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Tyle dni na zwolnieniach lekarskich z tytułu wypadków przy pracy  przebywali 
pomorscy pracownicy w roku 2013.iBiS
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Uczniom ze szpitala 
Na Dzień Dziecka do przyszpi-

talnego Zespołu Kształcenia Pod-
stawowego i Gimnazjalnego dzia-
łającego przy szpitalu Copernicus, 
związkowcy przekazali prezenty 
– torby ze słodyczami. Łakocie zo-
stały  zakupione ze środków pozy-
skanych w akcji przekazywania 1 
procenta z podatku dochodowe-
go na rzecz Pomorskiej Fundacji 
Edukacji i Pracy, działającej przy 
ZRG NSZZ „S”. 

Debaty w 25-lecie  
Gdański Oddział IPN w rocznicę 

wyborów z 4 czerwca 1989 r. or-
ganizuje cykl debat „Refleksje po
25 latach”. 3 czerwca (we wtorek) 
o godz. 18.00 w Ratuszu Starego 
Miasta w Gdańsku (ul. Korzenna 
33/35) gośćmi spotkania będą 
Bogdan Lis, Jacek Merkel i Cze-
sław Nowak.  

Marsz dla Życia
Organizacje i stowarzyszenia 

katolickie z Gdyni organizują w 
Dzień Dziecka 1 czerwca Marsz 
dla Życia i Rodziny 2014. Marsz 
wyruszy w niedzielę o godz. 11 
sprzed pomnika Ofiar Grudnia
1970 przy Urzędzie Miasta Gdyni 
(Al. Piłsudskiego) i przejdzie ul. 
Świętojańską, 10 Lutego i Por-
tową. W południe odprawiona 
będzie msza św. w kościele św. 
Piotra Rybaka o. Redemptorystów 
przy ul. Portowej 2.

Związek 2010-2014
Region Gdański NSZZ „S” 

w mijającej kadencji postawił so-
bie za cel rozwój Związku. W tym 
czasie udało się założyć nowe 
organizacje związkowe w 31 fir-
mach. Powstały organizacje „S” 
m.in. w DCT Gdańsk S.A. oraz 
w hipermarketach, jak Kaufland
Markety, Auchan Rumia oraz – nie 
bez problemów – w Leroy Merlin. 
Nasz Region w minionej kadencji 
stał się czwartym pod względem 
liczby członków regionem w kra-
ju. Podsumowanie kadencji za-
mieścimy w naszym czerwcowym 
Magazynie. 

PO – PIS remis 
ze wskazaniem

PO i PiS zdobyły po 19 manda-
tów w Parlamencie Europejskim. 
Co czwarty Polak głosował w wy-
borach do europarlamntu (fre-
kwencja 23,83 proc). PO, mimo 
fatalnych rządów, zyskała uznanie 
32,13 proc. wyborców. PiS uzyska-
ło 31,78 proc. Na PO zagłosowało 
o 24,3 tys. wyborców więcej.

W porównaniu z wyborami 
z 2009 r. PO straciła 6 manda-
tów (z 25 na 19), a PiS zyskał 
cztery miejsca (z 15 do 19), 
PiS wygrał z PO w woj. podla-
skim (43,09:20,81), lubelskim 
(41,20:16,24), podkarpackim 
(49,31:18,44), świętokrzy-
skim (34,29:26,45) i łódzkim 
(37,92:31,91).

Koalicja SLD -UP zdobyła 9,44 
proc. poparcie (5 mandatów, tracąc 
dwa mandaty). Kongres Nowej Pra-
wicy – 7,15 proc., a PSL – 6,8 proc. 
Obu tym ugrupowaniom dało to po 
4 mandaty. Pomorskim akcentem 
wyborów jest mandat dla Michała 
Matusika, „jedynki” listy Nowej Pra-

wicy w Warszawie, byłego pracow-
nika gdańskiej rafinerii, w latach
80. działacza „Solidarności”.

Pod progiem wyborczym zna-
lazły się m.in. Solidarna Polska 
Zbigniewa Ziobro, koalicja Europa 
Plus- Twój Ruch i Polska Razem Ja-
rosława Gowina.

W okręgu gdańskim na PO 
głosowało 47,69 proc. wyborców 
(o 11 proc. mniej niż w 2009 r.), 
na PiS – 25,62 proc., na SLD – 7,66 
proc. a NP – 6,61 proc. Europosła-
mi będą Anna Fotyga (PiS) 56 677 
głosów, Janusz Lewandowski (PO) 
107 814 głosów i Jarosław Wałę-
sa (PO) 55 898 głosów. 

W środę rozpoczęło się 
w gdyńskiej Akademii Morskiej ju-
bileuszowe, bo w 25-lecie powo-
łania, WZD Krajowej Sekcji Mor-
skiej Marynarzy i Rybaków NSZZ 
„S”. Pracom rady sekcji przewodzi 
Andrzej Kościk, inspektor ITF. 
Delegaci na XXVII WZD Krajowej 
Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „S” wybrali władze na ka-
dencję 2014-18. Jej przewodni-
czącym został ponownie wybrany 
Ryszard Proksa. Do 50-osobowej 
rady krajowej weszli z sekcji gdań-
skiej Wojciech Książek, Zdzi-
sława Hacia, Monika Kończyk 
i Krzysztof Jędrzejczyk.

– Intensywna praca w regionie 
i fakt, że zwiększa się liczba człon-
ków Związku jest pozytywnie 
postrzegana w innych regionach 
– mówi Wojciech Książek, który 
otrzymał największe, 90-proc., 
poparcie delegatów.

Mariusz Połom, wiceprze-
wodniczący „S” w Porcie Gdynia, 
został wybrany przewodniczącym 
Krajowej Sekcji Portów Morskich 

Związkowe wybory 
W SEKCJACH

NSZZ „S”. Podczas WZD 22 maja 
w Gdyni pokonał Jacka Szorna-
ka, przewodniczącego KZ NSZZ 
„S” w „Drobnica” Port Gdynia. 
Jako priorytety Połom wymienił 
m.in. przygotowanie i zawarcie 
ponadzakładowego układu zbio-
rowego pracy portowców oraz re-
alizację Konwencji MOP nr 137 do-
tyczącej statusu i rangi dokerów.

Także Krajowa Sekcja Przemy-
słu Mleczarskiego, Spirytusowe-
go i Koncentratów Spożywczych 
NSZZ „S” wybrała skład swojej 
rady. Jej przewodniczącym jed-
nogłośnie wybrano Zbigniewa 
Sikorskiego, przewodniczący KZ 
NSZZ „S” w POLMLEK Maćkowy.

Z kolei obradująca w Ja-
strzębiej Górze Krajowa Sekcja 
Ciepłownictwa NSZZ „S” jutro 
wybierze swoje władze. Na prze-
wodniczącego Sekcji kandydują 
Wojciech Litewski, z OPEC Gdy-
nia, dotychczasowy lider Andrzej 
Śpiewak z Częstochowy i Dariusz 
Gierek, lider śląsko-dąbrowskich 
ciepłowników. 

Naszym
ZDANIEM

Wybory, wybo-
ry i po wyborach. 
Polacy w większo-
ści woleli pozo-
stać w domach/
na działkach/na 
spacerach, niż 

wybierać swoich przedstawicieli 
do Brukseli. Nie lubimy tych wybo-
rów – już w 2004 roku, zaraz po 
referendum akcesyjnym, niewiele 
ponad 20 proc.  wzięło w nich 
udział, a pięć lat później – trochę 
ponad 24 proc. To zdecydowanie 
mniej niż w pozostałych elekcjach 
– najliczniej uczestniczymy w wy-
borach prezydenckich. Rekord 
frekwencji padł w drugiej turze 
w 1995 roku, gdy wybrać między 
Wałęsą a Kwaśniewskim do urn 
poszło 68,23 proc.  Polaków. Ale 
już w ostatnich wyborach prezy-
denckich, mimo że po Smoleńsku 
można by oczekiwać większej spo-
łecznej mobilizacji, wzięło udział 
55 proc.  obywateli.

Nasza aktywność obywatelska 
w tych wyborach jest – niestety 
– o niemal połowę mniejsza niż 
europejska średnia. Wydaje się, że 
wynika to nie tylko z niechęci do 
zakonserwowanej sceny politycz-
nej, ale także z niedoceniania tego, 
o czym instytucje unijne decydują. 
A przecież decyzje dotyczące kli-
matu, energetyki, funduszy po-
mocowych – zapadają w Brukseli. 
Sukces dotychczas nieobecnych 
w Europie przedstawicieli tzw. 
skrajnej prawicy czy lewicy dowo-
dzi, że europejskie instytucje są 
zbyt odległe od obywatela, który 
czuje się pionkiem w grze „bruk-
selskich biurokratów”.

Trzeba jednak mimo wszystko 
uważać, czy głos oddany na pozor-
nie proobywatelskie ugrupowania 
nie okaże się strzałem w stopę. 
Już dwa dni po wyborach czarny 
koń w muszce czyli Janusz Korwin-
-Mikke wezwał do niezwłocznej 
prywatyzacji polskiego sektora 
energetycznego, bo jego zdaniem 
zawsze prywatny kapitał będzie 
wiedział lepiej. Czy w swoich ide-
ologicznych zapędach pan JKM 
nie dostrzega, że ten „prywat-
ny” kapitał w przypadku polskiej 
energetyki i zasobów naturalnych 
natychmiast przybierze kształt 
Gazpromu, Łukoila czy innych tego 
typu „prywatnych” firm? Prawico-
wa czy lewicowa skrajna ideologia 
zawsze opierała się na populizmie 
i antysystemowym buncie i zawsze 
kończyła klęską, a często prowadzi-
ła do konfliktów na wielką skalę.

Jacek Rybicki

WYBORY, WYBORY  
I PO WYBORACH



W czerwcowym „Magazynie 
Solidarność” (dostępny od 
poniedziałku, 2 czerwca) 
polecamy m.in.:
 Polskie drogi 1989 – 

– 2014
 Wybory do Europarla-

mentu w ujęciu krajo-
wym i europejskim

 Podsumowanie kadencji 
w Regionie Gdańskim 
2010-2014

 25 lat w polskiej polityce 
i gospodarce.
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Las to źródło podstawowych 
zasobów (tlen, drewno, runo 
leśne), a nawet dochodów 
państwa. Ustawa o lasach mówi 
o ich „narodowym charakterze”  
Czytaj więcej...>>

ekologiczny

HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia
Jesteśmy duchowo rozdwojeni, rozbici 

psychicznie, a stąd pozbawieni stylu życia  
i charakteru narodowego. Zwalczać to roz-

dwojenie, zdobyć pion moralny, nauczyć 
się zwyciężać siebie, zdobyć męstwo 

wiary i życia chrześcijańskiego – oto 
błogosławione dążenie niemal 

zachowawczego instynktu 
narodowego i zmysłu kato-

lickiego.
ks. prymas  

Stefan Kardynał 
Wyszyński  

w liście  
z Komańczy 

22 maja 
1956 r.

ZAPYTAJ prawnika

OC  
DLA ROWERZYSTY: 
konieczność czy wygoda?

PIERWSZE WOLNE  
WYBORY SAMORZĄDOWE

Z Czernihowa, miasta gdzie 
zbiegają się granice Ukrainy, Biało-
rusi i Rosji, jednego z najstarszych 
miast dawnej Rusi, przyjeżdża 
w czerwcu na Pomorze dwunastu 
artystów fotografików, fotore-
porterów, moderatorów stron in-
ternetowych. Zaprezentują m.in. 
zdjęcia z kijowskiego Majdanu 
w historycznej Sali BHP gdańskiej 
stoczni. Wystawa rozpocznie się 
w rocznicę pierwszych, częścio-

wo wolnych wyborów w środę 4 
czerwca.

– Chcemy przerzucić most mię-
dzy Gdańskiem, a Kijowem, po-
kazać naszą solidarność – mówi 
Gennadij Jerszow, pochodzący 
z Ukrainy polski artysta, który jest 
autorem m.in. pomnika prałata 
Henryka Jankowskiego.

Więcej o wystawie artystów 
z Ukrainy w Sali BHP…>>

Zdaniem liderów NSZZ „Soli-
darność”, OPZZ i Forum ZZ, którzy 
rekomendowali Ministrowi Pracy 
i Polityki Społecznej propozycje 
wynagrodzeń oraz rent i eme-
rytur płaca minimalna powinna 
wzrosnąć w 2015 roku do 1797 

FOTO MAJDAN: 
Kijów – Czernihów – Gdańsk

Wraz z nadejściem wiosny peł-
ną parą rusza sezon rowerowy. 
Rower coraz częściej jest nie tylko 
sprzętem do rekreacji, ale również 
jest postrzegany jako środek prze-
mieszczania się do szkoły lub do 
pracy. Tym samym użytkownicy jed-
nośladów stają się uczestnikami ru-
chu drogowego ze wszystkimi jego 
konsekwencjami (kolizje drogowe, 
wypadki, potrącenia pieszych, szko-
dy w mieniu osób trzecich).

Ubezpieczenie dla rowerzy-
stów w Polsce jest dobrowolne, 
jednak pojawiały się postulaty, aby 
wprowadzić obowiązek wykupie-
nia takiej polisy przez posiadaczy 
i użytkowników jednośladów.

Aktualnie towarzystwa ubez-
pieczeniowe oferują następujące 
rodzaje ubezpieczenia:

 ubezpieczenia 
roweru od kra-
dzieży i zniszcze-
nia w następstwie 
rabunku (przy użyciu 
przemocy fizycznej lub re-
alnej groźby jej użycia)

 ubezpieczenie roweru od kra-
dzieży lub zniszczenia jako opcja 
dodatkowa do polisy mieszka-
niowej (rower jest zaliczany do 
grupy ruchomości domowych)

 ubezpieczenia następstw nie-
szczęśliwych wypadków

 ubezpieczenia odpowiedzial-
ności cywilnej od szkód wyrzą-
dzonych osobom trzecim (jako 
osobna polisa bądź rozszerze-
nie polisy mieszkaniowej).

Stan prawny na 28.05.2014 r.
Maria Szwajkiewicz

Płaca minimalna do 1797 ZŁ
zł. Resort pracy proponuje 1731 
zł. Obecnie to 1 680 zł. Zgodnie 
z założeniami projektu przygoto-
wanego i złożonego przez NSZZ 
„S” w 2011 r. w Sejmie, minimalne 
wynagrodzenie za pracę rosłoby 
do 50 proc. przeciętnego wyna-
grodzenia w gospodarce w tempie 
zgodnym z tempem wzrostu PKB.

GUS podaje, że w kwietniu b.r. 
przeciętne miesięczne wynagro-
dzenie brutto w sektorze przed-
siębiorstw: 3 977 zł. Dynamika 
przeciętnego miesięcznego wy-
nagrodzenia brutto w stosunku 
do analogicznego okresu 2013 
r. w sektorze przedsiębiorstw to 
103.8 proc.

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

HANNA KUJAWIŃSKA, KP NSZZ „S” w Polskiej 
Spółce Gazownictwa przy Oddziale w Gdańsku

– Należę do „Solidarności” od 1989 roku. W tam-
tych czasach Związek dawał poczucie wolności. Dziś 
Związek daje poczucie bezpieczeństwa. Ale także by-
cia z innymi, porozmawiania. Bardzo sobie cenię, że 
mogę pomagać innym. Mamy mądrych i bardzo faj-

nych ludzi w Związku i to dodatkowa satysfakcja.

Pierwsze wolne wybory samo-
rządowe w Polsce odbyły się 27 
maja 1990 roku. Wybory wygra-
ły Komitety Obywatelskie „Soli-
darność” zdobywając 53,1 proc. 
głosów, wyprzedzając lokalne ko-
mitety wyborców (24,7 proc. gło-
sów). Kandydaci PSL uzyskali 4,3 
proc., SdRP – 2,7 proc., SD – 2,1 
proc. i KPN – 1 proc. Frekwencja 
wyniosła 42,27 proc.

Nowo wyłonione rady gmin 
wybrały prezydentów, burmi-
strzów i wójtów. W lipcu 1990 r. 
na urząd prezydenta Gdańska zo-
stał powołany Jacek Starościak, 
członek „S” i działacz KIK. W Gdy-
ni prezydenturę objęła Franciszka 
Cegielska, która pełniła urząd 
przez osiem lat, w 1997 r. wy-
brana na posłankę z listy AWS, 
a w Sopocie na fotelu prezydenta 

zasiadł Henryk Ledóchowski, po-
tomek arystokratycznej rodziny.

Samorząd terytorialny ma 
w Polsce tradycję sięgającą XVI w. 
Władze PRL reaktywowały samo-
rząd terytorialny w karykaturalnej 
formie rad narodowych.

Wybory do rad gminnych 
w 1990 r. przywróciły demokra-
tyczny samorząd. W 1999 roku 
został dokonany nowy podział 
terytorialny kraju i powstała trój-
stopniowa struktura samorzą-
dowa: 16 województw, 308 po-
wiatów ziemskich i 65 powiatów 
grodzkich (miasta na prawach po-
wiatu) z radami gmin, powiatów 
oraz sejmikami. Od 2002 r. wpro-
wadzono bezpośrednie wybory 
wójtów, burmistrzów i prezyden-
tów miast. 27 maja jest Dniem 
Samorządu Terytorialnego.
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*) Płaca po przeliczeniu na nowe zł
Przy czytaniu wykresu należy wziąć pod uwagę inflację, która np.  
w roku 1990 wyniosła 587 proc.

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE  
W POLSCE 1990 – 2013

(w zł)

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
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