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

4,6 proc.
O tyle wzrósł w 2017 Produkt Krajowy Brutto – wynika ze wstępnych danych GUS.   
To najwyższy wzrost gospodarczy od 2011 r., w którym wzrost PKB wyniósł 5,0 proc.iBiS
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Skandaliczne ustawy
Mimo bardzo krytycznych 

uwag „Solidarności”, w piątek 26 
stycznia br. Sejm przyjął tzw. Kon-
stytucję Biznesu – pakiet 5 ustaw 
dla przedsiębiorców. W pakiecie 
znajduje się m.in. oprotestowane 
przez „S” ustanowienie specjalnej 
funkcji rzecznika przedsiębiorców, 
czy też konieczność uprzedzania 
o kontroli w firmie co najmniej na
7 dni przed jej podjęciem.

Odeszli...
Ryszard Wyszomirski

W poniedziałek 29 stycznia 
br. nad ranem zmarł kardiolog dr 
Ryszard Wyszomirski. Znali go też 
związkowcy z NSZZ „Solidarność”. 

Uroczystości pogrzebowe odbę-
dą się w sobotę, 3 lutego 2018 roku. 
Msza Święta w kościele garnizono-
wym w Gdańsku Wrzeszczu (Para-
fia Wojskowo-Cywilna pw. Matki
Odkupiciela), ul. Sobótki 20 o godz. 
14, po mszy pogrzeb na Cmentarzu 
Srebrzysko. Więcej...>>

Zofia Borakowska
Zmarła Zofia Borakowska, le-

karz laryngolog, działaczka NSZZ 
„Solidarność”. Msza Święta w ko-
ściele pw. Najświętszej Maryi Pan-
ny Wspomożenia Wiernych w Ru-
mi przy ul. ul. NMP Wspomożenia 
Wiernych 1 w piątek, 2 lutego 
2018 r. o godz. 10.30, pogrzeb na 
Cmentarzu Komunalnym w Rumi 
przy ul. Górniczej 29. Więcej...>>

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!

Niedziela z mamą, 
niedziela z tatą

Od chwili 
przejęcia wła-
dzy PiS kon-
s e k w e n t n i e 
realizuje ko-
lejne obietni-
ce wyborcze. 
P o c z ą w s z y 

od 500+, obniżenia wieku 
emerytalnego, całą politykę 
społeczną i rodzinną, przez 
wolne od handlu niedziele, po 
konieczną reformę wymiaru 
sprawiedliwości. Te pierwsze, 
bardzo kosztowne rozwiąza-
nia, okazały się możliwe dzięki 
wielomiliardowym wpływom 
do budżetu wynikającym 
z uszczelnienia VAT-u i akcyzy. 
Z kolei ustawa o ograniczeniu 
handlu w niedzielę to duży 
sukces „Solidarności”. Przecież, 
o takie rozwiązanie walczymy 
od ponad 20 lat.  

Kulejąca służba zdrowia to 
ogromny problem od wielu lat. 
PiS ustawowo zagwarantował 
rozłożony w czasie, stopniowy, 
ale kolosalny wzrost nakładów 
do 6 proc. PKB w 2025 roku. 
(…). Rozwarstwienie płacowe 
w środowiskach medycznych 
jest wyjątkowo duże. Także 
wśród lekarzy, ale nie wolno 
zapominać o personelu po-
mocniczym i administracji. Tu 
jest duża rola dla związków 
w tym „Solidarności”. (…) 

Silniejsza gospodarka, to 
rosnąca liczba miejsc pracy, 
rosnące zapotrzebowanie na 
wykwalifikowanych pracow-
ników i konieczność większej 
troski pracodawców o każdego 
z nich. Niskie bezrobocie ozna-
cza rynek pracownika i jest 
czynnikiem, który mocno wpły-
wa na poprawę przestrzegania 
prawa pracy. Plaga śmieciówek 
zmniejsza się, bo pracodawcy 
myślący poważnie o swoim 
biznesie, starają się zatrudniać 
na umowy stałe. Z raportów 
Państwowej Inspekcji Pracy wy-
nika, że skala naruszeń prawa 
pracy powoli maleje. Powie-
dzenie: „pracownik najcenniej-
szym kapitałem w zakładzie 
pracy” nabiera nowego, bar-
dziej dosłownego znaczenia.  

Janusz Śniadek
poseł na Sejm 

Fragment rozmowy, całość 
w lutowym wydaniu „Magazy-
nu Solidarność”

SUKCESY  
POMIMO 
PODZIAŁÓW

– Przed wielu laty, kiedy byłem 
chłopcem, była audycja dla dzieci 
w niedzielę, która nazywała się „te-
leranek”. Śpiewano w niej piosenkę 
„Niedziela z tatą, niedziela z mamą, 
to najpiękniejszy dzień, bo aż po 
dobranoc cała rodzina razem jest”. 

Od tych słów rozpoczął swo-
je wystąpienie prezydent Andrzej 
Duda we wtorek 30 stycznia br., tuż 
przed podpisaniem ustawy, która 
ogranicza handel w niedziele. Doku-
ment ten zacznie obowiązywać od 
1 marca. Pierwsza wolna od handlu 
niedziela przypada na 11 marca.

– Parę miesięcy temu, kiedy ra-
zem z żoną robiłem zakupy w na-
szym osiedlowym sklepie, jedna 

z pań zapytała się mnie: Panie An-
drzeju, czy Pan podpisze tę usta-
wę o zakazie handlu w niedzielę? 
– kontynuuje prezydent Andrzej 
Duda. – Powiedziałem – tak, podpi-
szę. A ona odpowiedziała: Dziękuję, 
bardzo dziękuję Panu w moim imie-
niu i w imieniu moich koleżanek. 

– To jest przywrócenia pewnej 
normalności – dodaje prezydent.  
– Moment pokazania solidarności 
tej wewnątrz społecznej. Solidarno-
ści tych, którzy w handlu nie pracują 
i mają wolne niedziele z tymi, którzy 
w handlu pracują. Tym ludziom ta 
wolna niedziela się należy. 
Piszemy o tym w lutowym wydaniu 
„Magazynu Solidarność”.

25 stycznia br. odbyło się 19 po-
siedzenie plenarne Wojewódzkiej 
Rady Dialogu Społecznego w Gdań-
sku. Obrady toczyły się w sali im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, na 
terenie Pomorskiego Urzędu Woje-
wódzkiego. Tym razem omawiano 
zagadnienia edukacyjne, głównie 
dotyczące uczniów o specjalnych 
potrzebach oraz problematykę 
transportu publicznego w regionie.

Na posiedzeniu WRDS rozwa-
żano sposoby wsparcia osób nie-
pełnosprawnych. Jak wykazują 
dane statystyczne, w naszym wo-
jewództwie stanowi to 2,8 proc. 
spośród wszystkich uczniów 
w klasach 1-5 oraz 4,5 proc. 
w klasach 6-8. Jest to istotny pro-
blem społeczny, niekiedy zbytnio 
marginalizowany.

Więcej...>> 

Szkolnictwo specjalne 
i transport publiczny
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http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wrds-szkolnictwo-specjalne-transport-publiczny
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/odszedl-pan-doktor-od-serc
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zmarla-zofia-borakowska-1935-2018


CYTAT tygodnia
Na tę chwilę szczególnie czekali pracownicy handlu, a jest 

ich prawie milion dwieście tysięcy. To wielki krok do 
przodu w kierunku cywilizacji jeżeli chodzi o prawo 

pracy, o pracowników i traktowanie ich w sposób 
podmiotowy, a nie przedmiotowy. 

Pracodawcom radzę, abyście się skupili 
na tym jak poprawić warunki pracy 

pracownikom handlu i dać im 
konkretne podwyżki. Bo czy 

wam się to podoba, czy nie, 
ustawa została podpisana 

i wejdzie w życie. 
Piotr Duda, 

przewodniczący 
KK „S”,  

30 stycznia

iBiS NR 5 (360) 31 STYCZNIA 2018
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

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

HISTORIA tak było

UPADEK PZPR-u

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

ZBIGNIEW JEZIERSKI, przewodniczący KO 
NSZZ „Solidarność” w Krajowej Spółce 
Cukrowej Polski Cukier SA Oddział 
w Malborku

– Dzięki temu, że jesteśmy dużą organizacją pra-
codawca liczy się z naszym zdaniem. Nawiązujemy 
również kontakt z nowo zatrudnionymi osobami. 

W zeszłym roku na 16 nowo przyjętych pracowników 13 zapisało się 
do „Solidarności”. Mamy jednak zasadę, że jeżeli ktoś do nas się zapisał 
tylko po to, aby załatwić jakąś swoją sprawę, a później się wypisał, to 
takiej osoby nie przyjmujemy ponownie. 

USTAWA O OGRANICZENIU 
HANDLU W NIEDZIELE  
PODPISANA

ZAPYTAJ prawnika

27–30 stycznia 1990 r. odbył 
się XI Zjazd Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej. PZPR została 
założona w 1948 r. w wyniku po-
łączenia Polskiej Partii Robotniczej 
i Polskiej Partii Socjalistycznej (po 
wcześniejszych czystkach w ich 
szeregach). Działalność PZPR była 
podporządkowana sowieckiej 
partii komunistycznej. Do 1989 r. 
miała charakter partii państwo-
wej, której głównym celem było 
stworzenie społeczeństwa ko-
munistycznego. W sferze gospo-
darczej realizowano likwidację 
własności indywidualnej, kolek-
tywizację gospodarstw rolnych, 
oraz przejęcie wszystkich przed-
siębiorstw prywatnych. W sferze 
społecznej likwidowano wszystkie 
organizacje niezależne, samorząd 
terytorialny oraz związki zawodo-
we. Nacisk kładziono na indoktry-
nację ideologiczną społeczeństwa, 
a zwłaszcza młodzieży (ZMP, ZMS, 
ZSMP). Próbowano także podpo-
rządkować sobie Kościół katolicki. 
PZPR była monopolistą na scenie 

politycznej PRL. Partia w rzeczy-
wistości zarządzała państwem, 
zastępując instytucje państwowe 
– od urzędów centralnych po naj-
mniejsze zakłady pracy. W realnym, 
a nie oficjalnym podziale władzy,
I sekretarz KC pełnił ważniejszą 
rolę od premiera. Demontaż PZPR 
rozpoczął się po zalegalizowaniu 
NSZZ „Solidarność” w 1980 roku 
oraz wprowadzeniu stanu wojen-
nego – z jej szeregów wystąpiło 
wówczas ok. 1 mln. członków. 29 
stycznia 1990 roku, na ostatnim 
zjeździe PZPR w Pałacu Kultury 
i Nauki z ust ówczesnego I sekre-
tarza Mieczysława Rakowskiego 
padły słowa „ogłaszam zakoń-
czenie obrad XI Zjazdu Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej. 
Proszę o powstanie Towarzyszek 
i Towarzyszy. Sztandar Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej – 
wyprowadzić”. W ten sposób po 
42 latach rządów komunistycz-
nych reżimowa partia nie tylko 
utraciła monopol, ale w ogóle 
przestała istnieć.

W związku z rozpoczętymi już wyborami w „S” 
wyjaśniamy znaczenie kilku podstawowych pojęć: 
Głosowanie wyborcze

Jest to takie głosowanie, w którym spośród kan-
dydatów (np. zgłoszonych do pełnienia określonych 
funkcji – członków władz, delegatów, przedstawicie-
li) wybiera się ustaloną liczbę osób. W głosowaniach 
wyborczych głosujący podejmuje decyzję o poparciu 
lub braku poparcia dla danego kandydata. W głoso-
waniach tych nie ma głosu wstrzymującego. Głosowania dotyczące 
wyborów statutowych władz Związku wszystkich szczebli są zawsze 
głosowaniami tajnymi.
Głosowanie tajne

Jest to głosowanie przeprowadzone w sposób gwarantujący gło-
sującemu prawo do nie ujawniania swoich decyzji w danym głoso-
waniu. Na ogół dokonuje się to przy użyciu kartek wrzuconych do 
urny.
Głosowanie jawne

Jest to głosowanie ujawniające decyzje głosujących nad danym 
wnioskiem, np. dokonane przez podniesienie ręki.
Głosowanie imienne

Jest to głosowanie jawne, w którym odnotowuje się w protoko-
le decyzję głosującego w danym głosowaniu. Sposób przeprowa-
dzenia głosowania imiennego powinien określać regulamin obrad, 
a w przypadku jego braku sposób głosowania należy określić przed 
jego rozpoczęciem. 

S Ł O W N I C Z E K  W Y B O R C Z Y

W dniu 30 stycznia 2018 r. Pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzej Duda podpisał ustawę 
o ograniczeniu handlu w niedzie-
le i święta oraz niektóre inne dni. 

Ustawa określa zasady doty-
czące ograniczenia handlu oraz 
wykonywania czynności związa-
nych z handlem w placówkach 
handlowych w niedziele i święta 
oraz w dniu 24 grudnia i w sobo-
tę bezpośrednio poprzedzającą 
pierwszy dzień Wielkiej Nocy. 

Zgodnie z ustawą zakaz będzie 
wprowadzony stopniowo. Od 
1 marca 2018 r. w każdym miesią-
cu będą dwie niedziele handlowe 
– pierwsza i ostatnia. Od 1 stycznia 
2019 r. będzie to tylko jedna nie-
dziela w miesiącu – ostatnia, a od 
1 stycznia 2020 r. będzie obowią-
zywał zakaz handlu we wszystkie 
niedziele z pewnymi wyjątkami. 

Co równie 
istotne, prze-
pisy przewidują 
zakaz powierzania 
w tym czasie wyko-
nywania pracy nie tylko 
pracownikom, ale również 
osobom zatrudnionym na pod-
stawie umów prawa cywilnego.

Zakaz nie będzie dotyczył 
jednak wszystkich. Ustawa prze-
widuje wiele wyjątków od tej 
zasady. Przepisy zezwalają np. na 
handel w sklepach działających 
na terenie stacji paliw, dworców 
autobusowych i kolejowych.

Przedsiębiorcy, którzy nie będą 
przestrzegać zakazu, muszą się 
liczyć z karą grzywny,  nawet do 
100 tys. zł.
Stan prawny na 31.012018 r.

Łukasz Sulej

Kolejny miesiąc trwają wybory 
władz w NSZZ „Solidarność” na 
kadencję 2018-2022. Do 31 mar-
ca powinny być one przeprowa-
dzone w podstawowych jednost-
kach organizacyjnych (organizacje 
zakładowe i międzyzakładowe), 
gdzie oprócz władz tych struktur 
wybierani są również delegaci na 
Walne Zebranie Delegatów Re-
gionu, a także delegaci na walne 
zebrania branżowych jednostek 
organizacyjnych. 

Do końca stycznia br. wyło-
niono nowe władze w około 80 
organizacjach związkowych. W 
ostatnim tygodniu wybory od-
były się m.in. w gdańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej Rozstaje, 
gdzie na przewodniczącą wybra-
no Joannę Bastian, a także w Pol-
skiej Federacji Hodowców Bydła i 
Producentów Mleka w Gdańsku. 
Przewodniczącą została Grażyna 
Cichosz-Bazior.

Wybory w Związku

Zapraszamy do lektury „Magazynu Solidarność”:
 Raport o uzwiązkowieniu,
 Rozmowa z Januszem Śniadkiem, posłem Prawa i Sprawiedliwości,
 Wybory w Związku,
 85 lat ZUS. System ubezpieczeń II Rzeczypospolitej,
 Emerycie, rencisto – rozlicz się z ZUS.

„Magazyn” na luty 2018

W wyniku wybuchu gazu 
w Murowanej Goślinie uszkodze-
niu uległ budynek gospodarczy 
oraz dom, w którym mieszkają  
członkowie „S” z Regionu Wielko-
polska. Prosimy o solidarnościo-
wą pomoc. Wpłaty z dopiskiem: 

„Pomoc dla poszkodowanych wy-
buchem gazu” można przelewać 
w terminie do końca lutego br. 
na konto: 81 1090 1476 0000 
0001 3482 5536 Bank Zachodni 
WBK S.A. 

Więcej...>>

Pomoc dla Związkowców  
z Murowanej Gośliny

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pomoc-dla-poszkodowanych-zwiazkowcow-z-wielkopolski
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