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

171 mln zł
Tyle wyniosły zaległości pracodawców wobec pracowników w Polsce w 2014 r. (dane 
Państwowej Inspekcji Pracy). Z sondażu TNS wynika, że 73 proc. Polaków nie widzi 
żadnego usprawiedliwienia dla opóźnienia w wypłacie wynagrodzeń.

iBiS
sk

ró
te

m
sk

ró
te

.
sk

ró
t.

sk
r.

sk
.

NSZ
Z

IN
TE

RN
ET

OW
Y B

IU
LE

TY
N IN

FO
RM

ACYJ
NY „

SO
LID

ARN
OŚC

I” 

RE
GIO

N G
DAŃSK

I

NR 2
3 (

22
2)

 10
 C

ZE
RW

CA 20
15

Rocznica arcybiskupa
Msza św. w 45 rocznicę świę-

ceń kapłańskich metropolity 
gdańskiego abp. Sławoja Leszka 
Głódzia zostanie odprawiona w 
niedzielę 14 czerwca o godz. 11 
w Kolegiacie pw. Św. Ignacego 
Loyoli w Gdańsku. Więcej...>>

„S” na szczycie
Krzysztof Maliszewski, członek 

NSZZ „S” w Federal Mogul Bimet 
w Gdańsku, zdobył najwyższy 
szczyt Ameryki Północnej – McKin-
ley. Na szczycie sfotografował się 
z flagą Gdańskiej „S”. Gratulacje!
Więcej...>>

Gdynia w PWiK-u
Kolejne wyjazdowe spotkanie 

przedstawicieli organizacji związ-
kowych „S” z Oddziału w Gdyni 
odbyło się 2 czerwca w Przedsię-
biorstwie Wodociągów i Kanaliza-
cji. Więcej...>>

Pomagamy!
Członkowie „S” w Dovista Pol-

ska wspierają akcję swoich kolegów 
z firmy, którzy 2 czerwca wyruszyli
na rowerową wyprawę dookoła 
Polski. Zbierają w ten sposób fun-
dusze na leczenie 2,5-letniej Darii, 
która walczy z rzadką, ale ciężką 
chorobą CdLS. Więcej...>>

Godność i praca
Najlepsze filmy dokumentalne

z ostatniego roku będzie moż-
na obejrzeć od 11 do 14 czerwca 
podczas Gdańsk DocFilm Festival 
„Godność i Praca” w Europejskim 
Centrum Solidarności i Sali BHP. 
Więcej...>>

WESPRZYJ MŁODZIEŻ

Aż 2,8 mln Polaków, czyli 7,4 
proc. społeczeństwa, żyje w skraj-
nym ubóstwie. Na Pomorzu to 
6,5 proc. mieszkańców – wynika 
z raportu GUS. Mowa o człon-
kach gospodarstw domowych, 
w których dochód na 1 osobę jest 
niższy od minimum egzystencji 
(dla osoby samotnej to 540 zł, 
a dla 4-osobowej rodziny 1458 zł 
miesięcznie). Skala tego zjawiska 
przeraża, a przecież trzeba pa-
miętać o kolejnych milionach Po-
laków, którzy również żyją bied-
nie, choć ich dochód przekracza 
skrajnie niskie granice minimum 
egzystencji.

Co chyba najgorsze, skrajnym 
ubóstwem najbardziej zagrożo-
ne są najsłabsze grupy społecz-
ne, które powinny znajdować się 
pod szczególną opieką państwa 
– dzieci i młodzież, osoby starsze 
i niepełnosprawne oraz rodziny 
wielodzietne. Poniżej minimum 

POLSKA bieda

egzystencji żyje 11 proc. rodzin z 3 
dzieci oraz 27 proc. rodzin posia-
dająca 4 lub więcej dzieci. Ten brak 
wsparcia dla rodzin wielodziet-
nych przekłada się na sytuację 
demograficzną, a w konsekwencji
także finansową Polski (chociażby
w kontekście systemu ubezpieczeń 
społecznych). To kolejny dowód, 
że za brak solidarności społecznej 
płaci się bardzo wysoką cenę.

Przypominamy, że cały czas można dokonywać wpłat na Fundusz Stypen-
dialny NSZZ „Solidarność”. Wręczenie stypendiów XIII już edycji odbędzie się 
tradycyjnie w rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. Akcja wspiera 
uzdolnione dzieci i młodzież. – W mojej rodzinie wszyscy pracujący są członkami 
„Solidarność”. Jest więc dla mnie całkiem naturalne, że to jedyny związek zawo-
dowy, który skutecznie pomaga pracownikom – mówi ubiegłoroczna stypen-
dystka Zofia Bączkowska. Więcej...>>

NAŁADUJMY 
AKUMULATORY

Koleżanki 
i Koledzy,

Już po 
raz czwarty 
c h c i a ł b y m 
serdecznie za-
prosić przed-

stawicieli Waszej organizacji 
na coroczne spotkanie, które 
odbędzie się w tym roku w Pol-
skiej Filharmonii Bałtyckiej im. 
Fryderyka Chopina na gdańskiej 
Ołowiance 29 czerwca. Tego-
roczne spotkanie będzie miało 
szczególny charakter – nie tylko 
podsumowujemy miniony rok, 
ale także obchodzimy 35 uro-
dziny naszego Związku. Dla-
tego przewodnim motywem 
będzie hasło: „Region Gdański 
NSZZ »Solidarność« – 35 lat bli-
sko ludzi”. Przez ten czas zmie-
niła się Polska, upadła żelazna 
kurtyna, ale pomoc konkret-
nym ludziom, pracownikom, 
jest cały czas potrzebna. Tę 
pomoc możemy świadczyć so-
bie wzajemnie organizując się 
w „Solidarności”.

Podczas spotkania – jak co 
roku – wyróżnimy organizacje, 
które mogą pochwalić się suk-
cesami w roku ubiegłym, jeśli 
chodzi o aktywność w akcjach 
związkowych, przyjęcie nowych 
członków czy poziom uzwiąz-
kowienia. Bo przecież im jest 
nas więcej, tym skuteczniej mo-
żemy zadbać o swoje sprawy!

Przewidujemy także wystą-
pienia naszych gości oraz część 
artystyczną. Szczególnie cie-
kawie zapowiada się koncert 
„Cześć i chwała bohaterom” 
w wykonaniu rockowej grupy 
Contra Mundum. Będzie też 
można nabyć za 5 zł los loterii 
fantowej Pomorskiej Fundacji 
Edukacji i Pracy, której fun-
datorem jest Zarząd Regionu 
Gdańskiego, a która prowadzi 
m.in. Fundusz Stypendialny dla 
uzdolnionej młodzieży. Wie-
rzę, że podobnie jak w latach 
ubiegłych wspólne spotkanie 
naszej solidarnościowej rodzi-
ny będzie dużym przeżyciem 
i „naładuje” nam akumulatory 
na następny rok związkowej 
pracy blisko ludzi.

Krzysztof Dośla

Naszym
ZDANIEM

Prezydium ZRG NSZZ „Soli-
darność” przyjęło 10 czerwca 
stanowisko ws. Anny Kołakow-
skiej i Jolanty Kwiatkowskiej-
-Reichel. Chodzi o nagonkę na 
gdańską radną, na co dzień na-
uczycielkę historii w Szkole Pod-
stawowej nr 65, oraz dyrektorkę 
tej placówki. Anna Kołakowska 
jest krytykowana za sprzeciw 
wobec nadania jednej z gdań-
skich szkół imienia Tadeusza 
Mazowieckiego oraz protest 
przeciwko tzw. marszowi rów-
ności, który zorganizowały nie-
dawno w Gdańsku środowiska 
mniejszości seksualnych. Z kolei 
dyrektor Jolanta Kwiatkowska-
-Reichel krytykowana jest za 
tolerowanie działań podległej 
sobie nauczycielki. Tym samym 
władze gdańskiej „S” poparły 
podobne działania oświatowej 

„S” w Gdańsku sprzed kilku 
dni.

Prezydium ZRG NSZZ „Soli-
darność” przyjęło również opinię 
ws. połączenia Szpitala Specja-
listycznego w Wejherowie ze 
Szpitalem Puckim. W dokumencie 
skierowanym do starosty powiatu 
puckiego „S” negatywnie oceniła 
planowaną konsolidację placó-
wek, argumentując, że plan nie 
gwarantuje zapewnienia jakości 
usług medycznych na dotych-
czasowym poziomie. Nie zawiera 
także informacji o kosztach całej, 
nomen omen, operacji oraz jej 
wpływu na sytuację pracowników 
łączonych szpitali. Prezydium ZRG 
obawia się, że konsolidacja nega-
tywnie wpłynie na ich trwałość 
zatrudnienia, warunki pracy i wy-
nagrodzenia. 

Więcej...>>

Pomorskie problemy: 
OŚWIATA I ZDROWIE

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/solidarnosc-na-mckinley
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/spotkanie-w-pewik-u
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/dla-darii-rowerem-wokol-polski
http://www.solidarnosc.gda.pl/sekcje-branzowe/oswiatan/apel-o-wplaty-na-fundusz-stypendialny-xii-edycja
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/solidarnosc-przeciw-nagonce-na-gdanska-radna-stanowisko-zarzadu-regionu-gdanskiego
http://gdanskdocfilm.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/45-lecie-swiecen-kaplanskich-abp-slawoja-leszka-glodzia


ADAM GWOŹDZIOWSKI, Komisja Zakładowa 
NSZZ „Solidarność” w Stoczni Gdańskiej

„Solidarność” pomaga rozwiązywać problemy. 
Dzięki przynależności do Związku zawsze wiem, gdzie 
zgłosić się po pomoc. Myślę, że jedną z najważniej-
szych zalet bycia członkiem „Solidarności” jest to, że 
nasz związek zapewnia poczucie bezpieczeństwa. 
Przynależąc do „Solidarności”, polscy pracownicy 

mogą czuć się bezpieczni.

CYTAT tygodnia

Obniżenie wieku emerytalnego nie musi kosz-
tować. Jestem tego pewien. Ci, którzy wyliczy-

li, że będzie to kilkaset miliardów złotych, 
przyjmują niejasne założenia.

prof. Ryszard Bugaj  
(program „Ustalmy jedno”  

dla portalu Onet)

ZAPYTAJ prawnika

KIEDY ZUS  
NIE UZNAJE WYPADKU 
PRZY PRACY

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

iBiS NR 23 (222) 10 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
WESTERPLATTE WCZORAJ I DZIŚ

(cz. 2)

Przyczyna zewnętrzna wy-
padku przy pracy – może nią być 
każdy czynnik zewnętrzny, zdolny 
wywołać szkodliwe skutki, np. na-
rzędzie pracy, ruch maszyny, czyn 
innego człowieka, a nawet czyn-
ności samego poszkodowanego.

Źródłem wypadku może być rów-
nież działanie niezawinione, np. po-
tknięcie się, odruch, nieostrożność.

Ocena wpływu czynników ze-
wnętrznych powinna być brana 
pod uwagę, gdy uszkodzenie zdro-
wia lub śmierć podczas pracy po-
zostaje w związku przyczynowym 
ze szczególnymi okolicznościami, 
które wpłynęły na dane zdarzenie.

Przykładowe orzecznictwo 
Sądu Najwyższego dotyczące 
przyczyny zewnętrznej wypadku 
przy pracy:
 nadmierne przeciążenie pra-

cą, które stosownie do opinii 
biegłego przyczyniło się do 
szybszego rozwoju procesu 
miażdżycowego i na jego tle 
doprowadziło do zawału serca 
i w konsekwencji do śmierci 

p racownika 
stanowi ze-
wnętrzną przyczy-
nę wypadku (wyrok 
SN z 23.04.1968 r., II PR 
146/68)

 nie można nadawać charak-
teru przyczyny zewnętrznej, 
w rozumieniu definicji wypad-
ku przy pracy, samemu fakto-
wi zdenerwowania, spowo-
dowanemu przesunięciem do 
innej pracy (uchwała SN z dnia 
6.05.1976 r., III PZP 2/76)

 jako zewnętrzną przyczynę wy-
padku przy pracy można także 
potraktować dopuszczenie do 
pracy bez przeprowadzenia 
badań okresowych lub kon-
trolnych bądź na podstawie 
nieaktualnego zaświadczenia 
albo w przypadku jego oczywi-
stej błędności, czyli potrakto-
wania go w taki sposób, jakby 
nie istniało (wyrok SN z dnia 
9.06.2009 r., I UK 33/09).

Stan prawny na 9.06.2015 r.
Maria Szwajkiewicz

REGION GDAŃSKI NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

35 LAT 
BLISKO 
LUDZI

Rozwój to duże wyzwanie dla każdej orga-
nizacji związkowej, zwłaszcza nowo powsta-
łej. Jednak nawet na początku związkowej 
działalności sukces jest możliwy. Pokazuje to 
rozwój Organizacji Oddziałowej NSZZ „S” Eu-
rocash Centrum Dystrybucji w Gdańsku. Powstała w 2014 r., a już na-
leży do niej 78 z około 200 pracowników. – Komisja Międzyzakładowa 
w naszej firmie, obejmująca cały kraj, powstała w 2012 r., ale boom
nastąpił w ubiegłym roku. Powstały wówczas trzy komisje oddziałowe, 
w tym nasza. Powodem, jak się wydaje, były trudna sytuacja w firmie.
Nie było może jednego dużego konfliktu, jednak wiele mniejszych, ale
ważnych dla pracowników spraw, nie było załatwianych miesiącami. 
Chodzi np. o nadgodziny, grafiki pracy itp. Związek zawodowy jest wła-
śnie od pomocy w takich sprawach. Problemem w naszym rozwoju jest 
charakter i usytuowanie prawne organizacji oddziałowej. Większość 
spraw załatwia się na poziomie centralnym. Tymczasem uzwiązkowienie 
w całej firmie nie jest tak duże jak w naszym oddziale. Ważna jest tak-
że świadomość i zaangażowanie szeregowych członków Związku, a nie 
tylko komisji – wyjaśnia Jacek Holk, przewodniczący „S” w Eurocash na 
Pomorzu, zawodowo magazynier w Centrum Dystrybucji w Gdańsku.

Rozwój? MOŻESZ!!!

W sekretariacie ZRG NSZZ „S” 
(ul. Wały Piastowskie 24 w Gdań-
sku, pok. 107) do 17 czerwca 
można zgłaszać zapotrzebowanie 
na dodatkowe zaproszenia na do-
roczne spotkanie przedstawicieli 
organizacji związkowych Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S”, które odbę-
dzie się 29 czerwca o godz. 17.30 
w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej 
na Ołowiance w Gdańsku.

Liczba miejsc jest ograniczona, 
dlatego decyduje kolejność zgło-
szeń. Przypomnijmy, że dla każdej 
organizacji przewidziano co naj-
mniej jedno zaproszenie. Zaproszeni 
są także wszyscy delegaci na WZD. 

Tegoroczne spotkanie będzie 
miało szczególny charakter – nie 

tylko podsumujemy miniony rok, 
ale także obchodzimy 35 urodzi-
ny Związku, dlatego przewodnim 
motywem będzie hasło „Region 
Gdański NSZZ »Solidarność« – 35 
lat blisko ludzi”.

Program spotkania jest bogaty. 
To wyróżnienie najbardziej aktyw-
nych i najlepiej rozwijających się 
organizacji związkowych, wystą-
pienia zaproszonych gości oraz 
koncert „Cześć i chwała bohate-
rom” w wykonaniu rockowej gru-
py Contra Mundum. W tym roku 
nowością będzie loteria fantowa, 
z której dochód zostanie przezna-
czony na działalność Pomorskiej 
Fundacji Edukacji i Pracy.

Więcej...>>

Spotkanie z młodzieżą na We-
sterplatte 12 czerwca było jednym 
z najważniejszych punktów piel-
grzymki Jana Pawła II do Polski 8-14 
czerwca 1987 r. Była to trzecia wi-
zyta papieża w Polsce, ale dopiero 
pierwsza w Trójmieście. Na młodych 
ludziach z pokolenia „Solidarności” 
największe wrażenie zrobiły słowa 
papieża na Westerplatte: „Każdy 
z was, młodzi przyjaciele, znajduje 
w życiu jakieś swoje »Westerplat-
te«. Jakiś wymiar zadań, które trze-
ba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną 
sprawę, o którą nie można nie wal-
czyć. Jakiś obowiązek, powinność, 
od której nie można się uchylić. Nie 
można »zdezerterować«. Wreszcie 
– jakiś porządek prawd i wartości, 

które trzeba »utrzymać« i »obro-
nić«, tak jak to Westerplatte, w so-
bie i wokół siebie. Przyszłość Polski 
zależy od Was”. Nie sposób nie zgo-
dzić się z tymi słowami. Patrząc na 
obecną sytuację w Polsce widzimy, 
że choć wypowiedziane 28 lat temu, 
są nadal aktualne. Od 13 czerwca 
wyryte w granicie będą świadec-
twem i mottem dla kolejnych po-
koleń Polaków. Tego dnia o godz. 
17 u podnóża kopca pomnika 
Obrońców Wybrzeża na Westerplat-
te metropolita gdański abp Sławoj 
Leszek Głódź odsłoni i poświęci ta-
blicę upamiętniającą spotkanie pa-
pieża z młodzieżą w 1987 r., przy-
gotowaną przez Stowarzyszenie 
„Godność”. Więcej...>> 

WYŻSZA płaca
1850 zł brutto – to rządowa 

propozycja wysokości płacy mi-
nimalnej w 2016 r. Trzy reprezen-
tatywne centralne związkowe, w 
tym „S”, już wcześniej zapropono-
wały podwyżkę do 1880 zł. Obie 
propozycje, jak zwykle, skrytyko-
wali przedstawiciele pracodaw-
ców. Nie chcą, jak widać, dzielić 
się 70 mld zł zysku (szacunki do-
chodu przedsiębiorstw w 2016 r.) 

wypracowanego nie przez kogo 
innego, tylko ich pracowników.

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/gdansk-pamieta-o-slowach-jana-pawla-ii-na-westerplatte
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/loteria-fantowa-w-czasie-spotkania-w-filharmonii-29-czerwca-wez-udzial
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