnie 
związki zawodowe. 

Dr Waldemar Uziak przedsta-
wił zmiany w prawie pracy.

Członkowie Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S” 6 lutego 
br. przyjęli stanowisko w sprawie 

potwierdzenia przez krakowski 
instytut im. prof. Jana Sehna au-
tentyczności podpisu pod zobo-
wiązaniem do współpracy i ręko-
piśmiennych kart, sygnowanych 
przez TW „Bolek”, jako nakreślo-
nych ręką Lecha Wałęsy.

– Zarząd Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” z przykrością 
przyjmuje do wiadomości po-
twierdzenie przez ekspertów z In-
stytutu Ekspertyz Sądowych faktu 
współpracy Lecha Wałęsy z peere-
lowską „bezpieką” w latach sie-
demdziesiątych XX w. Szkoda, że 
w ciągu kilkudziesięciu lat pierwszy 
przewodniczący Zarządu Regionu 
Gdańskiego i Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” nie potrafił zmierzyć
się ze swoją przeszłością – czytamy 
w przyjętym stanowisku.

Stanowisko tutaj…>>

Rada Dialogu w „S”

Po raz pierwszy w gdańskiej 
siedzibie NSZZ „S” odbyło się ze-
branie prezydium Wojewódzkiej 
Rady Dialogu Społecznego, której 
pracom przewodzi w tym roku 
Krzysztof Dośla, przewodniczący 
ZRG z udziałem m.in. wojewody 
pomorskiego Dariusza Drelicha. 

Tematami była komunikacja pu-
bliczna, ze szczególnym uwzględ-
nieniem połączeń SKM i będącej 
w gestii marszałka woj. pomor-
skiego infrastruktury PKM oraz 
stan bezpieczeństwa. Te tematy 
będą omawiane na lutowym po-
siedzeniu WRDS.

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/kto-kupi-stocznie-marynarki-wojennej-decyzja-juz-wkrotce
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zarzad-regionu-gdanskiego-trzeba-zmierzyc-sie-ze-swoja-przeszloscia
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/chcemy-miec-wplyw-na-fundusz-pracy-ubezpieczenie-od-bezrobocia


Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

KATARZYNA WALUSZKO, Wojewódzka Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku 

– Każdy powinien zadać sobie to pytanie, zanim podej-
mie decyzję o wstąpieniu do Związku.  Aktywność związ-
kowa to przede wszystkim działalność na rzecz innych 
osób, rodzaj aktywności społecznej. Większość organizacji 
związkowych skupia się na szeroko rozumianej obronie 

praw pracowniczych. Tymczasem działalność związkowa może mieć znacznie 
szerszy zakres. Uczestnictwo w współzarządzaniu przedsiębiorstwem, zaan-
gażowanie w tworzenie prawa, współpraca z innym organizacjami, otwierają 
przed Związkiem szansę na stworzenie, wzorem Niemiec czy Szwecji, nowo-
czesnej organizacji związkowej, biorącej aktywny udział w życiu publicznym. 

HISTORIA tak było

iBiS NR 6 (309) 8 LUTEGO 2017
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

Byłbym szczęśliwy, gdyby stosunki wza-
jemne między nami a Niemcami mogły być 

zdrowymi stosunkami sąsiedzkimi, opar-
tymi na wzajemnym szacunku, który 

by umożliwiał współdziałanie tam, 
gdzie to jest potrzebne. Niestety 

obawiam się, że wiele jeszcze 
czasu upłynie zanim do ta-

kich stosunków dojdzie 
Roman Dmowski, 

w: Człowiek,  
Polak, Przyjaciel. 
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Plan urlopów ma na celu za-
pewnienie pracownikom wyko-
rzystania urlopu w roku, w któ-
rym nabyli do niego prawo oraz 
umożliwienie pracodawcy zor-
ganizowania pracy w sposób za-
pewniający normalne funkcjono-
wanie.

Przyjmuje się, iż ustalenie pla-
nu urlopów powinno nastąpić 
w okresie poprzedzającym naby-
cie prawa do urlopu, czyli przed 
początkiem nowego roku kalen-
darzowego, z nadejściem którego 
pracownicy nabywają prawo do 
kolejnego urlopu. Dopuszczalne 
jest ustalanie krótszych okresów 
objęcia planem urlopów, a mia-
nowicie półroczne lub kwartalne.

Planem urlopów nie obejmuje 
się 4 dni, określonych w art. 1672 
k.p., czyli tzw. „na żądanie”.

Pracodawca nie jest obowiąza-
ny do ustalania planów urlopów, 
gdy nie działa u niego zakładowa 
organizacja związkowa lub gdy 
działająca organizacja związkowa 
wyrazi zgodę na nieustalanie tego 

planu. 
W ó w -
czas  ter-
min urlopu 
p r a c o d a w c a 
ustala w porozu-
mieniu z pracowni-
kiem.

Ustalenie planu urlo-
pów nie jest jednoznaczne 
z udzieleniem urlopu wypoczyn-
kowego. W zależności od zasad 
określonych u danego pracodawcy 
koniecznym jest również złożenie 
przez pracownika podania o urlop 
(wniosku urlopowego), który ak-
tualizuje termin udzielenia urlopu.

Rozpoczęcie urlopu wypo-
czynkowego nieprzewidzianego 
w planie urlopów i bez wyraźnej 
akceptacji pracodawcy może być 
kwalifikowane jako ciężkie naru-
szenie podstawowych obowiązków 
pracowniczych (art. 52 § 1 k.p.) 
– wyrok Sądu Najwyższego z dnia 
15 marca 2001 r. I PKN 306/00.
Stan prawny na 8.02.2017 r.

Maria Szwajkiewicz

Polityka morska 1920/26

ZAPYTAJ prawnika

II Rzeczpospolita stała twarzą 
do Bałtyku. 10 lutego 1920 r. gene-
rał Józef Haller z ministrem spraw 
wewnętrznych Stanisławem Woj-
ciechowskim i polską administracją 
woj. pomorskiego w Pucku dokonał 
aktu zaślubin Polski z Bałtykiem.

Gen. Haller i płk. Władysław Za-
krzewski wjechali konno do wody. 
Generał w fale wrzucił platynowy 
pierścień, ufundowany przez Pola-
ków, mieszkańców Gdańska. Pło-
mienne kazanie wygłosił ks. kape-
lan Józef Wrycza, wielki patriota ze 
starego kaszubskiego rodu.

Podczas mszy św. duchowni 
poświęcili polską banderę, wcią-
gniętą następnie na maszt przez 
marynarzy na znak objęcia przez 
polską Marynarkę Wojenną wachty 
na Bałtyku.

Zgodnie z ustaleniami trak-
tatu wersalskiego przejmowanie 
ziem pomorskich rozpoczęło się 
18 stycznia 1920 r. Wojsko polskie 
tego dnia weszło do Torunia, stolicy 
województwa.

Polska objęła odcinek wybrzeża 
morskiego, który wraz z Mierzeją 

Helską liczył 140 kilometrów. Także 
10 lutego, ale w 1926 r., Gdynia 
otrzymała prawa miejskie. Impul-
sem do rozwoju miasta była bu-
dowa portu, który powstał w celu 
zapewnienia Polsce dostępu do 
morskich szlaków i bazy Marynarki 
Wojennej RP wobec niepewnej sy-
tuacji w Wolnym Mieście Gdańsku.
Przeczytaj też o majorze  
„Łupaszce”...>>

Gen. Józef Haller

Nierozwiązany konflikt w Ope-
rze Bałtyckiej, którego osnową są 
niskie płace i łamanie regulaminu 
pracy przez dyrekcję doprowadził 
do wzrostu napięcia po tym, jak 
3 lutego br. Warcisław Kunc, dy-
rektor opery, wystosował oświad-
czenie o zdjęciu z afisza spektaklu
Traviata do odwołania. Pretekstem 
była decyzja KZ NSZZ „Solidar-
ność” w operze o akcji strajkowej. 
Zawiadomienie od związkowców 
wpłynęło 27 stycznia br. więc 

dyrektor miał czas, aby podjąć 
dialog. Postanowił zareagować 
inaczej. PIP po kontroli wydała 
kilkanaście zaleceń i skierowała 
sprawę do sądu. Pod koniec ub.r. 
„S” i inne związki zawodowe dzia-
łające w operze, złożyły wniosek 
do marszałka Mieczysława Struka, 
o odwołanie dyrektora Warcisława 
Kunca. Argumentowali, że jego 
działania zagrażają ich egzysten-
cji. Marszałek nie zrobił nic. Aha, 
powołał mediatora. Więcej…>>

Protest w operze

Związkowcy z Portu Gdań-
skiego Eksploatacji SA alarmują 
o dramatycznej sytuacji jednej ze 
strategicznych firm portowych.

– My pracownicy Portu Gdańskie-
go Eksploatacji, głęboko zaniepokoje-
ni sytuacją ekonomiczną oraz prawną 
naszego przedsiębiorstwa, apelujemy 
o podjęcie jak najszybszych działań, 
celem ratowania zakładu przed upa-
dłością, a tym samym utratą miejsc 
pracy dla 400 pracowników – piszą 
portowcy w liście otwartym do pre-
mier Beaty Szydło i prezesa PiS posła 
Jarosława Kaczyńskiego.

– Może jesteśmy zbyt sen-
tymentalni, bo upominamy się 

o miejsca pracy kilkuset portow-
ców, ludzi wśród których są też 
ci, którzy odważnie upominali 
się o wolność w latach 80-tych. 
Ale pamiętajmy, że chodzi też 
o atrakcyjne tereny, które należą 
do spółki, o jej potencjał, o na-
brzeża. Brak decyzji powoduje 
systematyczne wymierne straty. 
Czy o to chodzi, by w końcu spół-
kę doprowadzoną na skraj upa-
dłości, a tak naprawdę jej tereny, 
wystawić na przetarg z wolnej 
ręki? – zastanawia się Piotr Rat-
kowski, przewodniczący NSZZ „S” 
w Porcie Gdańskim Eksploatacji.

List tutaj…>>
TVP3 Gdańsk

Blisko milion cudzoziemców ma zarobkowe zajęcie w Polsce. 
Piszemy o „zajęciu”, bo umowy o pracę to rzadkość. Kolejny pro-
blem to brak polityki migracyjnej państwa. Dzisiaj regionalny od-
dział TVP3 Gdańsk o godz. 18.15 wyemituje „Forum gospodar-
cze” pod redakcją Piotra Świąca, nagrane w siedzibie gdańskiej 
„S” z udziałem wojewody Dariusza Drelicha, Krzysztofa Gollusa ze 
Związku Rzemiosła Polskiego i Krzysztofa Dośli, przewodniczącego 
ZRG NSZZ „S”, a poświęcone ucywilizowaniu rynku pracy.  

Ratujcie serce portu
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https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wyrok-na-zolnierzu-niezlomnym-wraca-armia-cieni
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/portowcy-alarmuja-premier-beate-szydlo-lidera-pis-jaroslawa-kaczynskiego
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/strajk-w-operze-baltyckiej-pracownicy-domagaja-sie-podwyzek-przestrzegania-regulaminu-pracy
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