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16,23 mld zł
Tyle wyniósł ubiegłoroczny zysk netto banków i był o 7 proc. wyższy  niż w 2013 r.  iBiS
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Zawieszony strajk
Strajk w Jastrzębskiej Spółce 

Węglowej został zawieszony po 
tym jak Międzyzwiązkowy Komitet 
Protestacyjno-Strajkowy podpisał 
z zarządem JSW porozumienie 
dotyczące działań oszczędnościo-
wych w spółce. Dotychczasowy jej 
prezes Jarosław Zagórowski zło-
żył rezygnację ze stanowiska. Ze 
wznowieniem wydobycia nie było 
żadnych problemów. W trakcie 
protestu górnicy dbali o utrzyma-
nie wyrobisk w dobrym stanie.

Odszedł badacz „S”
Zmarł prof. Marek Latoszek, 

socjolog, były kierownik Zakładu 
Socjologii Medycyny i Patologii 
Społecznej AMG. Ważne miejsce 
w jego pracy naukowej zajmowa-
ło badanie dziedzictwa „S”. Uro-
czystości pogrzebowe odbędą się 
19 lutego br. o godz. 14 na Sta-
rym Cmentarzu w Kielcach.

25:0
„25:0” – pod takim intrygują-

cym tytułem wielokrotnie nagra-
dzany fotograf Wojciech Milew-
ski, od 1980 r. związany z „S”, 
obecnie współpracujący m.in. 
z „Magazynem Solidarność” za-
prezentuje wybór swoich fotogra-
fii. Wernisaż w piątek 20 lutego
o godz. 18 w Galerii Manhattan 
w Gdańsku Wrzeszczu (Al. Grun-
waldzka 82, II piętro, lokal 10).

ARGUMENTY I PRESJA

PRZEKAŻ 1 PROCENT!
Można już składać rozliczenia podat-

kowe za ub.r., a jednocześnie przekazać 
1 proc. swojego podatku na związkową 
organizację pożytku publicznego – Po-
morską Fundację Edukacji i Pracy, pro-
wadzącą Fundusz Stypendialny im. NSZZ 
„S”. Udostępniliśmy darmowy program, 
za pomocą którego szybko i łatwo moż-
na wypełnić deklarację PIT. Więcej...>>

Flagi „S” na zakładach

W PKP Cargo po trzech mie-
siącach dialogu pomiędzy 
zarządem a  związkami zawo-
dowymi zakończony został 
spór zbiorowy. 

Dokumenty kończące spór zo-
stały podpisane 11 lutego br. Ko-
lejarskie związki zawodowe doma-
gały się m.in. wstrzymania zmian 
organizacyjnych w PKP Cargo. 

– Bronimy miejsc pracy. Na po-
rozumieniu zaważyło to, że utrzy-
mane zostaną zakłady i do końca 
roku nie będzie zmian organiza-
cyjnych w spółce. Pracownik od-
delegowany poza miejsce stałego 

Ogólnopolska akcja strajko-
wo-protestacyjna od czwartku 
19 lutego br. wchodzi w kolejną 
fazę. Zarząd Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S” postanowił zorganizo-
wać tego dnia kampanię infor-
mującą o celach protestu oraz 
oflagować zakłady pracy i szkoły
flagami „Solidarności” z szarfą
„Protest”.

Mimo styczniowego porozu-
mienia rządu z górnikami Kompa-
nii Węglowej, zawieszenia strajku 
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej 
oraz porozumienia w PKP Cargo 
strukturalne problemy ludzi pra-
cy m.in. w oświacie, w systemie 
emerytalnym, w wynagrodzeniach 
sfery budżetowej pozostały nieroz-
wiązane. Nasze postulaty…>>

Porozumienie w PKP Cargo
zamieszkania będzie miał zapew-
nione zakwaterowanie oraz 500 
złotych dodatkowego uposażenia 
– mówi Jan Majder, przewod-
niczący KZ NSZZ „Solidarność”  
w Oddziale Północnym PKP Cargo 
SA w Gdyni.

Na przełomie 2014 i 2015 roku 
w PKP Cargo przeprowadzony 
został program dobrowolnych 
odejść. W całym kraju firmę opu-
ściło ponad 3 tys. osób. 

– Program nie był konsultowa-
ny ze związkami zawodowymi. 
Skutek jest taki, że pozostali pra-
cownicy są dodatkowo obciążeni 
pracą – dodaje Majder.

NASZE POSTULATY
W czwar-

tek w ramach 
o g ó l n o p o l -
skiej akcji 
protestacyjnej 
i pogotowia 
strajkowego 
przeprowa-

dzimy kampanię informacyjną, 
by dotrzeć do społeczeństwa 
z wiadomościami o naszych po-
stulatach, celach, jakie sobie sta-
wiamy i naszych oczekiwaniach 
wobec władz państwa.

Rozdamy ulotki Między-
związkowego Komitetu Prote-
stacyjnego tworzonego przez 
NSZZ „S”, OPZZ i FZZ. Wśród 
postulatów jest m.in. wycofanie 
się z narzuconej przez większość 
parlamentarną reformy eme-
rytalnej „67”, wyeliminowanie 
umów śmieciowych i patolo-
gicznego samozatrudnienia, 
wycofanie antypracowniczych 
zmian w prawie pracy i wzrost 
minimalnego wynagrodzenia do 
50 procent średniej płacy.

Postulaty te były przekaza-
ne rządzącym podczas wielkiej 
manifestacji „Dość lekceważenia 
społeczeństwa” we wrześniu 
2013 roku. Jednak niechęć do 
rzeczowych rozmów o proble-
mach społecznych, wykazywana 
przez rząd PO-PSL, doprowadziła 
do zawieszenia naszego uczest-
nictwa w instytucjonalnych for-
mach dialogu społecznego.

Coraz więcej grup zawodo-
wych staje więc przed alterna-
tywą odrzucenia bierności i za-
ostrzenia protestu. Bezczynność 
władzy i brak reakcji na palące 
problemy powoduje, że pogrą-
żamy się w chaosie. Elita wła-
dzy wypycha na margines życia 
gospodarczego lub zmusza do 
ucieczki w „szarą strefę” coraz 
większą rzeszę rodaków.

Poszukiwanie normalnego 
życia poza krajem nie musi być 
jedynym wyjściem. Jest jeszcze 
możliwość pozostania w ojczyź-
nie, ale konieczne jest dokona-
nie zmian. Chcemy ich dokonać 
w atmosferze dialogu przy stole 
negocjacyjnym, z tymi, którzy 
czują się odpowiedzialni za losy 
społeczeństwa. Ale też nie cof-
niemy się przed sięgnięciem po 
wszelkie instrumenty dostępne 
związkom zawodowym, by do-
prowadzić stronę rządową do 
stołu negocjacyjnego.

Krzysztof Dośla

Naszym
ZDANIEM

Presja społeczna spowodowała, 
że władze Gdańska wycofały się z 
projektu likwidacji lub przekształce-
nia szkół ponadgimnazjalnych (m.in. 
Zespołu Szkół Energetycznych, ZSZ 
nr 9, Zespołu Szkół Architektury Kra-
jobrazu i Handlowo-Usługowych) 
oraz Pałacu Młodzieży, w którym 
planowano odejście od Karty na-
uczyciela. W tym roku nie będzie 
też połączenia placówek przyszpi-
talnych i poradni psychologiczno-
-pedagogicznych. Tylko trzy uchwa-
ły (z proponowanych wcześniej 36) 
dotyczące zmian w gdańskiej edu-
kacji trafią pod obrady lutowej sesji
Rady Miasta Gdańska. Prezydent 
Gdańska Paweł Adamowicz (PO) 
musiał ogłosić zawieszenie zmian 
opracowanych bez konsultacji spo-

łecznych, gdyż napotkał   protesty 
uczniów, rodziców, nauczycieli, 
związkowców m.in. z KM Pracow-
ników Oświaty i Wychowania NSZZ 
„S” w Gdańsku. Nawet część jego 
partyjnego zaplecza nie poparła 
kontrowersyjnych zmian. 

– Projekty restrukturyzacji sie-
ci placówek oświatowych były źle 
przygotowane, bez merytorycz-
nego uzasadnienia, bez wizji ich 
funkcjonowania. Podejmowaniu 
decyzji w  kluczowych sprawach 
edukacyjnych powinna towarzy-
szyć atmosfera dyskusji i uznanie  
dorobku oraz tradycji szkół, wysił-
ku nauczycieli – podkreśla Bożena 
Brauer, przewodnicząca gdańskiej 
oświatowej „S”, przekonując, że 
protesty społeczne mają sens.

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/zwiazkowe-flagi-na-zakladach-szkolach-oraz-akcja-informacyjna-o-co-walczymy


HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia
– Od pewnego czasu traktujemy społeczeń-
stwo zbyt biernie, więc i konkretni ludzie sami 

się tak traktują. Są jak plastelina. Być może 
więc rolą Kościoła na następne lata jest 

budzenie podmiotowości społecznej, 
potrząsanie sumieniami i ospały-

mi umysłami.
ks. abp Henryk Hoser 

metropolita warszawsko-
-praski  w rozmowie  

z „Gościem  
Niedzielnym”

ZAPYTAJ prawnika

PORADNIK 
KONSUMENTA (cz. 2)

JOANNA HARASIM-GRYM, przewodnicząca 
Komisji Zakładowej Muzeum Historycznego 
Miasta Gdańska

– „Solidarność” to duży, silny związek, który zapewnia 
wsparcie prawne, wsparcie branżowe ze strony Sekcji Mu-
zealnej, a także szkolenia. Uważam, że należy brać sprawy 
w swoje ręce i nie pozwalać na to, co dzieje się w instytu-

cjach kulturalnych . Mamy o co walczyć – płace są żenująco niskie, a nawet 
dochodzi do ich zamrożenia. Wiele do życzenia pozostawia również kwestia 
etatów – obsada jest zbyt mała, zdarzają się też umowy śmieciowe, co szcze-
gólnie oburza w związku z tym, że nasz zakład jest instytucją miejską.

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?
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Redaktor prowadzący: Artur S. Górski 
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WIELKI POST
Środa Popiel-

cowa to początek 
Wielkiego Postu, 
trwającego czter-
dzieści dni, któ-
re dzielą nas od 
Wielkanocy, czas 
modlitwy, refleksji
i wstrzemięźliwości. 
Tego dnia na znak 
pokuty kapłan po-
sypuje nasze głowy 
popiołem z palm 
p o ś w i ę c o n y c h 
w ubiegłoroczną 
Niedzielę Palmową. Tradycja ta się-
ga VIII w. n.e. a w XI wieku papież 
Urban II (1091 r.) uczynił ją obowią-
zującym obrzędem w Kościele.

To czas końca karnawału i czas 
świadomej rezygnacji dla wyższe-
go celu. Po zabawie przychodzi 
czas wyrzeczeń. Post i karnawał 
stały bowiem zawsze w opozy-

cji. Post w sensie symbolicznym 
pełni funkcje oczyszczenia, które 
ma zbliżyć nas do świata sacrum. 
Człowiek składa się bowiem nie 
tylko z ciała, ale i z ducha

W dawnej Rzeczypospolitej 
w okresie postu ścisłym zakazem 
jedzenia objęte było nie tylko mię-
so, ale i masło, ser, jaja. 

Julian Fałat, Popielec, 1881 r.

Polakom wysłanym do pracy za 
granicę przysługuje płaca minimal-
na, której wysokość określają układy 
zbiorowe pracy państwa przyjmują-
cego pracownika. O ich prawa może 
występować tamtejszy związek 
zawodowy. 12 lutego br. Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
wydał orzeczenie w sprawie polskich 
pracowników budujących elektrow-
nię atomową w Finlandii. Trybunał 
badał sprawę 186 pracowników 
Elektrobudowy SA delegowanych do 
Finlandii do budowy elektrowni Ol-
kiluoto, których wynagrodzenie nie 
odpowiadało standardom tamtejsze-
go branżowego układu zbiorowego. 
Zwrócili się oni do fińskiego związku

Fińska płaca
zawodowego, by ten dochodził ich 
uprawnień przed sądem. Fiński sąd 
zwrócił się o rozstrzygnięcie do Try-
bunału Sprawiedliwości, który uznał, 
że tamtejszy związek mógł reprezen-
tować interesy pracowników z Polski 
i nie istnieje powód, który mógłby 
podważyć powództwo, jakie orga-
nizacja skierowała do sądu. Kryteria 
obliczenia wysokości płacy powinny 
należeć do kompetencji przyjmują-
cego państwa, zatem zastosowanie 
ma fiński układ zbiorowy. NSZZ „S”
ma porozumienia z zaprzyjaźniony-
mi organizacjami związkowymi w 
innych państwach. Polscy delego-
wani mogą więc tam liczyć na po-
moc prawną. 

Do 14 dni zwiększy się czas na 
odstąpienie od umowy zawartej 
na odległość (np. przez Internet, 
telefon) lub poza lokalem przed-
siębiorcy (np. od akwizytora, na 
pokazie). Jeżeli konsument nie 
zostanie poinformowany o tym 
prawie, termin ten przedłuży się 
do 12 miesięcy (obecnie trzy). 
Ustawa wprowadzi także jednoli-
ty wzór odstąpienia od umowy.

Do zachowania terminu wy-
starczy wysłanie oświadczenia 
przed jego upływem.

W przypadku odstąpienia od 
umowy przedsiębiorca zobowiąza-
ny jest do zwrotu kosztów towaru 
(za transport od sprzedawcy do 
konsumenta) – sprzedawca ponosi 
koszt najtańszego sposobu prze-
syłki dostępnej w swojej ofercie.

Przykład: Pani X zamówiła tele-
fon w sklepie internetowym i mo-

Prawo konsumenta  
do odstąpienia od umowy

gła wybrać między 
trzema sposobami do-
ręczenia przesyłki: listem 
poleconym (8 zł), paczką (11 
zł) lub kurierem (20 zł). Wybrała 
dostawę za pośrednictwem kurie-
ra. W przypadku odstąpienia od 
umowy przedsiębiorca jest zobo-
wiązany zwrócić zapłaconą cenę 
za telefon oraz 8 zł kosztów trans-
portu (najtańszy dostępny środek 
transportu).

Nie zawsze od umowy moż-
na odstąpić – np. jeśli przed-
miotem świadczenia jest towar 
ulegający szybkiemu zepsuciu 
lub towary są nierozłącznie 
połączone ze względu na swój 
charakter (np. paliwo wlane do 
samochodu).
Stan prawny na 18.02.2015 r.

Maria Szwajkiewicz

W piątek 20 lutego br. 
o godz. 19 zapraszamy na 
koncert Leszka Czajkowskiego 
i Pawła Piekarczyka „Żołnierze 
niezłomni. Podziemna Armia 
powraca”. Koncert odbędzie 
się w budynku NSZZ „S” przy 
ulicy Wały Piastowskie 24 
w sali Akwen. Poprzedzi go 
wprowadzenie Piotra Szu-
barczyka z IPN wygłoszone 
o godz. 17:30

JURIJ FELSZTINSKI, rosyjski historyk emigracyjny, krytyk polityki 
Władimira Putina i badacz działań rosyjskiej FSB, współautor (wraz 
z Aleksandrem Litwinienką) książki „Wysadzić Rosję” spotka się 
w sobotę 21 lutego o godzinie 17 w Sali BHP Stoczni Gdańskiej (ul. 
Doki 1), z zainteresowanymi współczesną Rosją.

KONTESTATOR Putina

ŻOŁNIERZOM 
NIEZŁOMNYM

Sejm – dezaprobata
Pogorszyły się notowania Sejmu.  

Według CBOS w lutym br. działania 
posłów ocenia źle 71 proc. bada-
nych – o 5 proc. więcej niż w stycz-
niu. Pozytywne opinie o Sejmie wy-
raziło 18 proc. ankietowanych – o 1 
proc. mniej niż poprzednio. Rośnie 
zaufanie do Kościoła (pozytywne 
oceny 62 proc. – o 4 proc. więcej 
niż w październiku 2014 r., nega-
tywne - 28 proc.). NSZZ „S” dobrze 
ocenia jedna trzecia badanych.  

Płaca minimalna 
3942,35 zł brutto, czyli ok. 

2813 zł „na rękę”, wyniosło 
przeciętne miesięczne wyna-
grodzenie w sektorze przed-
siębiorstw w styczniu 2015 r. 
To  o 3,6 proc. więcej w porów-
naniu ze styczniem 2014 r., ale 
aż o 436 zł mniej niż w grud-
niu ub.r. kiedy to wyniosło ono 
4378,45 zł. 

Znajdź nas na Facebooku
www.facebook.com/solidarnoscgdansk

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
http://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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