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

49 mln zł
Tyle wydało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na portal internetowy dla osób bezdomnych 
i poszukujących pomocy społecznej o wdzięcznej nazwie Emp@tia. W ciągu 4 miesięcy 
skorzystało z niego niespełna… 100 osób. W projekcie kupiono za to 3,5 tys. laptopów  
dla pracowników pomocy społecznej.
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WYBORY – ostatni 
dzwonek

Dokąd wyjechać?
83 proc. Polaków nie wyklu-

cza emigracji, głównie z powo-
du problemów z pracą i godnym 
wynagrodzeniem – wynika z ba-
dania Instytutu Millward Brown. 
Eksperci komentują, że o ile kilka 
lat temu wyjeżdżali najbardziej 
zaradni albo „zdesperowani”, 
dziś o wyjeździe myśli praktycznie 
każdy.

Bez znieczulenia
Krzysztof Dośla, przewodni-

czący ZRG NSZZ „S”, 24 marca był 
gościem programu „Bez znieczu-
lenia” na antenie TV Wybrzeże. 
Program można obejrzeć w inter-
necie. Zobacz rozmowę...>>

Francuskie związki
21 młodych związkowców z 

Francji z centrali CFDT spotkało się 
20 marca w Gdańsku z przedsta-
wicielami Komisji Krajowej i Regio-
nu Gdańskiego NSZZ „S”. O dzia-
łalności „S”, m.in. pomysłach na 
rozwój Związku, mówili m.in. z-ca 
przewodniczącego ZRG NSZZ „S” 
Roman Kuzimski oraz młodzi lide-
rzy organizacji zakładowych w FM 
Bimet Paweł Dziwosz i DCT Gdańsk 
Michał Pijanowski. Więcej...>>

Honorowa emerytura
8500 zł – tyle od sierpnia bę-

dzie wynosiła emerytura gen. Cze-
sława Kiszczaka. Trybunał Konsty-
tucyjny uchylił decyzję o obniżeniu 
świadczenia byłemu szefowi MSW 
PRL do 4200 zł. Naszym zdaniem 
8500 zł to i tak mało, w końcu 
mówimy o „człowieku honoru”, 
prawda?

Przekaż 1 procent 
ufunduj stypendia!

KRS 0000337122
www.pomorskafundacja.org.pl
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Naszym
ZDANIEM

Dziś trochę o statystyce. Wpraw-
dzie już dawno mówiono, że staty-
stycznie ja i pies mamy po trzy nogi, 
a za komuny ironicznie komen-
towano statystyczną informację 
o spadku cen – dwa razy droższe 
jest mięso, ale trochę staniały loko-
motywy… Niemniej warto różnego 
typu badaniom i sondażom się przy-
glądać – niektórzy czynią wręcz z te-
go drogowskaz swoich politycznych 
czy publicznych działań. Co więc 
przynoszą nam w marcu rozmaite 
badania? CBOS opublikował trady-
cyjny sondaż nastrojów społecznych 
i badanie oceny instytucji publicz-
nych, w których możemy przeczy-
tać, że Polacy źle oceniają sytuację 
polityczną (44 proc. – zła, 11 proc. 
– dobra), gospodarczą (39 proc. zła, 
17 proc. dobra) i ogólną (61 proc. 
zła, 26 proc. dobra). Co prawda 
w tym ostatnim przypadku w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy nastąpiła lek-
ka poprawa. Dno osiągnęliśmy rok 
temu w czasie sporu emerytalnego, 
gdy aż 71 proc. Polaków oceniało, że 
idziemy w złym kierunku, a tylko 15 
proc. miało zdanie przeciwne. Nie-
mniej nie są to dane budujące. Jeżeli 
na to nałożymy dramatycznie niskie 
oceny instytucji władzy, to oznacza, 
że zdecydowana większość z nas nie 
ma zaufania do własnego Państwa, 
ludzi, którzy nim sterują i kierunku, 
w którym zmierzają. Co ciekawe, im 
bliższa koszula ciału, tym lepsze są 
nasze oceny – władze samorządo-
we pozytywnie ocenia aż 62 proc. 
respondentów. Pozytywne oceny 
przeważają nad negatywnymi 
także w ocenie poziomu życia na-
szych gospodarstw domowych (40 
proc.-dobry, 12 proc. zły) oraz sy-
tuacji w zakładzie pracy (51 proc. 
dobra, 16 proc. zła).

Jak na tym tle wypada NSZZ 
„Solidarność”? Nie najgorzej – 37 
proc. Polaków dobrze ocenia dzia-
łania Związku (OPZZ – 25 proc.), 
a 35 proc. ma zdanie przeciwne. 
Ten poziom akceptacji jest jednym 
z wyższych na przestrzeni ostatnich 
dwudziestu lat. Z innych badań wy-
nika także, że zdecydowana więk-
szość Polaków pragnęłaby więk-
szego wpływu Związku na sytuację 
w kraju, ale – niestety – większość 
też podkreśla, że brak jest Związ-
kowi skuteczności. I tu powtórzmy 
po raz kolejny – będzie nas więcej, 
będziemy skuteczniejsi!

Jacek Rybicki

CBOS  
O NASTROJACH, 
ZAUFANIU 
I „SOLIDARNOŚCI”

Zostało już tylko kilka dni do 
końca kadencji dotychczasowych 
władz związkowych w podstawo-
wych organizacjach związkowych. 
Do końca marca muszą zostać 
przeprowadzone wybory nowych 
władz. Przypominamy, że kom-
plet dokumentów potrzebnych 
do przeprowadzenia wyborów 
można znaleźć na stronie interne-
towej www.solidarnosc.gda.pl.

W ostatnich dniach proces wy-
borczy zakończył się m.in. w orga-
nizacjach związkowych w Gdań-
skim Przedsiębiorstwie Energetyki 
Cieplnej, Pracowników Oświaty i 
Wychowania w Gdańsk, Polskiej 
Spółce Gazownictwa Oddział w 
Gdańsku, Porcie Gdańsk. To orga-
nizacje od lat wyróżniające się w 

aktywności związkowej, dlatego 
nic dziwnego, że wybory wygrali 
w nich dotychczasowi przewodni-
czący komisji.

Wśród celów na kolejną ka-
dencję związkowcy wymieniają 
najczęściej obronę miejsc pracy. 
Czytaj więcej o wyborach...>>

Nie żyje Barbara K., 56-letnia 
strażniczka miejska w Gdańsku. 
Popełniła samobójstwo, nie wy-
trzymując presji 139 zarzutów, 
jakie kilka miesięcy temu posta-
wiła jej prokuratura w związku 
z wykonywanymi obowiązkami 
służbowymi. Zdaniem komisji za-
kładowej „S” w Straży Miejskiej w 
Gdańsku do tragedii nie doszłoby, 
gdyby kierownictwo straży zare-
agowało na zgłaszane przez kilka 
lat postulaty związkowców.

 – Apelowaliśmy, aby straż nie 
koncentrowała się jedynie na wy-
stawianiu mandatów, aby obok 
funkcji represyjnej spełniała rolę 
służebną wobec mieszkańców i 
turystów – wyjaśnia Robert Ro-
kosz, szef „S” w straży miejskiej.

Wszystko wskazuje na to, 
że Barbara K. miała być „kozłem 
ofiarnym” afery mandatowej. Na

ŚMIERĆ
pracownika

początku br. Prokuratura Rejono-
wa Gdańsk-Śródmieście oskarżyła 
strażniczkę o niedopełnienie obo-
wiązków i fałszowanie dokumen-
tacji wewnętrznej. Chodzi o to, że 
w celu przyspieszenia procedury 
kierowania do sądów wniosków 
o ukaranie sprawców wykroczeń 
pracownicy gdańskiej straży nie 
odbierali zeznań od funkcjonariu-
szy, którzy wystawili dany man-
dat. Z nieoficjalnych informacji
wynika, że takich działań dokony-
wała nie tylko Barbara K., ale też 
inni pracownicy. Co więcej, miało 
się to odbywać za wiedzą i zgodą 
kierownictwa straży, które przy-
znawanie uznaniowych nagród 
kwartalnych poszczególnym funk-
cjonariuszom uzasadniało wysoką 
efektywnością wyegzekwowanych 
mandatów i zamkniętych spraw 
dot. wykroczeń. Więcej...>>

http://www.pomorskafundacja.org.pl
http://www.tvwybrzeze.pl/index.php/programy,4,9688
 http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/znad-loary-solidarnosci-spotkanie-polskich-francuskich-zwiazkowcow/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wybory-w-zwizku/


CYTAT tygodnia

WYROKI ZA STRAJK 
W STOCZNI GDAŃSKIEJ

HISTORIA tak było

ZAPYTAJ prawnika

Czymże bowiem jest polityka, jeśli nie 
rozwiązywaniem problemów społecznych? Plat-

formie trudno to pojąć ponieważ dzięki sprze-
dajnym mediom mainstreamowym politycy 

PO mogą prowadzić grę PR-ową z Polaka-
mi. Bardzo skuteczną grę. Aż do dnia 

totalnej katastrofy. Nieuniknionej 
katastrofy, bo żadna ważna pol-

ska sprawa nie została porząd-
nie załatwiona. 

Krzysztof  
Czabański,  

publicysta  
(wPolityce.pl,  

26 marca 2014 r.) 
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DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZA „S”

Związki zawodowe mają pra-
wo do samodzielnego prowa-
dzenia działalności gospodarczej. 
Wynika to z art. 24 ust. 1 ustawy 
z dnia 23 maja 1991 r. o związ-
kach zawodowych. Zgodnie 
z tym unormowaniem, dochód 
ze wskazanej działalności prowa-
dzonej przez związek zawodowy 
ma służyć realizacji jego zadań 
statutowych i nie może zostać 
przeznaczony do podziału między 
jego członków.

Istotą działania związku zawo-
dowego jest bowiem reprezento-
wanie i obrona praw, interesów 
zawodowych i socjalnych ludzi 
pracy. Z treści cytowanego prze-
pisu jasno wynika, że działalność 
gospodarcza nie jest celem związ-
ku zawodowego, a środkiem słu-
żącym do realizacji jego zadań.

Stosownie do postanowień 
Statutu NSZZ „Solidarność” Zwią-
zek i każda jego jednostka orga-
nizacyjna posiadająca osobowość 
prawną (np. organizacja zakłado-
wa albo międzyzakładowa) mają 
prawo tworzyć lub współtworzyć 
podmioty, których zadaniem jest 
prowadzenie działalności gospo-
darczej. Uchwała KK Związku nr 
153/03 zamyka krąg tych pod-
miotów do spółek z ograniczoną 

odpowiedzial-
nością lub spół-
ek akcyjnych.

W tym miejscu 
należy zaznaczyć, że po-
stanowienia te nie zamyka-
ją możliwości tworzenia lub 
współtworzenia przez NSZZ „So-
lidarność” lub jego struktury fun-
dacji prowadzących działalność 
zbieżną ze statutowymi celami 
Związku.

Zgodnie z orzecznictwem Na-
czelnego Sądu Administracyjnego 
związek zawodowy nie może po-
dejmować działalności gospodar-
czej służącej jako źródło docho-
dów jego członków. Nie zmienia 
to faktu, że pozyskane środki fi-
nansowe mogą zostać przezna-
czone na działalność socjalną, 
w tym na różnego rodzaju zapo-
mogi dla pracowników zrzeszo-
nych w organizacji związkowej. 
Koresponduje to z postanowie-
niem § 7 pkt 14 Statutu NSZZ „So-
lidarność”, w myśl którego Zwią-
zek realizuje swoje cele poprzez 
udzielanie pomocy materialnej 
swoim członkom.

Stan prawny na 21.03.2014 r.
Tomasz Gryczan

DANIEL KARBACKI, członek OM NSZZ 
„Solidarność” w ENERGA-OPERATOR SA 
Oddział w Gdańsku

– Do „Solidarności” należę od niedawna. Pracuję 
w Centrum Usług Wspólnych, byłem przewodniczącym 
największej organizacji związkowej w tym oddziale na-
szego koncernu, zrzeszonej w Forum Związków Zawodo-

wych. W 2013 roku z całą organizacją przeszliśmy do „Solidarności”. Ideały 
i tożsamość „S” są mi bliskie, poza tym w jedności siła, a „Solidarność” to 
teraz najsilniejszy związek. Już po kilkunastu miesiącach widzę, że była to 
dobra decyzja. 

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

30 marca 1982 r. w Sądzie Wo-
jewódzkim w Gdańsku rozpoczęła 
się rozprawa przeciwko organiza-
torom strajku w Stoczni Gdańskiej 
po wprowadzeniu stanu wojenne-
go. Wyroki zapadały w maju tego 
samego roku: Krzysztof Dowgiałło 
– 4 lata więzienia, Tomasz Mosz-
czak – 3,5 roku, Alojzy Szablewski 
– 2 lata w zawieszeniu. W czerwcu 
Stanisław Fudakowski został ska-
zany na 3,5 roku więzienia. Ska-
zano też inne osoby, a za udział 
w strajku kolegium ds. wykroczeń 
ukarało 234 stoczniowców.

Przypomnijmy, że po 13 grud-
nia 1981 r. na terenie Stoczni 
Gdańskiej działały aż trzy komi-
tety strajkowe: Zakładowy (pod 

przewodnictwem A. Szablewskie-
go), Regionalny (S. Fudakowski) 
i Krajowy (M. Krupiński). Strajk 
w „kolebce »Solidarności«” był 
trzykrotnie pacyfikowany przez
siły ZOMO i wojska: 13, 15 grud-
nia i 16 grudnia. Zatrzymano lub 
internowano ok. 150 osób. W wy-
niku akcji represyjnej zwolniono 
ok. 1,5 tysiąca osób, w tym dyrek-
tora stoczni Klemensa Gniecha, 
który odmówił podpisywania de-
cyzji o wyrzuceniu z pracy uczest-
ników strajku. Zakład wznowił 
działalność dopiero 24 stycznia 
1982 r. Stoczniowi związkowcy 
się nie poddali – już wiosną 1982 
r. ukonstytuowała się Tajna Komi-
sja Zakładowa NSZZ „S”.

Uroczyste wprowadzenie re-
likwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
odbędzie się w sobotę 29 marca 
w kościele pw. Bożego Ciała na 
gdańskiej Morenie (ul. Piecewska 
9).podczas uroczystej mszy św. o 
godz. 18. Inicjatorem upamięt-
nienia zamordowanego przez 
SB kapelana „Solidarności” jest 
wspólnota duszpasterska „Niko-

Ukraiński niezależny związek 
zawodowy VOST „Volya”, współ-
pracujący z „Solidarnością”,  pro-
testuje przeciwko haniebnemu 
stanowisku Federacji Niezależ-
nych Związków Zawodowych Ro-
sji (FNPR), które wspierają zbrojną 
interwencję Rosji na Ukrainie oraz 
aneksję Krymu. Zgodę na takie 
działania Rada Federacji FNPR 
opublikowała m.in. na swojej stro-
nie internetowej. W przesłanym 
do ZRG NSZZ „S” oświadczeniu z 
22 marca br. ukraińscy związkow-
cy wzywają wszystkie narodowe 
i międzynarodowe organizacje 
związkowe do rozważenia dalszej 
współpracy i kontaktów z FNPR.

Przypomnijmy, że obradująca 
niedawno w Elblągu Komisja Kra-

jowa „S” potępiła „z całą mocą” 
działania Rosji i krytycznie oceni-
ła stanowisko Międzynarodowej 
Konfederacji Związków Zawodo-
wych, w którym „nawet jednym 
słowem nie odnosi się do rosyj-
skiej agresji”. Komisja Krajowa 
zaapelowała do MKZZ o rewizję 
tego stanowiska, „bo w obec-
nej postaci wypacza prawdziwą 
sytuację na Ukrainie i zamiast 
wspierać walczący o suwerenność 
naród ukraiński, zdecydowanie go 
osłabia”. Więcej...>>

Bronimy
UKRAINY

RELIKWIE ks. Jerzego
demos”, zrzeszająca członków i 
sympatyków oświatowej „S” w 
Gdańsku, która pod koniec 2013 
r. wystąpiła do sanktuarium ks. 
Popiełuszki na warszawskim Żo-
liborzu o przekazanie relikwii 
błogosławionego. Ze środków 
członków duszpasterstwa został 
ufundowany relikwiarz. 

Więcej...>>

Co z tą pracą – ciśnie się na 
usta po analizie najnowszej „Infor-
macji o sytuacji społeczno-gospo-
darczej w kraju”, opublikowanej 
przez Główny Urząd Statystyczny. 
Oceniając sytuację w lutym br., 
GUS stwierdza, że „w większości 
obszarów gospodarki utrwaliły się 
wzrostowe tendencje”. Liczby? 
Wzrost produkcji przemysłowej 
o 5,3 proc., a przy uwzględnieniu 
czynników sezonowych nawet 5,6 
proc. Wzrost sprzedaży detalicznej 
o 7 proc. Tymczasem kilka stron 
dalej, w części dot. rynku pracy, 
czytamy, że w lutym bezrobocie 
w skali kraju, owszem, spadło, ale 
jedynie o 0,1 proc. – do 13,9 proc. 
Oznacza to, że bez pracy oficjal-

nie pozostaje 2,25 mln Polaków, z 
których 86,2 proc. nie ma prawa 
do zasiłku! Na Pomorzu bezro-
bocie w lutym również wyniosło 
13,9 proc. (0,7 proc. mniej niż rok 
wcześniej). 82,5 proc. bezrobot-
nych to osoby, które już miały pra-
cę i ją straciły, np. w wyniku zwol-
nień grupowych. Wygląda zatem, 
że jak na razie najlepiej wychodzi 
nam produkcja bezrobotnych. Do 
tematu wkrótce wrócimy.

Produkcja bezrobotnych?

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/relikwie-bl-ks-jerzego-popieluszki-w-gdansku/ 
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/rosyjskie-zwiazki-zawodowe-popieraja-agresje-rosji-na-ukrainie-oswiadczenie-vost/ 
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