
6 (413)
6 LUTEGO 2019

SKRÓTEM

iBiS NSZZ

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

INTERNETOWY BIULETYN INFORMACYJNY SOLIDARNOŚCI

WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Zarząd Regionu 
Gdańskiego „S”

Akcja protestacyjna NSZZ „Soli-
darność”, przygotowania do rocz-
nicy 4 czerwca 1989 roku oraz sytu-
acja w zakładach pracy to główne 
tematy lutowego posiedzenia Za-
rządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”. Przyjęto uchwałę 
o zwołaniu uroczystego  posie-
dzenia Zarządu Regionu w dniu 
4 czerwca. Uchwalono też budżet 
Zarządu Regionu Gdańskiego na 
2019 rok. Członkowie ZRG omó-
wili również problemy związane 
z wprowadzaniem Pracowniczych 
Planów Kapitałowych, a także roz-
mawiali o wciąż nierozwiązanych 
problemach w Porcie Gdańsk Eks-
ploatacja oraz w Stoczni Wojennej.  
Więcej...>>

Tegoroczny budżet
Prezydent RP Andrzej Duda 

podpisał 30 stycznia 2019 r. usta-
wę budżetową na rok 2019. W bu-
dżecie państwa limit wydatków 
ustalono na 416 mld 234 mln zł, 
zaś wysokość dochodów progno-
zowana jest na 387 mld 734 mln 
zł. De�cyt budżetu państwa na
dzień 31 grudnia 2019 r. ustalono 
na kwotę nie większą niż 28,5 mld 
zł. Więcej...>>

Podziękowanie 
darczyńcom

W odpowiedzi na prośbę ks. 
kanonika Ludwika Kowalskiego, 
proboszcza bazyliki św. Brygidy  
dotyczącej wsparcia w nieodpłat-
nym poszukiwaniu i nabyciu mate-
riałów do budowy Bursztynowego 
Ołtarza, kolejny etap zamówienia 
materiałów, dzięki szczodrości 
darczyńców będzie zrealizowany. 
Więcej...>>

Chodzi nam 
o przystąpienie 
do rzetelnych, 
uczciwych i me-
r y t o r y c z n y c h 
rozmów, w wy-
niku których uda 
się wypracować 

kompromis, a nie zwodzenie nas 
w nieskończoność, jak to miało miej-
sce przez cały ubiegły rok. Liczyliśmy, 
że ten rząd będzie prowadzić dialog 
inaczej, niż czynił to rząd poprzedni, 
czego efektem było w ogóle zawie-
szenie dialogu społecznego. Nieste-
ty, ostatnie miesiące ubiegłego roku 
pokazały, że wszelkie rozwiązania 
wdrażane w życie są wypracowy-
wane na ulicach. A przecież nie po 
to tworzyliśmy instytucje dialogu, 
żeby protestować.

Skoro prognozy gospodarcze 
są znakomite i nie ma żadnego 
sygnału, który by wskazywał, że 
nasza sytuacja gospodarcza zmie-
ni się w najbliższym czasie, to nie 
widzę powodu, dlaczego jedna 
grupa zawodowa jest wyróżniana, 
jeśli chodzi o wzrost wynagrodzeń, 
a inna w tych podwyżkach jest po-
mijana. Dlaczego, w ramach jednej 
grupy zawodowej, mam na myśli 
mundurowych i cywilnych pra-
cowników policji, jedni otrzymują 
ponad tysiąc złotych podwyżki, 
a drudzy dwieście złotych?

Pomiędzy „Solidarnością” a PiS 
nigdy nie było wspólnej drogi. 
Były tylko realizowane przez PiS 
postulaty Związku. Przypomnę, że 
kilka spraw na początku kadencji 
tego rządu zostało rozwiązanych 
po naszej myśli. Olbrzymim sukce-
sem jest zlikwidowanie syndromu 
pierwszej dniówki i walka z umo-
wami śmieciowymi. Wreszcie zo-
stała ustalona stawka godzinowa 
dla pracowników zatrudnionych 
na umowach cywilnoprawnych. 
Została w znaczącej części ogra-
niczona praca w niedziele w han-
dlu wielkopowierzchniowym. 
Przywrócono wiek emerytalny do 
stanu 60 i 65 lat. Jest to tylko część 
naszych postulatów, ale jest. 

Krzysztof Dośla

Liczyliśmy na 
lepszy dialog

NASZYM ZDANIEM

Przekaż 1 procent!
www.pomorskafundacja.org.pl

KRS: 0000337122

Referendum strajkowe  
w Biedronce trwa 

Pomimo utrudnień pracownicy 
sieci sklepów „Biedronka” mogą od-
dać głos w referendum strajkowym 
w siedzibie Zarządu Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność” przy Wa-
łach Piastowskich 24, pokój 105 oraz 
w siedzibie oddziału Zarządu Regio-
nu w Gdyni przy ul. Śląskiej 52. By 
wziąć udział w referendum należy 
przyjść w godzinach 8-16 i oddać 
głos. Uwaga! Głosy można oddawać 
w Gdańsku także w sobotę i w nie-
dzielę przy portierni po wejściu do 
budynku do godz. 16.

Związkowcy walczą o poprawę 
warunków pracy, w szczególno-
ści chcą zwiększenia zatrudnie-
nia i zmniejszenia liczby zadań 
przypadających na jednego pra-
cownika, zapewnienia ochrony 
w placówkach handlowych w go-
dzinach wieczornych, poprawy 

zasad magazynowania towaru, tak 
aby były zgodne z przepisami BHP. 
W wielu przypadkach interwenio-
wała straż pożarna, bo w sklepach 
nie są przestrzegane przepisy 
przeciwpożarowe i warunki pracy 
(przykładowo w pomieszczeniach 
są zbyt wysokie temperatury). 
Więcej...>>

31 stycznia br. rozpoczęła 
się akcja protestacyjna ogło-
szona przez Krajowy Sztab 
Protestacyjno-Strajkowy 
NSZZ „Solidarność”. W pierw-
szym etapie polegała ona na 
odwiedzaniu we wszystkich 
regionach biur posłów i sena-
torów Zjednoczonej Prawicy. 
Z większością parlamenta-
rzystów udało się spotkać. 
Przekazano im stanowisko 
Związku z postulatami. 

Głównymi postulatami 
„Solidarności” są: wpro-
wadzenie kryterium stażowego 
uprawniającego do przejścia na 
emeryturę bez względu na wiek, 
podwyżki w państwowej sfe-
rze budżetowej na poziomie nie 
mniejszym niż podwyżki w służ-
bach mundurowych,  podniesienia 
kwoty wolnej od podatku i całko-
witego odmrożenia kwoty nalicza-
nia funduszu socjalnego. 

5 lutego odbyło się w Warsza-
wie posiedzenie Krajowego Szta-
bu, który oceniając efekty akcji zde-

Odwiedziny  
u parlamentarzystów

cydował o uruchomieniu kolejnych 
działań. W pierwszej kolejności 
będą akcje we wszystkich regio-
nach. Sztab powołał również grupę 
roboczą do opracowania kolejnych 
działań. O terminach i szczegółach 
będziemy informować na bieżąco.

Niezależnie od powyższego, 
„Solidarność” deklaruje otwartość 
na dialog.

Zdziaława Hacia i Aleksander 
Kozicki z posłem Marcinem Horałą 
w jego biurze.

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/referendum-strajkowe-w-biedronce-trwa-mimo-utrudnien-urny-e-siedzibie-zrg-nszz-s
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zarzad-regionu-gdanskiego-solidarnosc-odwiedzila-parlamentarzystow
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/jaki-jest-nasz-tegoroczny-budzet
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/73480


CYTAT TYGODNIAPYTANIE TYGODNIA

Jaka jest sytuacja pracowników 
przy mniejszym bezrobociu?

LICZBA TYGODNIA

8564
Tyle wydano do tej pory elektronicznych legitymacji członkowskich 
NSZZ „Solidarność” w Regionie Gdańskim.

WYDARZYŁO SIĘ
 5.02.1937 r.  

Na wniosek wice-
premiera i ministra 
skarbu Eugeniusza 
Kwiatkowskiego 
Sejm RP przyjął 
plan budowy Cen-
tralnego Okręgu 
Przemysłowego.

 5.02.1989 r.  
Rozpoczęły się 
obrady Okrągłego 
Stołu.

 7.02.1951 r.  
W więzieniu przy 
Rakowieckiej 
w Warszawie został 
stracony mjr Zyg-
munt Szyndzielarz 
ps. „Łupaszka”, do-
wódca 5 Brygady 
Wileńskiej AK.

Zdrada Polski w Jałcie
HISTORIA 1945
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Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla 
innych, ale i za te, które w innych budzi.

kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski w latach 1948–1981

ALBIN ORLIKOWSKI, zakładowy społeczny inspektor pracy i wice-
przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Polipol 
Meble Polska Chojnice

– Zdecydowanie poprawiły się warunki pracy i kwestie 
�nansowe. Utrzymanie pracowników w zakładzie oraz po-
zyskiwanie nowych wiąże się z zarobkami. Pracujemy na 
akord w systemie trzyzmianowym, więc nie mamy wymu-
szanych przez pracodawcę nadgodzin. Zdarza się jednak, 
że czasem przychodzimy do pracy dodatkowo w sobotę 
i wówczas otrzymujemy za to pieniądze. Ze względu na 
niewielką liczbę chętnych do pracy widać dbałość o pra-

cownika. Człowiek jest ceniony, gdyż pracodawca wie, że pracownik w każ-
dej chwili może odejść. Oczywiście daleko nam do standardów zachodnich, 
ale jest zmiana. Relacje pomiędzy nami a pracodawcą są poprawne.

PRAWNIK WYJAŚNIA

Kontrowersyjne pisma ZUS  
w sprawie zwolnień lekarskich

Od początku 2019 r. Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych kie-
ruje do pracodawców pisma ze 
wskazaniem na obowiązek prze-
prowadzania przez nich kontroli 
dotyczących zwolnień lekarskich, 
z załącznikami w postaci formula-
rzy sprawozdawczych, które mają 
być przekazywane do 15 dnia każ-
dego miesiąca.

Przepisy ustawy o świadcze-
niach pieniężnych z ubezpiecze-
nia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa są jednak w tym 
względzie jasne – �rma nie ma ani
obowiązku nadzorowania e-ZLA, 
ani przekazywania tego typu ra-
portów. Przepis art. 68 powołanej 
ustawy wskazuje, że Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych oraz płatnicy 
składek są uprawnieni do kontro-

lowania ubezpieczonych co do 
prawidłowości wykorzystywania 
zwolnień od pracy zgodnie z ich 
celem oraz są upoważnieni do 
formalnej kontroli zaświadczeń 
lekarskich. 

Jest to zatem ustawowe upraw-
nienie, a nie obowiązek pracodaw-
cy, który może, ale nie musi prze-
prowadzać kontrolę zwolnienia 
lekarskiego pracownika.

Należy nadmienić, że w prze-
ciwieństwie do ZUS, pracodawcy 
nie mają odpowiednich narzędzi 
i sposobów na kwestionowanie 
zasadności zwolnienia lekarskiego 
pracownika, np. kontroli meryto-
rycznej zwolnienia w miejscu jego 
zamieszkania.
Stan prawny na dzień 4.02.2019 r.

Maria Szwajkiewicz

Rozpoczęta 4 lutego 1945 r. 
w Jałcie konferencja Wielkiej Trój-
ki, w której wzięli udział Józef 
Stalin, Franklin D. Roosevelt i Win-
ston Churchill, do dziś pozostaje 
symbolem zdrady zachodnich 
sojuszników wobec Polski i ich 
zgody na podporządkowanie Eu-
ropy Wschodniej totalitarnemu 
imperium sowieckiemu. Jałtańskie 
ustalenia nigdy nie zostały przy-
jęte zgodnie z kanonami prawa 
międzynarodowego. Zdecydowa-
no, że trzy mocarstwa oraz Francja 
(mimo że tworzyła kolaborujący 
z Niemcami rząd w Vichy) będą 
okupowały Niemcy, na które na-
łożono reparacje wojenne. Polska 
ostatecznie utraciła województwa 
wileńskie, lwowskie, tarnopolskie, 
stanisławowskie, nowogródzkie, 
poleskie i wołyńskie. Rekompen-
satą dla Polski (niepełną, utracili-
śmy 60 tys. km kw.) było Pomorze 
Zachodnie, część Prus Wschodnich 
i cały Śląsk. 13 lutego 1945 r. Rząd 
RP na uchodźstwie wydał oświad-
czenie, w którym stwierdzał: „De-

cyzje Konferencji Trzech dotyczące 
Polski nie mogą być uznane przez 
Rząd Polski i nie mogą obowiązy-
wać Narodu Polskiego. Oderwanie 
od Polski wschodniej połowy jej 
terytorium przez narzucenie tzw. 
linii Curzona jako granicy polsko-
-sowieckiej Naród Polski przyjmie 
jako nowy rozbiór Polski, tym ra-
zem dokonany przez sojuszników 
Polski”. Trzech wodzów przystało 
na utworzenie Tymczasowego 
Rządu Jedności Narodowej, któ-
ry został zobowiązany do prze-
prowadzenia wolnych wyborów. 
Nadzór nad „nowym ładem” otrzy-
mali Stalin, „Smiersz” i NKWD. Pod-
jęto decyzję o przesunięciu granic 
i gigantycznych przesiedleniach: 
Niemców z Polski, Węgier, Czecho-
słowacji, Polaków ze wschodnich 
województw RP, Węgrów z Cze-
chosłowacji. Zachód potrzebował 
Stalina, by wygrać wojnę z Niem-
cami Hitlera, a przede wszystkim 
– w wojnie z Japonią. Porządek 
jałtański trwał niezachwianie do 
1990 r., kiedy rozpadł się ZSRS.

24 stycznia 2019 r. w Ministerstwie 
Zdrowia odbyło się spotkanie Komi-
tetu Protestacyjno-Strajkowego NSZZ 
„Solidarność” Regionalnego Ośrodka 
Psychiatrii Sądowej w Starogardzie 
Gdańskim z ministrem zdrowia Łuka-
szem Szumowskim i wiceministrem 
Zbigniewem Królem. Przedstawiciele 
pracowników otrzymali ustne zapew-
nienie, że od 1 stycznia br. wzrasta o 
400 zł podstawa ich wynagrodzenia. 
Rozmowy mają być kontynuowa-
ne 7 lutego. Protest w Starogardzie 
Gdańskim został zawieszony.

– Jak na razie udało się uzyskać 
400 zł dodatku do podstawy na-
szych pensji. Nam zależy jeszcze 
na 50 proc. dodatku za kontakt 
z pacjentem niebezpiecznym. 7 
lutego chcemy podpisać protokół 
ze spotkania. Nie możemy funk-
cjonować na podstawie ustnych 
obietnic. Jeśli nic nie otrzymamy, 
to wracamy do protestu – mówi 
Grażyna Wika, przewodnicząca KZ 
NSZZ „S” w Ośrodku Psychiatrii Są-
dowej w Starogardzie Gdańskim. 
Więcej...>>

Dostaną podwyżki

Po trzech latach od porozu-
mienia płacowego „Solidarności” 
z kierownictwem Ministerstwa 
Środowiska, w Państwowym 
Gospodarstwie Wodnym Wody 
Polskie wreszcie będą pierwsze 
podwyżki. Pracownicy mają otrzy-
mać po około 500 złotych. Obiet-
nice padły na spotkaniu, w którym 
uczestniczyli przewodniczący KK 
NSZZ „S” Piotr Duda, minister Ma-
rek Gróbarczyk, prezes Wód Pol-
skich Przemysław Daca i przewod-

niczący Krajowego Sekretariatu 
Zasobów Naturalnych, Ochrony 
Środowiska i Leśnictwa Zbigniew 
Kuszlewicz.

– Pracownicy spółki oczekują, 
że w kolejnym półroczu nastąpi 
druga transza podwyżki, która 
wyrówna dysproporcje między 
średnią płacą w gospodarce, a tą 
w PGW Wody Polskie– mówi Mar-
cin Jacewicz, członek ZRG NSZZ 
„S” i przewodniczący KZ NSZZ „S” 
Wód Polskich. Więcej...>>

W Wodach Polskich wyższe płace

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/placowy-krok-przodu-w-pgw-wody-polskie-po-trzech-latach-od-porozumienia-placowego-beda-pierwsze-podwyzki
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/sprawa-rops-w-starogardzie-gdanskim
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