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

1,7 miliona
Wystawienie tylu mandatów kierowcom za przekroczenie prędkości oraz 420 tys. mandatów 
dla pieszych zaplanowało na lata 2015–2016 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.iBiS
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„S” dla młodych
10 czerwca o godz. 15 w sie-

dzibie „S” w Gdańsku odbędzie 
się spotkanie Regionalnej Sekcji 
Młodych NSZZ „S”. Zapraszamy 
wszystkich młodych związkow-
ców do aktywności w strukturze 
stworzonej specjalnie dla nich! 
Więcej...>>

Wyższe wynagrodzenia!
Wzrost wynagrodzeń – nie 

mniej niż 5,9 proc., w sferze 
budżetowej – minimum 10,5 
proc., wzrost płacy minimalnej 
– 7,4 proc. To wspólna propozycja 
trzech reprezentatywnych central 
związkowych, w tym NSZZ „So-
lidarność”, na 2016 r., przedsta-
wiona rządowi. Więcej...>>

Zadłużeni
1,1 mld zł – to kwota zale-

głości polskich firm wobec kon-
trahentów. Wskaźnik moralności 
płatniczej, określający zdolność 
podmiotu do regulowania zobo-
wiązań na czas, wynosi w Polsce 
zaledwie 44 proc. Często cierpią 
na tym pracownicy nie otrzymują-
cy na czas pensji. Więcej...>> 

Biedne regiony
Aż 5 polskich województw zna-

lazło się wśród 20 najbiedniejszych 
regionów UE. To lubuskie, pod-
karpackie, warmińsko-mazurskie, 
podlaskie i świętokrzyskie. W tych 
regionach PKB wynosi 48–49 proc. 
średniej unijnej. Więcej...>>

Milionerzy z PO
187 mln zł wynosi majątek… 

10 najbogatszych posłów. Wśród 
nich 8 pochodzi z PO, 1 z SLD i 1 
z PiS. Wszyscy posłowie zgroma-
dzili łącznie ok. 640 mln zł, czyli 
średnio 1,4 mln zł na 1 parlamen-
tarzystę.

Co z przemysłem?
Nawet 1300 osób może stracić 

pracę w PZL Mielec i PZL Świdnik. 
To efekt decyzji rządu o zamówie-
niu śmigłowców dla wojska we 
Francji.   

NOWA Polska

Godny handel
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Serdeczne pozdrowienia i po-
dziękowania dla gdańskiej „S” 
od nowo wybranego prezydenta 
Andrzeja Dudy przekazał poseł 
Janusz Śniadek, który był gościem 
posiedzenia Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S” 1 czerwca. 
– Andrzej Duda wygrał stosun-
kowo niewielką liczbą głosów, 
dlatego wsparcie „S” było bardzo 
ważne – mówił Śniadek.

Umowę programową między 
Związkiem i kandydatem PiS przypo-
mniał przewodniczący Komisji Krajo-
wej Piotr Duda. – Postulaty przez lata 

wysuwane przez „S”, jak obniżenie 
wieku emerytalnego, walka z umo-
wami śmieciowymi, podniesienie 
płacy minimalnej pokrywały się 
z tym, o czym mówił Andrzej Duda. 
W poniedziałek 25 maja obudziliśmy 
się w nowej rzeczywistości. Mamy 
nowego prezydenta. Znaleźliśmy 
się w Polsce wrażliwszej na sprawy 
społeczne. To jednak dopiero pierw-
szy krok na drodze zmian w naszym 
kraju. Czekają nas wybory parlamen-
tarne, od których zależy, czy uda się 
przeprowadzić realne reformy – mó-
wił Piotr Duda. Więcej...>>

Niskie płace, niestabilne zatrud-
nienie, praca w niedziele, kulejący 
dialog społeczny – to problemy,  
z którymi borykają się pracowni-
cy handlu. Aby zwrócić uwagę na 
pogarszające się warunki pracy  
i płacy w tej branży, 3 czerwca Kra-
jowa Sekcja Handlu NSZZ „S” zor-
ganizowała pikietę przed gdańskim 
hipermarketem sieci Auchan. Wzięli 
w niej udział związkowcy z Regionu 
Gdańskiego, ale także przedstawi-
ciele pracowników z całej Europy. 
Było to możliwe, ponieważ 1–3 
czerwca w Gdańsku odbywał się 
zjazd europejskiej federacji związ-

ków zawodowych sektora handlu 
UNI Europa Commerce. 

– Chcieliśmy pokazać dyspro-
porcje warunków pracy między 
Europą Zachodnią i Europą Środko-
wo-Wschodnią. W Polsce w handlu 
pracownicy pracują za czterokrot-
nie mniejsze pensje przy dwukrot-
nie wyższej wydajności – tłumaczy 
Alfred Bujara, szef handlowej „S”.

Związkowcy z Europy zadekla-
rowali walkę o zrównanie praw 
polskich pracowników z ich kole-
gami pracującymi w tych samych 
sieciach handlowych na Zacho-
dzie.  Więcej...>>
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Zmiana  
czy 
„zmiana”?

Nie jestem 
rewolucjoni-
stą, ale wi-
dzę potrzebę 
p o w a ż n y c h 
zmian. Gene-
ralna zmia-
na w mojej 

ocenie powinna dotyczyć 
głównych linii polityki trans-
formacyjnej i polityki społecz-
nej. NowoczesnaPL powstała 
jednak po to, by do takich 
zmian nie dopuszczać. Jest 
zresztą charakterystyczne, że 
Petru i Balcerowicz poparli 
Komorowskiego w wyborach. 
Szereg polityków PO mó-
wi o tej inicjatywie przychyl-
nie, więc myślę, że ten po-
mysł ma na celu zatrzymanie 
tego, co rysuje się jako nad-
chodząca zmiana.

Ta inicjatywa rzeczywiście 
jest organizowana pod hasłem 
zmiany, jednak w mojej oce-
nie ona ma głównie zagwaran-
tować, że nic się w Polsce nie 
zmieni. Mogą się zmienić lu-
dzie, mogą być widoczne drob-
ne korekty, ale główny kierunek 
przemian, jaki został obrany w 
latach 90. przez Leszka Balce-
rowicza, zostanie podtrzyma-
ny. Ten wybór podtrzymała, czy 
wręcz zradykalizowała Platfor-
ma Obywatelska. To się jed-
nak nie bardzo udaje. W mojej 
ocenie celem NowoczesnejPL 
jest wprowadzenie do Sejmu 
20–30 posłów, dzięki czemu 
możliwe będzie zawarcie koali-
cji z PO i być może SLD. I okaże 
się, że pod hasłem „zmiany” 
nie dojdzie do żadnych zmian.

W mojej ocenie ta forma-
cja nie odegra wielkiej roli. 
Szczególnie, że część ich po-
stulatów jest cyniczna. Jeśli 
partia, która orientuje się na 
interesy wielkiego biznesu, 
mówi, że trzeba znieść finan-
sowanie partii z budżetu, to 
wiadomo, co się za tym kryje, 
jakie interesy za tym się kryją… 
Nie patrzę na to z uznaniem.

Prof. Ryszard Bugaj 
 wPolityce.pl, 1 czerwca 2015 r.

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/polska-wrazliwsza-spolecznie
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/najwazniejsze-przelamac-biernosc-materii
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zwiazki-zawodowe-wynagrodzenia-musza-byc-wyzsze
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/firmy-zalegaja-z-platnosciami-na-ponad-miliard-zl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/polskie-regiony-biedne-w-unii-europejskiej
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/europejscy-zwiazkowcy-handlowcy-o-godnej-pracy-w-gdansku


JANUSZ KITOWSKI, przewodniczący KM NSZZ 
„S” Pracowników Oświaty i Wychowania 
miasta i gminy Czersk

– Zaczęło się od NZS-u na studiach. Nadchodziło 
nowe. Ustrój socjalistyczny mi nie odpowiadał, więc 
w 1989 roku zapisałem się do „Solidarności”. To było 
coś, co zgadzało się z moim punktem widzenia. Do 

dziś nie myślę o „Solidarności” tylko jako o związku zawodowym, ale 
jako o czymś wielkim, co zmieniło moje życie. Dzięki niej praca wygląda 
lepiej, mogę wpływać na to, co dzieje się w moim zakładzie. Wiem, że 
nasze działania przynoszą efekty.

CYTAT tygodnia

Wierzę w to, że jesteśmy w naszym kraju w sta-
nie odbudować wspólnotę, że możemy razem 

naprawiać kraj. To wielkie dzieło, którego nie 
można zrobić w pojedynkę. Nie zrealizuje 

go nawet sam prezydent i rząd, cho-
ciażby nawet najlepiej współdziałali, 

jeżeli nie będą mieli wsparcia ze 
strony społeczeństwa.

Andrzej Duda
prezydent elekt

ZAPYTAJ prawnika

WYPADKI 
PRZY PRACY 

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

iBiS NR 22 (221) 3 CZERWCA 2015
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Adam Chmielecki
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

HISTORIA tak było

NA PROGU III RP

Rozwój? MOŻESZ!!!

Nie każde zdarzenie, w wyniku 
którego pracownik doznał uszczerb-
ku na zdrowiu, zaistniałe w miejscu 
świadczenia pracy i w czasie na nią 
przeznaczonym będzie wypadkiem 
przy pracy.

Zgodnie z treścią ustawy, za 
wypadek przy pracy uważa się na-
głe zdarzenie wywołane przyczyną 
zewnętrzną powodujące uraz lub 
śmierć, które nastąpiło w związku 
z pracą. Dla uznania zdarzenia za 
wypadek przy pracy wszystkie trzy 
elementy (przesłanki) tej definicji, tj.
1) nagłość zdarzenia; 2) zewnętrz-
ność przyczyny; 3) związek zdarzenia 
z pracą – muszą wystąpić łącznie.

Granice znaczeniowe przesłanek 
definicji wypadku przy pracy zostały
wypracowane głównie przez orzecz-
nictwo Sądu Najwyższego oraz dok-
trynę. I tak:
 za zdarzenie nagłe, stanowiące 

przyczynę wypadku przy pracy 
uznaje się takie zdarzenie, które 
przebiega w czasie nie dłuższym 
niż trwanie jednego dnia pracy

(cz. 1)

 warunek 
z e w n ę t r z -
ności spełnia 
natomiast każdy 
czynnik, który stano-
wi siłę sprawczą danego 
zdarzenia i nie znajduje źró-
deł wyłącznie w organizmie 
poszkodowanego pracownika. 
Działanie tego rodzaju czynnika 
może jednak również polegać na 
pogorszeniu stanu zdrowia pra-
cownika dotkniętego już scho-
rzeniem samoistnym.
Najwięcej problemów w praktyce 

sprawia ustalenie związku zdarzenia 
z pracą oraz wykazanie, że wśród 
zbiegających się przyczyn o charak-
terze zewnętrznym i wewnętrznym 
decydującą moc sprawczą posiada 
przyczyna zewnętrzna.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 
października 2002 r. o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych (Dz. U. 
z 2009 r., nr 167 poz. 1322 ze zm.)
stan prawny na 2.06.2015 r.

Maria Szwajkiewicz

Ograniczanie prawa do zrze-
szania się w związki zawodowe 
osobom zatrudnionym na umowy 
cywilnoprawne i samozatrudnio-
nym jest niezgodne z Konstytucją 
RP – uznał Trybunał Konstytucyj-
ny. Oznacza to, że do działalności 
związkowej pełną parą może się 
włączyć kilka milionów zatrud-
nionych na tzw. umowach śmie-
ciowych lub na kontraktach, m.in. 
aktorów, dziennikarzy, ochro-

ZWIĄZKI dla wszystkich!
niarzy, pielęgniarek, kierowców 
zawodowych, taksówkarzy, arty-
stów itp.

„Solidarność” już w 2012 r. na 
forum Międzynarodowej Organi-
zacji Pracy udowodniła, że prze-
pisy o związkach zawodowych 
dotyczą wszystkich pracowników 
bez względu na formę zatrudnie-
nia, a rząd PO-PSL ograniczając 
wolności związkowe łamie Kon-
wencję MOP nr 87. Więcej...>> 

Wybory parlamentarne w Pol-
sce z 4 i 18 czerwca 1989 r. odby-
ły się na zasadach uzgodnionych 
między częścią opozycji, wspiera-
nej przez NSZZ „S” a stroną rządo-
wą w trakcie rozmów Okrągłego 
Stołu. Było to swoiste referendum 
za lub przeciw PRL. Wybierano 
460 posłów, z których 35 procent 
mogła wystawić opozycja oraz 
100 senatorów.

Wybory zakończyły się zdecydo-
wanym zwycięstwem opozycji soli-
darnościowej. Kandydaci Komitetu 
Obywatelskiego zdobyli wszystkie 
161 mandatów z puli „otwartej” 
i 99 miejsc w Senacie. Odrzucono 
całą listę krajową z kandydatami 
PZPR. Wybory kontraktowe, chociaż 
wolne tylko częściowo, rozpoczęły 
trudną drogę przemian demokra-
tycznych w Polsce. Więcej...>>

81 proc. – taki imponujący wynik 
osiągnęła Organizacja Zakładowa 
NSZZ „S” w Miejskim Przedsię-
biorstwie Wodociągów i Kanaliza-
cji w Lęborku. A mowa oczywiście 
o poziomie uzwiązkowienia. Do „So-
lidarności” należy 63 z 76 pracowni-
ków firmy. – To efekt kilku czynników.
W naszym przedsiębiorstwie uzwiąz-
kowienie zawsze było wysokie. 
W 2014 r. wybrano nową komisję za-
kładową, której członkowie stanowią 
połączenie młodości z doświadcze-
niem. Budujemy dobre relacje z pra-

codawcą. 
Integru-
jemy pra-
c o w -
n i k ó w 
i swoich członków, organizując 
spotkania wyjazdowe. A przede 
wszystkim możemy wykazać się kon-
kretnymi sukcesami, np. układem 
zbiorowym czy świeżo wynegocjo-
wanym nowym regulaminem Za-
kładowego Funduszu Świadczeń So-
cjalnych – mówi przewodniczący „S” 
w MPWiK Lębork Dariusz Kocior.
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Najlepsze filmy dokumentalne
z ostatniego roku będzie można obej-
rzeć od 11 do 14 czerwca podczas 
Gdańsk DocFilm Festival. 13 edycja 
imprezy organizowanej przez Pomor-
ski Instytut Demokratyczny po raz 
pierwszy odbędzie się w Europejskim Centrum Solidarności i Sali BHP. 
Hitami festiwalu mają szanse stać się filmy biograficzne o Czesławie
Niemenie i Jerzym Kukuczce oraz dokument „Ukraińcy” o słynnych 
„cyborgach”, czyli żołnierzach ukraińskich, którzy przez 242 dni bro-
nili lotniska w Doniecku. Więcej...>>

Cyborgi w kinie

Około 500 uczniów z Pomorza 
wzięło udział w Wojewódzkim 
Konkursie Muzyczno-Plastycznym 
„Polska – moje miejsce, mój kraj”. 
W części muzycznej wystąpiło 
300 wykonawców, a na część pla-
styczną napłynęło 200 prac. Kon-
cert finalistów uświetnił posiedze-

Polska NASZ KRAJ

nie Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S” 1 czerwca. Konkurs, 
promujący patriotyzm, a w tym 
roku także 35-lecie Związku, 
zorganizowała Sekcja Oświaty 
i Wychowania NSZZ „S” Regionu 
Gdańskiego.
Zobacz wyniki konkursu...>>

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/prawo-przystepowania-zwiazkow-zawodowych-przysluguje-kazdemu
http://gdanskdocfilm.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/s19-historia/rg-1980-1981/4-czerwca-1989-roku-poczatek-drogi-demokracji
http://www.solidarnosc.gda.pl/sekcje-branzowe/oswiatan/wyniki-wojewodzkiego-konkursu-muzyczno-plastycznego-polska-moje-miejsce-moj-kraj
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