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87 procent
Tyle zgłoszeń podejrzenia popełnienia przestępstwa utrudniania działalności związkowej 
prokuratura umorzyła lub odmówiła wszczęcia postępowania w latach 2013-2016.iBiS
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Serdecznie Państwa prosimy o prze-
kazanie 1 procenta podatku docho-

dowego na rzecz Pomorskiej Fundacji 
Edukacji i Pracy. Więcej na temat 

Fundacji można się dowiedzieć na: 
www.pomorskafundacja.org.pl

KRS: 0000337122

Przekaż 1 procent!

Pierwsza niedziela bez handlu

Ogólnopolska Droga 
Krzyżowa Ludzi Pracy 

Komisja Krajowaj i Zarządu Re-
gionu Mazowsze NSZZ „Solidar-
ność” zachęcają do uczestnictwa 
w Ogólnopolskiej Drodze Krzyżo-
wej Ludzi Pracy, która 23 marca 
br. przejdzie ulicami Żoliborza 
od grobu Błogosławionego Księ-
dza Jerzego Popiełuszki, patrona 
NSZZ „Solidarność”. Więcej...>>

Trudne negocjacje 
w Skanskiej

Jedna z największych firm
budowlanych na polskim rynku, 
działający globalnie szwedzki kon-
cern Skanska, zwija część swojej 
działalności i będzie zwalniać pra-
cowników. Z pracą pożegna się 
2,3 tys. pracowników z Polski. I to 
w czasie bardzo dobrej koniunktu-
ry w budownictwie. Więcej...>>

Ochrona związkowców 
jest fikcją

Choć Konstytucja w art. 12 gwa-
rantuje obywatelom m.in. swobodę 
zrzeszania się w związki zawodowe, 
to ustawy i akty wykonawcze, a tak-
że praktyka, tej wolności nie zabez-
pieczają. Pracodawcy powszechnie 
utrudniają, dyskryminują, a nawet 
zwalniają za działalność związkową. 
I w zasadzie uchodzi im to bezkarnie. 
Jak to zmienić? O tym z udziałem 
ministra sprawiedliwości Zbigniewa 
Ziobry będziemy dyskutować 16 
marca w historycznej sali BHP Stocz-
ni Gdańskiej. Więcej...>> Przypominamy, że zgodnie z uchwałą Komisji 

Krajowej NSZZ „Solidarność”, do końca marca 
2018 r. wszystkie podstawowe jednostki organi-
zacyjne Związku powinny przeprowadzić wybory 
władz na kadencję 2018-2020.. 

W Regionie Gdańskim zarejestrowane są 382 
organizacje związkowe. Do połowy marca prze-
prowadzono lub zgłoszono termin przeprowadze-
nia wyborów w 307 organizacjach związkowych. 
Do tej pory wydano 143 decyzje Regionalnej 
Komisji Wyborczej uznające ważność wyborów. 
Część dokumentów wyborczych jest w trakcie za-
twierdzania. 

Od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2018 r. odbędą 
się wybory władz regionalnych sekcji branżowych 
i problemowych, władz regionalnych sekreta-
riatów branżowych, delegatów do kongresu re-

gionalnego sekretariatu bran-
żowego, delegatów na walne 
zebranie delegatów krajowej 
sekcji branżowej. Od 1 kwietnia 
do 31 maja 2018 r. odbędą się 
wybory władz krajowych sekcji 
branżowych i problemowych, 
delegatów do kongresu krajo-
wego sekretariatu branżowego. 
Wybory do Zarządu Regionu Gdańskiego odbędą 
się w trakcie WZD, 27-28 czerwca 2018 r. W termi-
nie do 31 października 2018 r. odbędą się wybory 
ogólnokrajowych władz Związku (sprawozdawczo 
– wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów). 

Przypominamy, że zgłoszenia o przeprowadza-
niu wyborów muszą zostać złożone do komisji 
wyborczych z wyprzedzeniem dwutygodniowym.

Wybory w Związku

Członkowie „Solidarności” 
mają nowe legitymacje, które 
wyglądem przypominają dowód 
osobisty. Legitymacja, oprócz 
imienia i nazwiska, zawiera kody 
identyfikacyjne pozwalające na
uwiarygodnienie przynależności 
do Związku. W przyszłości te le-
gitymacje będą uprawniały do 
otrzymania różnych zniżek, np. 
na benzynę na wybranych sta-
cjach lub przy ubezpieczaniu sa-
mochodu albo mieszkania.  

11 marca 2018 r. był pierwszą 
niedzielą, kiedy w Polsce wpro-
wadzono ustawowe ograniczenia 
w handlu. Jakoś nikt z głodu nie 
umarł, a Polacy zamiast do galerii 
handlowych wybrali się na spacer. 

Elektroniczne legitymacje „S”
Organizacje zaintereso-

wane uzyskaniem dla swoich 
członków elektronicznych le-
gitymacji muszą zebrać wnio-
ski wypełnione przez każdego 
członka Związku i osobiście 
przez niego podpisane. Druk 
wniosku można pobrać ze strony 
Komisji Krajowej „S”. Organizacje 
dostarczają wnioski do Zarządu Re-
gionu, gdzie wprowadza się dane 
do systemu. Odbiór legitymacji od-
bywa się także w Zarządzie Regio-

nu. Należy pamiętać, że legi-
tymacja jest ważna (aktywna) tylko 
przez rok. Po tym terminie trzeba 
uaktualnić dane i to robi Komisja 
Zakładowa, „S” przedstawiając ak-
tualną listę członków Związku. 

Na podstawie badań przeprowa-
dzonych przez firmę Selectivv Mo-
bile House, liczba spacerujących 
w parkach wzrosła pięciokrotnie. 
Co ciekawe, nie odnotowano też 
znacznego wzrostu zakupów 
przez internet. Z tej formy 11 mar-
ca skorzystało zaledwie 3 proc. 
klientów. 

Niestety, właściciele niektórych 
sieci wydłużyli pracownikom godzi-
ny pracy w sobotę i w poniedziałek. 
Na oryginalny pomysł wpadli za-
rządcy Galerii Metropolia w Gdań-
sku, znajdującej się blisko stacji 
kolejowej w Gdańsku Wrzeszczu.  
Próbowano tam obejść przepisy, 
starając się o status dworca. 11 
marca w niedzielę część sklepów na 
terenie galerii była czynna. Gdańscy 
radni zapowiedzieli, że Metropolia 
straci koncesję na sprzedaż alkoho-
lu, bo jeśli chce mieć status dworca, 
to zgodnie z prawem na dworcu 
alkoholu się nie sprzedaje. 

Państwowa Inspekcja Pracy 
w Pomorskiem przeprowadziła po-
nad 100 kontroli w tych sklepach, 
które były otwarte, sprawdzając, 
czy rzeczywiście obsługą klientów 
zajmuje się właściciel. Otrzymała 

też ponad 20 zgłoszeń telefonicz-
nych, informujących o łamaniu 
prawa głównie w Gdańsku. Były  
też telefony z pytaniami, zdarza-
ły się także prośby o nagrodę za 
wskazanie łamiącego zakaz han-
dlowca. 

Dla pracowników handlu była 
to pierwsza od wielu lat wolna nie-
dziela od pracy. 

– To zwycięstwo dla prawie mi-
liona pracowników, którzy wresz-
cie mogli spędzić niedziele w domu 
z rodzinami, na spacerach – mówił 
Piotr Duda w niedzielnym wydaniu 
TVP Info. – O to walczyliśmy przez 
wiele lat i dotrzymujemy słowa – 
po święcie Trzech Króli to następny 
nasz etap, który jest bardzo ważny, 
bo pracownikom to się należy. To 
nie jest ustawa przeciwko konsu-
mentom, to jest ustawa w obronie 
pracowników handlu. I to nam się 
udało. (…) Program 500+, który 
obserwujemy od dwóch lat, bez 
tych wolnych niedziel nie byłby 
pełny. Teraz w niedziele rodziny 
będą mogły być razem. 

Kolejna wolna od handlu nie-
dziela już za kilka dni: 18 marca.

Plakat z kampanii 
informacyjnej 
KK NSZZ „Solidarność”.

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/ogolnopolska-droga-krzyzowa-2018
http://www.tysol.pl/a16839-Szczegolna-ochrona-zwiazkowcow-jest-fikcja-To-lamanie-Konstytucji
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/trudne-negocjacje-z-gigantem-bedacym-na-stracie-w-dobie-koniunktury


CYTAT tygodnia
Zachowamy się tak, jak oczekuje tego od 

nas Polska. Polska jest naszym strategicznym 
partnerem i będziemy przede wszystkim 

tym się kierować i na pewno Polskę 
wesprzemy”.

Premier Litwy 
 Saulius Skvernelis,  

„Sygnały Dnia” 
9.03.2018 r.
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więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadząca Maria Giedz
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

BEATA PODLEWSKA, przewodnicząca KZ NSZZ 
„Solidarność” w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Malborku

– Do „Solidarności” zapisałam się w 2007 r., czyli 
dokładnie wtedy, kiedy rozpoczęłam pracę zawodową 
w Ośrodku. Uznałam, że przynależność do Związku da 
mi poczucie bezpieczeństwa. Staram się tak działać, 

aby ludziom pomagać, być głosem załogi w kontaktach z dyrekcją. 
Dbam o poprawne relacje pomiędzy pracownikami, a kierownictwem, 
o pozytywny klimat w pracy. Chodzi mi o to, aby ludzie czuli się w pracy 
dobrze, bo zadowolony pracownik jest wydajniejszy. 

NADMIERNY WYSIŁEK  
LUB STRES A WYPADEK  
PRZY PRACY

ZAPYTAJ prawnika

HISTORIA tak było

REGIONALNA KOMISJA 
KOORDYNACYJNA „S” W GDAŃSKU

16 marca 1982 r. powstała 
Regionalna Komisja Koordynacyj-
na NSZZ „Solidarność” Regionu 
Gdańskiego. W jej skład weszli: 
Bogdan Borusewicz, Aleksander 
Hall, Stanisław Jarosz, Bogdan 
Lis i Marian Świtek. Informacja 
o tym ukazała się dopiero 6 maja 
1982 r., w komunikacie zamiesz-
czonym w podziemnym biule-
tynie  „Solidarność”. RKK wraz 
z podobnymi komisjami z innych 
regionów oraz ogólnopolską Tym-
czasową Komisją Koordynacyjną 
NSZZ „Solidarność” stanowiły 
najważniejszą strukturę zdelega-
lizowanego Związku. RKK koor-
dynowała opór społeczny w Re-
gionie Gdańskim w latach 80. 
W wyniku aresztowań jej człon-
ków skład ulegał zmianom. 
W 1983 r. do RKK dołączył na 
krótko Andrzej Rębowski. W póź-
niejszych latach w skład komi-
sji wchodzili również Andrzej 
Michałowski – od 1983 r., a od 
1986 r. Krzysztof Dowgiałło, Lech 

Kaczyński i Maciej Łopiński. Boru-
sewicz i Lis wrócili do komisji po 
wyjściu z więzienia.

Liderzy RKK NSZZ „S” Regionu 
Gdańskiego – Borusewicz, Dowgiał-
ło, Kaczyński i Lis, wchodzili również 
w skład Tymczasowej Komisji Koor-
dynacyjnej NSZZ „Solidarność”.

Po strajku sierpniowym 1988 
roku, gdański Międzyzakładowy 
Komitet Strajkowy przekształcił 
się 1 września w Międzyzakłado-
wy Komitet Organizacyjny z Jac-
kiem Merklem na czele. Zadaniem 
MKO była pomoc przy ponownym 
organizowaniu się struktur zakła-
dowych „S”. Tak więc w drugiej 
połowie 1988 roku w Regionie 
Gdańskim działały obok siebie 
dwa kierownicze ciała Związku. 
16 stycznia 1989 roku doszło do 
połączenia RKK i MKO, w wyniku 
którego powstał Tymczasowy Za-
rząd Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”. Działał aż do II Wal-
nego Zebrania Delegatów RG, któ-
re odbyło się w lutym 1990 roku.

Przyczyną zewnętrzną wypad-
ku przy pracy może być każdy 
czynnik zewnętrzny zdolny wy-
wołać szkodliwe skutki. W tym 
znaczeniu taką przyczyną może 
być także praca i czynność same-
go poszkodowanego. 

Za nadmierny wysiłek może 
być uważana praca wykonywana 
także w normalnych warunkach. 
Nadmierność wysiłku pracowni-
ka powinna być oceniana przy 
uwzględnieniu jego aktualnego 
stanu zdrowia. Przy kwalifikowaniu
przyczyny zewnętrznej ważne jest 
też, aby stanowiła ona przyczynę 
sprawczą zdarzenia. Podsumowu-
jąc, warunkiem uznania wysiłku fi-
zycznego za przyczynę zewnętrzną 
wypadku przy pracy jest ustalenie, 
że wysiłek ten w sposób istotny 
i nagły przyspieszył lub pogorszył 

istniejący u pra-
cownika stan 
chorobowy. 

Ponadto, z punktu 
widzenia kwalifikacji wy-
padku przy pracy, nie moż-
na traktować stresu jako jego 
wyłącznej przyczyny zewnętrz-
nej. Stres związany z wykonywa-
niem obowiązków pracowniczych 
jest cechą tych obowiązków i jako 
taki nie może być uznany za ze-
wnętrzną przyczynę wypadku, 
chyba że jego gwałtowny cha-
rakter jest wynikiem nietypowych 
warunków pracy.

Powyższe wnioski można wy-
snuć m.in. z wyroku Sądu Naj-
wyższego z dnia z dnia 7 paź-
dziernika 2015 r. (II UK 362/14).
Stan prawny na 14.03 2018 r.

Łukasz Sulej  

W poniedziałek 12 marca 
br. na Cmentarzu Komunal-
nym w Sopocie w Kwaterze 
AK pochowano Mariana Pod-
górecznego pseud. „Żbik” (ur. 
2 lutego 1927 r.) – dzienni-
karza, radcę prawnego, pisa-
rza,  żołnierza Armii Krajowej, 
obecnie w stopniu porucznika. 

Za swoje wybitne zasługi Marian Pogóreczny był wielokrotnie 
odznaczany, w tym Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.

W imieniu naszego Związku Mariana Podgórecznego pożegnał 
Krzysztof Dośla. Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego po-
dziękował za jego zaangażowanie w walce o wolność naszego kra-
ju, którą Marian Pogóreczny rozpoczął jako piętnastoletni żołnierz 
Armii Krajowej i kontynuował do odzyskania niepodległości. Z NSZZ 
„Solidarność” związany był od sierpnia 1980 roku. Po 13 grudnia 
1981 r. w macierzystej redakcji nie poddał się weryfikacji i został
wysłany na bezterminowy bezpłatny urlop. Po 1989 roku wrócił do 
NSZZ „Solidarność”, gdzie w Biurze Prawnym przez piętnaście lat 
udzielał porad prawnych członkom Związku. Więcej...>>

Pożegnaliśmy 
śp. Mariana 
Podgórecznego

Region Gdański NSZZ „Soli-
darność” zaprasza do udziału 
w bezpłatnych szkoleniach: ar-
kusz kalkulacyjny Excei (dwa po-
ziomy, każdy 24 godziny) oraz 
języki obce – angielski i niemiecki, 
po 60 godzin. Kursy przygoto-
wano z myślą o potrzebach osób 
w średnim wieku chcących pod-
nieść kwalifikacje zawodowe.

W projekcie mogą wziąć udział 
osoby pracujące i mieszkające 
w województwie pomorskim.

Formularz zgłoszeniowy na 
stronie projektu: http://nowe-
kwalifikacje.eduportal.pl

Dodatkowe informacje: 
j.lobodzinska@solidarnosc.gda.pl,   
tel. 58 308 43 37

Bezpłatne szkolenia:  
Excel i języki obce

Pracownik, odwołujący się do 
sądu pracy z powodu nieuzasad-
nionego zwolnienia na pierwszą 
rozprawę w sądach rejonowych 
czeka średnio ponad 9 miesięcy, 
chociaż w praktyce termin roz-
prawy jest znacznie odleglejszy. 
Jeszcze gorzej wygląda sytuacja 
w sądach okręgowych. Tam okres 
oczekiwania na rozprawę wynosi 
ponad 13 miesięcy. Natomiast na 
wyrok, jak podaje „Gazeta Praw-
na” – rekordziści czekają ponad 
osiem lat i nie są to odosobnione 
przypadki. W 2016 r. odnotowa-
no 95 takich spraw.

Konieczne jest więc wprowa-
dzenie zmian związanych z funk-
cjonowaniem sądów. Pracownik 
przez tyle miesięcy nie może po-

zostać bez pracy. Nie podejmuje 
jej w nowym miejscu, bo liczy na 
powrót do starej pracy. W takiej 
sytuacji pracownik przestaje być 
aktywnym zawodowo. Nic dziw-
nego, że związki zawodowe do-
magają się m.in. przywrócenia 
zlikwidowanych wydziałów pracy 
w sądach rejonowych, zwiększe-
nia obsady sędziowskiej oraz roz-
ważenia obowiązkowej mediacji 
przed procesem. Pojawił się też 
pomysł, aby rozszerzyć uprawnie-
nia Państwowej Inspekcji Pracy. 
Inspektor mógłby ustalać istnie-
nie stosunku pracy. Jednak, jak na 
razie sytuacja patowa trwa, a pra-
cownicy czują się poszkodowani 
przez wymiar sprawiedliwości.

Sądy pracy: Czekanie na rozprawę

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pozegnalismy-sp-mariana-podgorecznego
http://nowekwalifikacje.eduportal.pl
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