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WYDRUKUJ I WYWIEŚ W GABLOTCE!

100

Tyle dni minęło od powołania rządu Beaty Szydło. Najważniejsze działania w tym
czasie to m.in. przyjęcie programu „Rodzina 500+’”, zniesienie obowiązku szkolnego
sześciolatków i zmiany w mediach publicznych.

GOSPODARKA MORSKA:
NOWE OTWARCIE

22 lutego br. weszła w życie
ważna zmiana kodeksu pracy zmierzająca do ograniczenia nieuzasadnionego wykorzystywania umów
o pracę na czas określony. Zgodnie
z nią po upływie 33 miesiąca pracy na czas określony (lub zawarciu
trzeciej umowy na czas określony)
dany pracownik z mocy prawa będzie przechodził na umowę o pracę
na czas nieokreślony. Więcej...>>

Podatek handlowy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ
„S” zarekomendowało prowadzenie
dalszych prac nad projektem ustawy
o podatku od sprzedaży detalicznej.
Projekt przedstawiony w obecnej
wersji nie uzyskał pozytywnej opinii
Związku. „S” obawia się możliwości
upadku małych i średnich przedsiębiorstw handlowych. Chce także
zakazu handlu w niedzielę i święta.
Więcej...>>

Droga krzyżowa

18 marca na warszawskim Żoliborzu odbędzie się XVI Ogólnopolska Droga Krzyżowa Ludzi Pracy.
Początek po mszy św. o godz. 17
w kościele św. Stanisława Kostki
– Sanktuarium patrona „S” bł. ks.
Jerzego Popiełuszki. Więcej...>>

Co słychać w „S”

Spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych z Gdańska i Sopotu odbyło się 24 lutego
w siedzibie ZRG NSZZ „S”. Dyskutowano m.in. o kondycji gospodarki morskiej, Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego i sytuacji
w poszczególnych zakładach.

Zrównoważony rozwój:
zobacz ﬁlm

„Solidarność” promuje i wspiera działania proekologiczne. Zarówno jeśli chodzi
o miejsca pracy, jak i poszczególne segmenty gospodarki. Zobacz ﬁlm...>>

Korzystamy z do�nansowania Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

UCZCIWA
KONKURENCJA

FOT. OLGA ZIELIŃSKA

Ważna zmiana

Naszym
ZDANIEM

Założenia do ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego
i przemysłów komplementarnych
przedstawił 22 lutego w Gdyni minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk,
który był gościem wyjazdowego
posiedzenia sejmowej Komisji
Gospodarki Morskiej. Nowa ustawa ma wejść w życie 1 stycznia
2017 r. Zakłada ona utrzymanie
mechanizmów rynkowych w tym
sektorze gospodarki, ale jednocześnie zwiększenie opłacalności produkcji stoczniowej m.in. poprzez
zwolnienia w podatkach CIT i VAT
oraz ułatwienia w kredytowaniu
działalności. Ministerstwo szacuje,
że zwiększenie portfela zamówień

o 30 mld zł w ciągu dekady przyniesienie 5 tys. nowych miejsc pracy w stoczniach i kolejne kilkadziesiąt tysięcy wśród kooperantów.
Obecni na spotkaniu przedstawiciele „S” z Regionu Gdańskiego
oraz krajowych sekcji przemysłu
okrętowego, portów morskich,
a także marynarzy i rybaków
apelowali, aby realizując nowy
program stoczniowy zapewnić
dobre miejsca pracy. Uczciwa
konkurencja na rynku stoczniowym powinna opierać się o innowacyjne pomysły i wiedzę, a nie
koszty pracy. Obok publikujemy
wypowiedź przewodniczącego
ZRG NSZZ „S” Krzysztofa Dośli.
Więcej...>>

BUDŻET PRZYJĘTY

Komisja Krajowa NSZZ „S” obradująca w Gdańsku 23 lutego
zatwierdziła wykonanie budżetu
za rok 2015 oraz przyjęła budżet
na rok 2016. Ostatnie działania Rady Ochrony Pracy omówili
członkowie tej instytucji z ramienia Związku Kazimierz Kimso
i Bogusław Motowidełko. Dzięki
staraniom Rady wspartym stanowiskiem całej „S” udało się uratować na tegoroczną działalność
Państwowej Inspekcji Pracy 5 z 8

mln, które w pierwsze wersji budżetu państwa na 2016 r. zabrano
PIP. Nie zabrakło również kwestii
personalnych. Komisja przyjęła
zaprzysiężenia od dwóch nowych
członków Waldemara Rusakiewicza i Sławomira Majchrzaka, nowych szefów regionów Gorzów
Wielkopolski i Pobrzeże. „Krajówka” zatwierdziła także formalnie
Krzysztofa Świątka na stanowisku
redaktora naczelnego „Tygodnika
Solidarność”. Więcej...>>

Przekaż 1 procent!
Region Gdański NSZZ „Solidarność”
jest współzałożycielem Pomorskej
Fundacji Edukacji i Pracy. Przekazując 1
procent tej organizacji wspierasz cele
statutowe fundacji, m.in. promocję
„Solidarności” wśród młodzieży,
stypendia dla zdolnych uczniów itp.
Pomorska Fundacja Edukacji i Pracy
posiada status organizacji pożytku publicznego. Razem możemy pomóc!

Aby móc
rzetelnie
i uczciwie rozmawiać o jakimkolwiek
programie,
trzeba dokonać rzetelnej
oceny stanu, który jest obecnie.
Wbrew temu, co niektórzy uważają, przemysł stoczniowy w Polsce wcale nie ma się tak dobrze.
W otrzymanych
materiałach
czytamy, że w jednej ze stoczni,
która była wskazywana jako sukces, zatrudnia się 53 osoby na
umowę o pracę, a 1500 współpracujących. Ta stocznia została niestety w ostatnich latach
upaństwowiona. I ta stocznia
wykazuje mniejszy przychód niż
sąsiadująca z nią inna stocznia
zatrudniająca 445 osób na umowie o pracę. Jeżeli słyszymy, że
zadłużenie przemysłu okrętowego w Polsce wynosi obecnie 400
mln zł, to musimy mieć świadomość, że jest ono generowane
przez mniejszość tego sektora.
Grupa Remontowa Holding,
z tego co się orientujemy, nie
wykazuje strat i zadłużenia.
Chciałbym, aby nowy program był realizowany w celu
powstawania dobrych miejsc
pracy i na zasadach uczciwej
konkurencji. Mam nadzieję, że
jeżeli będą kierowane zamówienia publiczne, to będą oparte
na klauzach społecznych.
W imieniu
pracowników
chciałbym zaapelować, aby
przy tworzeniu programu zapewnić zatrudnienie godne
i uczciwe oraz brać przykład
z uczciwych przedsiębiorców.
Z tych, którzy nie muszą konkurować kosztami pracy, ale
konkurują dobrymi pomysłami, innowacyjnym działaniem,
wiedzą w przemyśle okrętowym. Akurat tutaj na Wybrzeżu Gdańskim mamy grupę
Remontowa Holding. Z pełną
odpowiedzialnością możemy
powiedzieć, że chcielibyśmy,
aby tworząc rozwiązania dla
przemysłu stoczniowego wzorować się na tej grupie, a nie
na innych stoczniach, o których
wcześniej wspominałem.
Krzysztof Dośla

CYTAT tygodnia

Dlaczego należę do
„SOLIDARNOŚCI”?

– Przede wszystkim „Solidarność” daje mi bezpieczeństwo pracy, zatrudnienia. Dzięki niej zawsze mam
oparcie. Bardzo ważne jest dla mnie to, że na nasz
Związek można liczyć – spotykam się z pomocą zawsze, kiedy jej potrzebuję. Poza tym idea „Solidarności” jest mi bliższa niż zasady Związku
Nauczycielstwa Polskiego.

HISTORIA tak było

ŚWIĘTO ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
1 marca 1951 r. w Warszawie wykonano wyroki śmierci na
siedmiu członkach IV Komendy
Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Zrzeszenie było następcą
Armii Krajowej, ostatnim ogólnopolskim koordynatorem walki o
wolną Polskę z nowym sowieckim
okupantem. Rocznica tego wydarzenia od 2011 r. obchodzona
jest jako Narodowy Dzień Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”, czyli żołnierzy antykomunistycznego podziemia po II wojnie światowej.
Inicjatorem nowego święta był w
2010 r. prezydent Lech Kaczyński.
Na Pomorzu Dzień Żołnierzy Wyklętych jest obchodzony
szczególnie uroczyście, ponieważ to tu po II wojnie światowej
walczyła 5 Wileńska Brygada AK
pod dowództwem mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”.

To na Pomorzu ginęli jego podkomendni, m.in. ppor. Zdzisław
Badocha ps. „Żelazny”, Danuta
Siedzikówna ps. „Inka” i ppor.
Feliks Selmanowicz ps. „Zagończyk” (oboje zamordowani w
ramach tzw. mordu sądowego
w gdańskim więzieniu na Kurkowej). Śmierć przywódców „WiN”
w 1951 r. nie oznaczała dla członków podziemia antykomunistycznego zaprzestania walki. Ostatni
„żołnierz wyklęty” Józef Franczak
ps. „Laluś” zginął w obławie na
Lubelszczyźnie w 1963 roku!
Ostatni antykomunistyczny partyzant w całym bloku wschodnim
zginął dopiero we wrześniu 1978
r. w zasadzce KGB. Był to August
Sabbe, żołnierz formacji Leśnych
Braci, działających na terenie Estonii, będącej wówczas republiką
Związku Sowieckiego.

Pamięci Żołnierzy
Niezłomnych

Wykłady historyczne, pokazy
ﬁlmów dokumentalnych, apel
pamięci na Cmentarzu Garnizonowym – tak m.in. będziemy
w Gdańsku obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Program, zorganizowany m.in. przez gdański oddział
IPN, rozłożono na prawie tydzień. Głównymi punktami będą

Droga Krzyżowa w intencji Żołnierzy Wyklętych w piątek 26 lutego (początek o godz. 17 przed
Aresztem Śledczym w Gdańsku)
oraz II Krajowa Deﬁlada Pamięci
Żołnierzy Niezłomnych w niedzielę 28 lutego. Wymarsz po
mszy św. o godz. 11 w Bazylice
św. Brygidy.
Więcej...>>

JAK
USPRAWIEDLIWIĆ
NIEOBECNOŚĆ
W PRACY
Przykład:
Jeden z pracowników zwrócił
się o zwolnienie go na rozprawę
sądową, na którą został wezwany w charakterze świadka. Czy
pracodawca jest zobowiązany
zwolnić pracownika od pracy,
a jeśli tak, to w jakim zakresie
oraz jakie zaświadczenie obowiązany jest przedłożyć pracownik?
Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika
wezwanego przez sąd lub inny
organ administracji na czas niezbędny do załatwienia czynności
związanych z tym wezwaniem.
Przepisy prawa nie określają sztywnych granic czasowych
zwolnienia udzielanego wezwanemu pracownikowi. Zwolnienie
takie obejmuje więc tyle czasu,
ile pracownik potrzebuje do stawienia się przed danym organem.
Jeżeli dokonanie czynności związanych z wezwaniem wymaga od
pracownika poświęcenia całego
dnia pracy, to pracodawca musi
usprawiedliwić jego nieobecność
w danym dniu. W sytuacji gdy

Piotr Soyka,
prezes Remontowa
Holding,
realizacja tej powinGdynia,
ności zabierze pra22 lutego
cownikowi tylko część
2016 r.
dnia, pozostałe godziny
powinien on przepracować.
Dowodem usprawiedliwiającym
nieobecność w pracy jest w takiej sytuacji wystawione przez
sąd pisemne, imienne wezwanie,
zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika
przed sądem.
W tej konkretnie sytuacji pracodawca wydaje zaświadczenie
określające wysokość utraconego
wynagrodzenia za czas zwolnienia, w celu uzyskania przez pracownika od właściwego organu
(sądu) rekompensaty pieniężnej
z tego tytułu.
Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra pracy i polityki
socjalnej z 15 maja 1996 r.
w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy
oraz udzielania pracownikom
zwolnień od pracy (Dz.U.
z 2014.1632).
Stan prawny na 10.02.2016 r.
Maria Szwajkiewicz

TRUDNOŚCI W DCT
– Niewpuszczenie przedstawiciela Regionalnej Komisji Wyborczej NSZZ „S” na wybory uzupełniające przewodniczącego Komisji
Zakładowej oceniamy jako utrudnianie działalności związkowej.
Nie widać ze strony zarządu DCT
Gdańsk przejawu dobrej woli.
Widać, ze nie chcą z nami porozumienia – ocenia Maciej Konopka,
z-a przewodniczącego „S” w DCT
Gdańsk. Wybory odbywały się od
17 do 21 lutego. Ostatniego dnia
jako przedstawiciel Regionalnej
Komisji Wyborczej obecny miał
być Edward Fortuna. Zarząd DCT
Gdańsk został poinformowany
wcześniej o jego przybyciu. – Niestety nie zostałem wpuszczony na
teren DCT Gdańsk. To już kolejny
przejaw utrudniania działalności związkowej – mówi Fortuna.
Urna z głosami musiała zostać
przewieziona do siedziby Zarządu

iBiS

FOT. OLGA ZIELIŃSKA

RENATA WŁODARCZAK, KM NSZZ „S”
Pracowników Oświaty, Wychowania i Kultury
w Chojnicach, przewodnicząca koła
w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnicach

To dobra wiadomość, że państwo chce stwarzać warunki do rozwoju przemysłu okrętowego. Ale trzeba pamiętać, że za wszystkim
stoją ludzie – ich mądrość, doświadczenie, umiejętność konkurowania także
na rynkach zagranicznych. Dlatego
trzeba mieć zatrudnionych dobrych pracowników, fachowców.

Regionu Gdańskiego NSZZ „S”.
Tam dokonano podliczenia głosów. Nowym przewodniczącym
„S” w DCT Gdańsk został Adam
Piotrowski.
Więcej:...>>
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