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

36 zł
Tyle wyniesie minimalna waloryzacja rent i emerytur od 1 marca. Jeśli ze wskaźnika 
waloryzacji (100,68 proc.) danego świadczenia wyliczona zostanie większa kwota, to o nią 
wzrośnie emerytura lub renta konkretnej osoby.
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Ukraińcy w „S”
Reprezentanci ukraińskich 

władz samorządowych spotkali się 
20 lutego z przedstawicielami Ko-
misji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 
żeby poznać polskie doświadczenia 
w walce z reżimem komunistycz-
nym i omówić wyzwania z jakimi 
świat musi mierzyć się obecnie. 
Ukraińcy zapoznali się także z sy-
tuacją społeczno-gospodarczą 
w Polsce. Zaskoczyła ich wysokość 
dolnej granicy wieku emerytalne-
go w naszym kraju. Okazało się, że 
na Ukrainie podniesienie go z 60 
do 65 roku życia wywołało wielkie 
oburzenie. Więcej...>>

O Putinie w Sali BHP
– Historia pokazuje, że żaden 

agresor nie zatrzymuje się sam. 
Putin dojdzie tak daleko, na ile 
mu pozwolimy – mówił 21 lutego 
w Gdańsku Jurij Felsztinski, rosyj-
ski historyk krytycznie nastawiony 
do obecnej polityki Rosji. Autor 
promował swoje książki „Trzecia 
wojna światowa? Bitwa o Ukrainę” 
i „Borys Bierezowski. Zapiski wi-
sielca”. Organizatorami spotkania 
byli m.in. Klub Gazety Polskiej II 
w Gdańsku i poseł Janusz Śniadek.

PRZEKAŻ 
1 PROCENT!

Można już składać 
rozliczenia podatkowe 
za ub.r., a jednocze-
śnie przekazać 1 proc. 
swojego podatku na 
związkową organizację 
pożytku publicznego 
– Pomorską Fundację 
Edukacji i Pracy, prowa-

dzącą Fundusz Stypendialny im. NSZZ 
„S”. Udostępniliśmy darmowy program, 
za pomocą którego szybko i łatwo moż-
na wypełnić deklarację PIT. Więcej...>>

Akcja protestacyjna
„So l ida r-

ność” wycią-
gnęła wnioski 
z przeszłości 
i wróciła pod 
swój sztandar. 
Musimy odzy-
skiwać to, co 

wcześniej oddaliśmy. Pamiętaj-
my, że walka o prawa pracowni-
cze trwała dziesiątki, wręcz setki 
lat. Obecnie sytuacja standardów 
praw pracowniczych i obywatel-
skich przypomina tę z Sierpnia 
1980 r. Teraz też strzela się do 
strajkujących robotników. Postęp 
jest jedynie taki, że gumowymi 
kulami. Ale w ten sposób też 
przecież można zabić.

Widać, że nauka z likwidacji 
przemysłu stoczniowego nie 
poszła w las. Górnicy, zagroże-
ni utratą pracy, potrafili stanąć
w obronie kopalń. Zaczyna się 
wielki ruch obrony tego, co jesz-
cze z Polski zostało. Widać, że 
ludzie zaczęli myśleć, a to dla 
władzy niebezpieczna sytuacja. 
Bo jak już ludzie zaczynają my-
śleć, to w końcu dochodzą do 
właściwych wniosków.

Związki zawodowe startują 
obecnie z tak trudnej pozycji, 
że mogą nie być w stanie zapo-
biec zbliżającej się katastrofie.
Tymczasem, paradoksalnie, o ile 
komunizm mógł obejść się bez 
związków zawodowych, bo jego 
podstawę tworzyły różne policje, 
tajne i jawne, o tyle kapitalizm 
bez związków zawodowych jest 
skazany na zagładę. Bez związ-
ków reprezentowana jest tylko 
jedna strona sporu. W systemie 
kapitalistycznym związki zawodo-
we są motorem postępu technicz-
nego. Ograniczając skalę wyzysku 
pracowników, zmuszają właści-
cieli przedsiębiorstw do szukania 
innych rozwiązań, innych pól kon-
kurencji i źródeł zysku niż tania 
siła robocza. A to prowadzi do 
usprawnienia produkcji.

Fragment rozmowy  
z Andrzejem Gwiazdą,  

na wniosek Regionu  
Gdańskiego wyróżniony 

tytułem Zasłużony dla NSZZ „S” 

Wraca
SZTANDAR 
„SOLIDARNOŚCI”

Znajdź nas na Facebooku
www.facebook.com/solidarnoscgdansk

Konferencja prasowa prze-
wodniczącego i wiceprzewodni-
czącego ZRG NSZZ „S” Krzyszto-
fa Dośli i Romana Kuzimskiego, 
związkowe flagi z szarfą „Protest”
wywieszone w szkołach i zakła-
dach pracy, a przede wszystkim 
tysiące ulotek z 12 postulatami 
trzech reprezentatywnych central 
związkowych rozdane na ulicach 
kilkunastu największych miast Po-
morza – tak w Regionie Gdańskim 
NSZZ „S” wyglądała ogólnopolska 
akcja informacyjna przeprowa-
dzona przez „S” 19 lutego, będą-
ca kolejnym etapem związkowej 
akcji protestacyjno-strajkowej 
ogłoszonej 5 lutego.

Rozdawanie ulotek rozpoczę-
li o 6 rano kolejarze na dwor-
cach w Gdańsku, Gdyni i Tcze-
wie. W Gdańsku wręczano je 
także mieszkańcom na Długim 
Targu i pracownikom w zakła-

dach pracy. W Gdyni rozdawano 
ulotki przy bazarze i przystankach 
SKM. Materiały „S” otrzymali tak-
że mieszkańcy Chojnic, Kartuz, 
Kościerzyny, Lęborka, Malborka, 
Pruszcza Gd., Starogardu Gd., 
Tczewa i Wejherowa.

Podczas konferencji szef ZRG 
przybliżył związkowe postulaty, 
m.in. podniesienia płacy minimalnej, 
przywrócenia wcześniejszego wieku 
emerytalnego i wyeliminowania tzw. 
śmieciowych umów o pracę. Mówił 
też o braku realnego dialogu społecz-
nego pod rządami PO. – Domagamy 
się rozwiązywania problemów przez 
negocjacje, ale gdy druga strona nie 
chce rozmawiać, użyjemy wszelkich 
środków, by ją do tego zmusić. Na-
szym następnym krokiem będzie 
wizyta związkowców u parlamen-
tarzystów z postulatami – zapo-
wiedział Krzysztof Dośla.

Zobacz zdjęcia i film...>>

Zarząd Poczty Polskiej SA przy-
znał, że w spółce trwa spór zbio-
rowy i powiadomił o tym fakcie 
Państwową Inspekcję Pracy. Sta-
ło się to po siedmiu tygodniach 
trudnych rozmów z pocztową 
„S” o warunkach pracy i nowym 
zakładowym układzie zbiorowym 
pracy.

Spór zbiorowy w Poczcie Pol-
skiej zaczął się 30 grudnia 2014 r. 
Jednak Okręgowy Inspektor Pracy 
w Warszawie został o tym powia-
domiony przez Zarząd Poczty Pol-
skiej SA dopiero 17 lutego br. Or-
ganizacja Międzyzakładowa NSZZ 
„S” Pracowników Poczty Polskiej 
do czasu wejścia w życie nowego 
układu zbiorowego żąda utrzyma-

nia dotychczasowych warunków 
pracy i płacy oraz nie składania 
pracownikom oświadczeń woli 
o wypowiedzeniu warunków pra-
cy i płacy. Związkowcy chcą też 
podwyższenia wynagrodzenia za-
sadniczego każdego pracownika 
Poczty Polskiej o 400 zł brutto.

– Zarząd spółki lawirował, nie 
chciał przyznać, że jest w spo-
rze zbiorowym ze Związkiem. 
W końcu po argumentacji na-
szych radców prawnych przyznał, 
że spór jest, pośrednio podzielił 
więc nasze racje – mówi Gustaw 
Czarnowski, przewodniczący Or-
ganizacji Podzakładowej NSZZ 
„S” Pracowników Poczty Polskiej 
w Gdańsku. Więcej...>>

Akcja ulotkowa w Starogardzie 
Gdańskim.

Spór w Poczcie

Konferencja prasowa.

POLUB NAS!

W marcowym „Magazynie 
Solidarność”, polecamy m.in.: 
rozmowa z Andrzejem Gwiazdą, 
raport: Protest „S”, branże  
w Regionie Gdańskim.

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/uncategorized/z-ukraincami-o-historii-wspolczesnosci
http://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zarzad-poczty-polskiej-w-koncu-uznal-ze-jest-spor-zbiorowy-u-tego-narodowego-operatora-pocztowego
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/protest-w-regionie-gdanskim-zobacz-film


HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia
 Jeśli ktoś chodzi na mszę w każdą niedzielę 
i przystępuje do komunii, można go zapytać: 

a jakie są twoje relacje z twoimi pracowni-
kami? Zatrudniasz ich na czarno? Płacisz 

im sprawiedliwą pensję? Odprowadzasz 
składkę emerytalną i zdrowotną? 

papież Franciszek  
w nauczaniu na Wielki Post

ZAPYTAJ prawnika

PORADNIK 
KONSUMENTA (cz. 3)

PAWEŁ MAREK PINKIEWICZ, skarbnik Komisji 
Zakładowej przy Bibliotece Gdańskiej PAN

– Zapisałem się do „Solidarności”, ponieważ byłem 
zmęczony stosunkami pracy w moim zakładzie i chcia-
łem robić cokolwiek, żeby je zmienić. Komisja, którą 
reprezentuję, istnieje od dwóch miesięcy i tak samo 
długo należę do „Solidarności”. Zrzeszenie w związek 

zawodowy było dobrym rozwiązaniem, na pewno lepszym niż czeka-
nie. Zrzeszyliśmy się, porozmawialiśmy, rozważyliśmy oferty różnych 
związków zawodowych, ale od „Solidarności” otrzymaliśmy największe 
wsparcie. Zajmuje nas organizowanie związku i rozmowa z pracodaw-
cą, nie patrzymy na wielką politykę.

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

iBiS NR 8 (207) 25 LUTEGO 2015
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl
Redaktor prowadzący: Adam Chmielecki 
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

1 MARCA: NARODOWY DZIEŃ 
PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Odpowiedzialność sprzedawcy 
za sprzedany towar

Jedną z najistotniejszych zmian 
w prawach konsumenta jest moż-
liwość wyboru między dwiema 
procedurami reklamacyjnymi: rę-
kojmią albo gwarancją (jeśli zo-
stała udzielona). Przedsiębiorca 
nie może narzucić konsumento-
wi sposobu składanej reklamacji 
poprzez np. odmowę przyjęcia 
reklamacji złożonej na postawie 
rękojmi i wskazać, iż właściwszym 
sposobem dochodzenia roszcze-
nia byłaby gwarancja.

Rękojmia
Na podstawie rękojmi pod-

miotem odpowiedzialnym za po-
wstałe wady jest sprzedawca – do 
niego należy skierować pismo 
reklamacyjne. Rękojmia jest usta-
wowo uregulowanym sposobem 
dochodzenia roszczeń. Przedsię-
biorca nie może w żaden sposób 
odmówić przyjęcia reklamacji.

Gwarancja 
Jest to dobrowolne oświad-

czenie dotyczące jakości towaru 

złożone przez przedsię-
biorcę, czyli gwaranta. 
Gwarantem może być pro-
ducent, importer, dystrybutor 
lub sprzedawca. 

Ustawa zwiększa swobo-
dę konsumenta, co do wyboru 
uprawnienia, z jakiego może sko-
rzystać w przypadku wadliwości 
nabytej rzeczy: sprzedawca jest 
zobowiązany wymienić rzecz wa-
dliwą na wolną od wad lub usu-
nąć wadę w rozsądnym czasie. 
Nowe przepisy przywracają jed-
nocześnie możliwość żądania ob-
niżenia ceny bądź odstąpienia od 
umowy od razu po stwierdzeniu 
wady, bez konieczności wysunię-
cia w pierwszym rzędzie żądania 
naprawy bądź wymiany rzeczy. 
Ważne!!! – kupujący nie może 
odstąpić od umowy, jeżeli wada 
jest nieistotna.

Nie jest wadą fizyczną ubytek
lub uszkodzenie towaru, o którym 
konsument został poinformowa-
ny przed dokonaniem zakupu.
Stan prawny na 25.02.2015 r.

Maria Szwajkiewicz

Inicjatywę ustawodawczą w za-
kresie uchwalenia nowego święta 
podjął w 2010 r. śp. prezydent 
Lech Kaczyński. W jego założeniu 
miało być ono wyrazem hołdu dla 
żołnierzy tzw. drugiej konspiracji 
za świadectwo męstwa, niezłom-
nej postawy patriotycznej i przy-
wiązania do tradycji patriotycz-
nych, za krew przelaną w obronie 
Ojczyzny. Narodowy Dzień Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych” to także wy-
raz hołdu licznym społecznościom 
lokalnym, którym patriotyzm i sta-
ła gotowość ofiar na rzecz niepod-
ległości Polski pozwoliły na konty-
nuację oporu przez cały okres PRL.

Datę 1 marca wysunął ówcze-
sny prezes IPN śp. Janusz Kurtyka. 

To rocznica wykonania w War-
szawie w 1951 r. wyroku śmierci 
na siedmiu członkach IV Zarządu 
Głównego Zrzeszenia „Wolność 
i Niezawisłość”.

Termin „Żołnierze Wyklę-
ci/Niezłomni” określa polskie 
podziemie niepodległościo-
we i antykomunistyczne po II 
wojnie światowej, stawiające 
opór sowietyzacji Polski. Liczbę 
członków wszystkich organizacji 
i grup konspiracyjnych szacuje 
się na 120-180 tys. Ostatni czło-
nek ruchu oporu – Józef Franczak 
ps. „Lalek”– zginął w obławie na 
Lubelszczyźnie dopiero osiemna-
ście lat (!) po wojnie – 21 paź-
dziernika 1963 r.

Tegoroczny program obchodów 
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnie-
rzy Wyklętych” jest wyjątkowo bo-
gaty. Warto znaleźć czas na udział 
przynajmniej w niektórych wyda-
rzeniach. W Gdańsku odbędą się 
m.in. widowisko artystyczne w Ba-
zylice św. Brygidy (27 lutego, godz. 
19) i akcja zapalenia zniczy przy alei 
Żołnierzy Wyklętych na wysokości 
ul. Srebrniki (28 lutego, godz. 17). 
Kulminacją będzie Krajowa Defi-
lada Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
z udziałem grup rekonstrukcyjnych 

1 marca. Wymarsz nastąpi w samo 
południe spod Bazyliki św. Brygidy.

W Gdyni 1 marca o godz. 15 
rozpocznie się przemarsz z Pl. 
Kaszubskiego pod pomnik Ofiar
Grudnia 1970 r. przy Urzędzie 
Miasta. Inicjatorem marszu jest 
KM NSZZ „S” Pracowników 
Oświaty i Wychowania w Gdy-
ni. – Celem akcji jest budowanie 
świadomości patriotycznej wśród 
młodzieży – mówi przewodni-
cząca oświatowej „S” w Gdyni 
Zdzisła Hacia. Więcej...>>

Bezrobocie rośnie
W styczniu br. bezrobocie wyniosło 12 proc., czyli o 0,5 proc. 

więcej niż w grudniu 2014 r. – podał GUS. To już trzeci z rzędu mie-
siąc, w którym rośnie liczba ludzi bez pracy. Obecnie w urzędach 
pracy zarejestrowanych jest ponad 1,9 mln osób. Oznacza to, że 
polska gospodarka nadal nie jest w stanie wytworzyć wystarcza-
jącej liczby miejsc pracy, w szczególności dla ludzi młodych. Ich 
jedyny wybór to często praca na „śmieciówce” lub emigracja „za 
chlebem”. Więcej...>> 

PAMIĘCI NIEZŁOMNYCH
To tytuł wystawy fo-

tografii Wojciecha Mi-
lewskiego, fotografa 
od 1980 r. związanego 
z „S”, obecnie współpra-
cującego m.in. z „Ma-
gazynem Solidarność”, 
którą do 5 marca można 
oglądać w Centrum Handlowym 
Manhattan w Gdańsku Wrzesz-
czu. Ekspozycja pokazuje od kulis 
polskie życie publiczne od 1980 r. 
po dzień dzisiejszy. Można na niej 
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zobaczyć m.in. kolorowe zdjęcia 
oddające atmosferę Sierpnia’80, 
ale także fotografię Lecha Wałęsy
grającego w Belwederze w tenisa 
stołowego. Więcej...>>

Likwidacje placówek, niskie 
płace pracowników obsługi i ad-
ministracji szkół, trudności z do-
stępem do informacji o wysokości 
średnich wynagrodzeń, brak rota-
cji pokoleniowej wśród nauczycieli 
– te problemy poruszono 17 lutego 
podczas spotkania Rady Sekcji Pra-
cowników Oświaty i Wychowania 
NSZZ „S” Regionu Gdańskiego.

– Pensja zasadnicza obsługi 
w chojnickich szkołach jest rzędu 
1280 zł – poinformował Maciej 
Werra, przewodniczący oświato-
wej „S” w Chojnicach. – Dyrekto-
rzy ustalają elastyczny czas pracy, 

mimo iż wiadomo, że panie nie 
pójdą w trakcie wolnego „okien-
ka” do domu – dodała Danuta 
Wójcik z „S” w Rumi.

Wojciech Książek alarmował 
o braku miejsc pracy dla absolwen-
tów kierunków pedagogicznych. 
– Dawniej ok. 5 proc. nauczycieli 
odchodziło co roku na emerytu-
ry, a na ich miejsce przychodzili 
młodzi ludzie. Podniesienie wieku 
emerytalnego zablokowało te na-
turalne mechanizmy – podkreślił 
przewodniczący oświatowej „S” 
w Regionie Gdańskim.

Więcej...>>

Zarobki w oświacie

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/250-wernisaz-wystawy-fotografa-solidarnosci
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/ile-zarabia-obsluga-administracja-polskich-szkol
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zolnierze-niezlomni-pamietamy
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/bezrobocie-w-styczniu-w-gore
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