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Krok w kierunku 
sprawiedliwego rynku 
pracy

Świadczenie usług na terenie 
Unii Europejskiej nie będzie już 
obywało się z pokrzywdzeniem 
pracowników. Posłowie w Parla-
mencie Europejskim opowiedzieli 
się jednoznacznie za tym, by Polak 
pracujący w Unii zarabiał tyle co 
obywatel starej Unii. Nastąpił krok 
na przód w tworzeniu nie tylko 
jednolitego ale również sprawie-
dliwego rynku pracy. Więcej...>>

Wileńszczyzna
Zapraszamy na koncert patrio-

tyczny z okazji 100-lecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. 
Wystąpi Zespół Wileńszczyzna. 
Koncert odbędzie się w gma-
chu Muzeum II Wojny Światowej 
w Gdańsku (Gdańsk, plac Barto-
szewskiego 1), w piątek, 6 lipca 
o godz. 17.00.  Wstęp wolny. 

79,7 proc. uczniów 
zdało maturę

Centralna Komisja Egzaminacyj-
na podała, że w tym roku maturę 
zdało nieco więcej – o 1,2 proc. - 
uczniów niż w roku ubiegłym. 14,8 
procent abiturientów nie zdało 
jednego przedmiotu i mają prawo 
poprawić ją w sierpniu. Pozostali 
będą ponownie zdawać maturę 
dopiero za rok. 

Więcej...>>

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

9,6 mld zł
O tyle, przy wyższych dochodach i niższych wydatkach, budżet państwa po maju był na plusie. 
Dochody budżetu państwa w okresie styczeń – maj 2018 r. wyniosły 154 mld zł i były wyższe 
o 10,7 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. 
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W działal-
ności związ-
kowej po-
trzebna jest 
determinacja 
i konsekwen-
cja. Wydaje mi 
się, że w „Soli-

darności” zabrakło konsekwen-
cji, takiej przebojowości, którą 
myśmy prezentowali w latach 
80. Nie wiem, dlaczego nie ma 
tego entuzjazmu związkowego. 
Oczywiście trzeba szanować 
tradycje, patriotyzm i wartości 
chrześcijańskie – to jest funda-
ment, o którym mówi nasz Sta-
tut. Nie wystarczy jednak tylko 
deklarować swoją solidarność 
z prześladowanymi, potrzebne 
jest profesjonalne konkretne 
działanie. Pracodawcy muszą 
wiedzieć, że walka z nami, nie-
przestrzeganie zasad, odma-
wianie podpisywania układów 
zbiorowych, wyrzucanie z pracy 
przewodniczących czy działaczy 
związków, którzy ustawowo są 
chronieni, jest bardzo dla nich 
kosztowna. 

Istnieje potrzeba zachęcenia 
pracodawców do zawierania 
ponadzakładowych układów 
zbiorowych pracy. Koniecz-
na zatem jest zmiana ustawy 
o związkach zawodowych 
i kodeksu pracy, żeby struk-
tury ponadzakładowe mogły 
zawierać układy zbiorowe. My 
też musimy dostosować swoją 
strukturę do tego pracodawcy, 
który jest wielonarodowy. Ar-
mator pływa po całym świecie, 
statki buduje w Chinach, wozi 
towary pomiędzy zagranicz-
nymi portami i Związek musi 
być do tego dostosowany. Na-
stępne wyzwanie, które stoi 
przed Związkiem, to pracow-
nicy zagraniczni.  Popatrzmy 
na doświadczenie europejskich 
zachodnich związków zawo-
dowych. Oni mówią pracowni-
kom z innych krajów: możecie 
pracować, ale pod warunkiem, 
że na tych samych zasadach 
– zawartych w układach zbio-
rowych – co nasi pracownicy. 

Andrzej Kościk 
przewodniczący XVI WZD

Cała rozmowa 
 w „Magazynie Solidarność”

PRIORYTETEM 
UKŁAD ZBIOROWY 
PRACY

Naszym
ZDANIEMPracownicy  

są zdeterminowani
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29 czerwca br. przed siedzibą 
Zarządu Morskiego Portu Gdańsk 
S.A. związkowcy z NSZZ „Soli-
darność” oraz WZZ Pracowników 
Gospodarki Morskiej protestowali 
przeciwko bezczynności zarządu 
w Porcie Gdańskim Eksploatacja 
S.A., która doprowadziła spółkę 
na skraj upadku. Domagali się 
przedstawienia konstruktywnych 
planów działań, które pozwolą 
wydźwignąć się firmie z zapaści
i uratować ją przed grożącą kata-
strofą. Protest wsparli członkowie 
innych organizacji związkowych 
„Solidarności”, między innymi 
pracownicy portów Gdańska 
i Gdyni oraz marynarze, a także 
przedstawiciele Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

– Od 2005 roku w firmie prze-
prowadzono pięć prób prywaty-
zacji. Wszystkie były nieudane. Ta 
sytuacja sprawia, że zarząd Portu 

Gdańskiego Eksploatacja prak-
tycznie nie realizował polityki 
inwestycyjnej. Inne porty działa-
jące wokół nas się rozwijały, a my 
nie. Mamy sprzęt liczący nawet 
30 lat – mówił Piotr Ratkowski, 
przewodniczący „Solidarności” 
w spółce.

– Nie musiało dojść do sytu-
acji, kiedy firma zaczęła przynosić
straty. Nowy zarząd przyjął spółkę 
po poprzednikach z problemami, 
ale znał je, wiedział, jaka jest sytu-
acja. Dobrze, że są plany restruk-
turyzacji firmy, doinwestowania,
ale jest jeszcze jeden, najważniej-
szy aspekt. Jeśli te plany nie będą 
konsultowane z załogą, nigdy 
się nie udadzą – mówił Krzysztof 
Dośla, lider Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”.

Więcej w „Magazynie Solidar-
ność” nr 7-8.

Zapraszamy do lektury 
 „Magazynu Solidarność”:
 XVI WZD Regionu Gdańskiego 

NSZZ „Solidarność”,
 Rozmowa z Andrzejem Kości-

kiem, przewodniczącym XVI 
WZD,

 Poradnik urlopowy: Co, gdzie, 
kiedy, jak i czym...,

 Pracownicy pomocy społecznej. 
Pozytywna złość,

 Magazyn ekologiczny.

„Magazyn”  
na wakacje 2018 1 lipca 2018 r. rozpoczęła się 

XI edycja konkursu „Pracodawca 
Przyjazny Pracownikom”. Termin 
zgłaszania wniosków upływa 31 
października 2018 r.

Celem konkursu jest promowa-
nie pracodawców, którzy wyróż-
niają się w stosowaniu dobrych 
praktyk w zakresie przestrzegania 
przepisów prawa pracy, w szcze-
gólności poprzez stabilność za-
trudnienia, przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz prawa do zrzeszania się w 
związki zawodowe. Kandydatów 
zgłaszają podstawowe jednostki 

Konkurs: „Pracodawca  
Przyjazny Pracownikom”

organizacyjne „Solidarności”. Wy-
różnione firmy szanują prawa pra-
cowników oraz prowadzą u siebie 
dialog społeczny. Certyfikatem
można się posługiwać przez okres 
trzech lat. Więcej...>>
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http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/17785-krok-w-kierunku-sprawiedliwego-rynku-pracy
https://www.tysol.pl/a21185-Ogloszono-wyniki-matur%21-79-7-procent-uczniow-uzyskalo-swiadectwo-dojrzalosci
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/ruszyla-xi-edycja-konkursu-pracodawca-przyjazny-pracownikom


CYTAT tygodnia
WZD Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-

ność” w 100-lecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości składa hołd i podzięko-

wania wielu pokoleniom Polaków, 
dzięki którym możemy korzystać 

z owoców niepodległości i suwe-
renności Rzeczypospolitej… 

Fragment stanowiska 
przyjętego podczas 

XVI WZD,
Gdańsk, Sala BHP, 

27.06.2018.

HISTORIA tak było

Zadania  
NA NOWĄ KADENCJĘ

MARCIN SZULC, członek KM NSZZ 
„Solidarność” Zakładów Farmaceutycznych 
„Polpharma” S.A. w Starogardzie Gdańskim

Do „Solidarności” zapisałem się zaraz po zatrud-
nieniu się w Polpharmie. Dzięki wspólnemu działaniu 
w takiej organizacji jak związek zawodowy, pracowni-
cy mogą więcej uzyskać. W gospodarce kapitalistycz-

nej cały system polega na tym, żeby minimalizować straty, a maksy-
malizować zyski. Obecnie przeważa ideologia neoliberalna, w której 
pracownik traktowany jest jako koszt. Nie podoba mi się to, bo pra-
cownik powinien być postrzegany jako wartość przedsiębiorstwa, a nie 
strata. Traktowanie go jako niepotrzebny koszt  pozbawia go motywa-
cji do pracy. „Solidarność” się temu przeciwstawia.

ŚMIERĆ PREMIERA SIKORSKIEGO
4 lipca 1943 r. w Gibraltarze 

zginął gen. Władysław Sikorski, 
wracający z inspekcji sił Armii Pol-
skiej na Wschodzie. Wraz z nim 
śmierć poniosło dziewięć innych 
osób. Samolot, którym leciał gene-
rał, rozbił się 16 sekund po starcie. 
Do dzisiaj śmierć Sikorskiego nie 
jest do końca wyjaśniona – czę-
sto mówi się o zamachu. Wyniki 
śledztwa przeprowadzonego przez 
Brytyjczyków tuż po katastrofie
utajniono aż do 2050 roku. 

Zwłoki generała zostały prze-
transportowane 10 lipca 1943 r. 
na pokładzie niszczyciela ORP 
„ORKAN” do Anglii. Po uroczysto-
ściach pogrzebowych w Londynie 
został pochowany na cmentarzu 
polskich lotników w Newark koło 
Nottingham. W 1993 roku prochy 
generała sprowadzono na Wawel. 
Władysław Sikorski urodził się 20 
maja 1881 r. w Tuszowie Narodo-
wym. W czasie I wojny światowej 
walczył w Legionach Polskich, 
a podczas wojny polsko-bolsze-
wickiej w odrodzonym wojsku 
polskim. W pierwszych latach II RP 
Sikorski pełnił stanowisko premie-
ra i ministra spraw wojskowych. 
Po przewrocie majowym w 1926 r. 

Generał Władysław Sikorski.

został odsunięty od pełnienia eks-
ponowanych stanowisk. Do 1939 
roku pozostał bez przydziału, w 
dyspozycji Ministra Spraw Woj-
skowych. 28 września 1939 r. 
przedostał się przez Rumunię do 
Francji, gdzie za przyzwoleniem 
aliantów rozpoczął tworzenie 
polskiej armii na uchodźstwie. 30 
września 1939 roku został miano-
wany przez prezydenta Raczkie-
wicza nowym premierem Rządu 
Rzeczypospolitej na Uchodźstwie 
i Naczelnym Wodzem Polskich Sił 
Zbrojnych.

To tytuł niekonwencjonalnego 
„przewodnika” po Pomorzu, au-
torstwa Marii Giedz, który właśnie 
ukazał się nakładem gdańskiego 
wydawnictwa Patria Media. Jest to 
zbiór artykułów o mało znanych, 
a interesujących miejscach na Po-
morzu, w dużej części publiko-
wanych od 2006 r. w „Magazynie 
Solidarność”, w ramach rubryki 
„Cudze chwalicie, swego nie zna-
cie”. Teksty zostały rozszerzone 
i zaktualizowane.

Książka została podzielona na 
pięć części: Trójmiasto, Kaszuby, 
Kociewie, Powiśle, Żuławy i Mie-
rzeja Wiślana. Nie jest to typowy 
przewodnik, a raczej zbiór ciekawo-
stek z Pomorza, dla tych, którzy wędrują mniej utartymi szlakami. 

Publikacja dostępna jest m.in. w księgarni internetowej  
www.Patrioteka.pl.
Wśród organizacji  związkowych, które nadeślą na adres redak-
cji (w stopce) krótkie relacje ze zdjęciami ze swoich wyjazdów 
i imprez integracyjnych rozlosujemy kilka książek „Pomorze 
mniej znane”.

Pomorze mniej znane

Na jutro (czwartek, 5 lipca br.) zaplanowano pierwsze posiedzenie 
nowo wybranego Zarządu Regionu Gdańskiego „S”, które otwie-
ra kadencję na lata 2018–2022. W programie znajdują się m.in. 
wybory członków Prezydium ZRG NSZZ „S”, a także przyjęcie kilku 
uchwał, w tym uchwały w sprawie powołania Rady Regionalnego 
Funduszu Strajkowego. 

ZRG NSZZ „Solidarność” 
rozpoczyna nową kadencję

Wraz z wprowadzeniem 
ustawy o ochronie danych oso-
bowych NSZZ „Solidarność” 
wprowadza nowe deklaracje 
członkowskie. Są one połączone 
z klauzulą informacyjną zgodną 
z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/
679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrekty-
wy 95/46/WE (tzw. RODO). Nowi 
członkowie, a także osoby, które 
ubiegają się o otrzymanie no-
wych, elektronicznych legitymacji 
muszą taką deklarację wypełnić. 
Nowe legitymacje wyglądem 
przypominają dowód osobisty. W 
przyszłości będą uprawniały do 
otrzymania różnych zniżek. W Re-
gionie Gdańskim NSZZ „S” ponad 
750 członków posiada już takie 
legitymacje. Więcej...>>

Nowe deklaracje członkowskie „S”
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Od 1 lipca 2018 r. rodzice 
i opiekunowie dzieci w wieku 
szkolnym mogą złożyć wniosek 
o świadczenie, które jest jedno-
razowym wsparciem w wysokości 
300 zł. Dotyczy ono wszystkich 
uczniów (niezależnie od docho-
du) do 18 roku życia lub 20 roku 
życia, w przypadku kontynuowa-
nia rozpoczętej nauki w danej 
szkole przed ukończeniem osiem-
nastu lat. Z programu będzie mo-
gło skorzystać 4,6 mln uczniów.

Złożono już ponad 300 tys. 
wniosków. Przypominamy, że 
w lipcu wniosek o świadczenie 
składamy on-line. Od 1 sierp-
nia br. będzie można go złożyć 
również drogą tradycyjną, czyli 
papierową. Dzieciom niepełno-
sprawnym uczącym się w szko-
le świadczenie przysługuje 
do ukończenia 24 roku życia 
(niezależnie od daty rozpoczęcia 
nauki w danej szkole).

Jeśli chcemy złożyć wniosek 
drogą elektroniczną, to można to 
zrobić przez bankowość elektro-
niczną, podobnie, jak przy pro-
gramie „Rodzina 500+”, albo na 

portalu 
w w w .
e m p a t i a .
mrpips.gov.pl. 
Ministerstwo Pra-
cy, Rodziny i Polityki 
Społecznej informu-
je, że są to następujące 
banki: Alior Bank SA, Bank 
Millennium SA, Bank Pekao SA, 
Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej 
Spółdzielczości SA wybrane zrze-
szone Banki Spółdzielcze, Credit 
Agricole Bank Polska SA, Getin 
Noble Bank SA, ING Bank Śląski 
SA, mBank SA, Nest Bank S.A, 
PKO Bank Polski SA (oraz Inteli-
go), SGB-Bank SA. 

Ministerstwo Cyfryzacji i Mini-
sterstwo Pracy ostrzegają rodzi-
ców dzieci oraz ich opiekunów 
przed oszustami. Należy uważać 
na oszukańcze maile i strony in-
ternetowe. Wnioski o 300 złotych 
można składać wyłącznie przez 
rządowy portal Empatia oraz po-
przez strony internetowe naszych 
banków. Składanie tych wnio-
sków jest darmowe.

Ruszył 
program  
„Dobry Start”

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.org.pl/dokumenty/biuro-prezydium-kk/prezydium/item/17824-decyzja-prezydium-kk-nr-94-18-ws-wzoru-deklaracji-czlonkowskiej
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