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Tyle stypendiów przyznano dotychczas z Funduszu Stypendialnego  
NSZZ „Solidarność”. W tym roku odbędzie się jubieleuszowa XV edycja.iBiS
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Jaka będzie Twoja 
emerytura?

39 doradców emerytalnych 
dyżuruje w oddziałach ZUS 
w Gdańsku i Słupsku od 3 lipca. 
Wyjaśnią m.in. od czego zależy 
wysokość emerytury i wyliczą 
przewidywaną wysokość nasze-
go świadczenia. ZUS szacuje, że 
w efekcie przywrócenia niższego 
wieku emerytalnego od 1 paź-
dziernika br. na Pomorzu na eme-
ryturę w IV kw. br. przejdzie 18 
tys. osób. Więcej...>>

Duże rodziny 
mają taniej

Karta dużej rodziny przysługu-
je członkom rodzin z co najmniej 
trójką dzieci. Obecnie posiada ją 
1,78 mln Polaków z ponad 380 
tys. rodzin. Karta zapewnia wie-
le zniżek w całym kraju, m.in. na 
transport publiczny i korzystanie 
z obiektów wypoczynkowych. 
Pełną listę oferowanych zniżek 
przygotowało Ministerstwo Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej 
na stronie www.rodzina.gov.pl. 
Więcej...>>

Złe emocje
Lech Wałęsa i Władysław Fra-

syniuk zapowiedzieli udział w blo-
kowaniu 10 lipca br. w Warszawie 
marszu pamięci w kolejną mie-
sięcznicę katastrofy smoleńskiej. 
O wyciszenie emocji i rezygnację 
z języka konfrontacji ze strony 
klasy politycznej i spolaryzowa-
nych mediów zaapelował senator 
PiS z Pomorza Antoni Szymański.
Więcej...>>

Kontrola i prewencja

Pod koniec 
sierpnia zo-
staną wręczo-
ne stypendia 
z Funduszu 
Stypendialne-
go NSZZ „S”. 
Zachęcamy 
do wsparcia 

uzdolnionej i aktywnej młodzieży z 
województwa pomorskiego.  

Stypendia „S”

Janusz Śniadek, poseł PiS i 
były przewodniczący „S”, ma 
wkrótce objąć funkcję przewod-
niczącego sejmowej podkomisji 
stałej do spraw rynku pracy, która 
ma zająć się pracami nad obywa-
telskim projektem zakazu handlu 
w niedziele. – Zgodziłem się. Cze-
kam tylko na powołanie. Gdy to 
już nastąpi, od razu przystępuję 
do pracy. Za cel stawiam sobie 
wdrożenie ustawy ograniczającej 
handel w niedzielę od początku 
2018 roku. Nie przewiduję żadnej 
zmiany tego terminu – potwier-
dza Śniadek.

Były szef „S” poinformował 
w rozmowie z „Dziennikiem Ga-

zetą Prawną”, że będzie dążył 
do kompromisu w kwestii liczby 
pracujących niedziel. Według za-
łożeń obywatelskiego projektu 
miało być ich osiem. Tymczasem 
według sugestii rządu powinna 
to być aż połowa wszystkich nie-
dziel. Niedawno część hierarchów 
Kościoła katolickiego w Polsce za-
apelowało o przyspieszenie prac 
nad inicjatywą „S”. Projekt trafił
do Sejmu już 9 miesięcy temu. 
W tym czasie przeprowadzono 
jedynie pierwsze czytanie i skiero-
wano projekt do komisji polityki 
społecznej i rodziny, a następnie 
do podkomisji stałej do spraw 
rynku pracy. Więcej...>>

Sprawozdanie z działalności 
Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Gdańsku w 2016 r. to główny 
temat posiedzenia ZRG NSZZ „S” 
3 lipca 2017 r. Gośćmi związkow-
ców byli zastępca okręgowego 
inspektora pracy ds. nadzoru 
Piotr Prokopowicz oraz inspektor 
Aleksander Zając, koordynator 
Sekcji Prewencji i Promocji OIP w 
Gdańsku. Członkowie ZRG omó-
wili też sytuację po kontrower-
syjnej decyzji minister oświaty 
ws. szkoły w Kokoszkach oraz 
program uroczystości 37 rocznicy 
powstania Związku.

Inspekcja pracy w Gdańsku za-
trudnia 175 pracowników, w tym 
114 wykonujących lub nadzorują-
cych czynności kontrolne. Jej pod-

stawowe działania mają charakter 
kontrolno-nadzorczy i prewencyjno-
-promocyjny. W 2016 r. inspektorzy 
pracy na Pomorzu przeprowadzili 
5615 kontroli w 4677 zakładach pra-
cy i innych podmiotach, w których 
pracowało ogółem ponad 248 tys. 
osób, w tym 3838 cudzoziemców. 

Dobrze układa się współpraca 
inspekcji pracy ze związkami za-
wodowymi, które w 2016 r. zło-
żyły w OIP w Gdańsku 37 skarg 
i wniosków. W ich wyniku prze-
prowadzono 27 kontroli. Podczas 
spotkania przedstawiciele „S” 
z Opery Bałtyckiej, SM Polmlek-
-Maćkowy i OPEC Gdynia wyrazili 
zadowolenie z efektów kontroli 
przeprowadzanych przez inspek-
torów OIP. Więcej...>>

Wolne niedziele 
od 2018 roku?

Ważne terminy: lipiec 2017
Przypominamy, że do 10 lipca każda organizacja związkowa jest 
zobowiązana do przedstawienia pracodawcy informacji o łącznej 
liczbie członków. Wskazany przepis nie może stanowić podstawy żą-
dania udostępnienia imiennej listy członków Związku. Z kolei do 15 
lipca do Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” należy dostarczyć 
ankietę dotycząca liczebności organizacji związkowej.

Naszym
ZDANIEM

PROBLEMY 
SŁUŻBY ZDROWIA

Rozpoczął 
się czas waka-
cyjnych wyjaz-
dów. Niestety 
odpoczynek 
nie zwalnia 
nas od zaj-
mowania się 

problemami dnia codziennego. 
Lista stojących przed społeczeń-
stwem, a zatem i Związkiem, 
problemów, które nie mogą 
czekać na powrót z urlopów 
parlamentarzystów lub człon-
ków rządu, jest bardzo długa.

Najtrudniejsza sytuacja wy-
daje się panować w systemie 
ochrony zdrowia, gdzie proble-
my nabrzmiewają od dawna. 
Na ostatnim posiedzeniu Komi-
sja Krajowa wyraziła sprzeciw 
wobec pomysłów Ministerstwa 
Zdrowia na regulowanie wyna-
grodzeń pracowników ochrony 
zdrowia. Dzielenie ich na lep-
szych i gorszych, tych, którzy 
otrzymają podwyżki, i tych, któ-
rzy niekoniecznie, nie jest do-
brym pomysłem na zarządzanie 
placówkami służby zdrowia.

Podobnie drogą donikąd 
jest niedopuszczalne dzielenie 
na lepszych i gorszych pacjen-
tów, a taki będzie ewentualny 
skutek powszechnego świad-
czenia przez publiczne zakłady 
ochrony zdrowia usług komer-
cyjnych. Czy już niedługo w pu-
blicznych placówkach będzie-
my spotykać, tak jak obecnie w 
prywatnych, informacje o tym, 
że pacjenci komercyjni obsługi-
wani są poza kolejnością? Tym-
czasem chaos w służbie zdro-
wia nie zniknie dopóty, dopóki 
wydatki na ten cel w Polsce nie 
wzrosną do poziomu średniej 
w UE, czyli 7 procent PKB. Nad 
Wisłą to obecnie 4,6 procent

Problemami służby zdrowia 
zajęła się także Województwa 
Rada Dialogu Społecznego w 
Gdańsku. Na Pomorzu bolączką 
pozostaje niedofinansowanie
walki z chorobami cywiliza-
cyjnymi z obszarów geriatrii, 
psychiatrii i diabetologii. Kata-
strofalna jest struktura wieko-
wa personelu pielęgniarskiego, 
która jest efektem niskich od 
lat zarobków w tym zawodzie. 
Pracowników służby zdrowia 
trzeba docenić!

Krzysztof Dośla

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/od-3-lipca-ruszaja-w-zus-doradcy-emertytalni
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/duze-rodziny-maja-taniej
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/antoni-szymanski-czas-okielznac-zle-emocje
http://www.pomorskafundacja.org.pl/index.php/dokumenty-do-pobrania
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zarzad-regionu-gdanskiego-kontrola-prewencja
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/janusz-sniadek-wolne-niedziele-wejda-w-styczniu


Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

CYTAT tygodnia

Hasło „Polska jest jedna” oznacza, że Polacy 
są wspólnotą w wymiarze duchowym i na-

turalnym. Wymiar materialny to równość 
szans, sprawiedliwość i solidarność. 

Właśnie w tym kierunku idziemy, szli-
śmy i chcemy iść. Chcemy, by Pola-

cy mieli równe szanse – wszyst-
ko jedno, czy są ze wsi, czy 

z miasta. Dziś do tego 
daleko, ale to nasz kie-

runek działania.
Jarosław  

Kaczyński, 
1.07.2017 r.

EKWIWALENT  
A PRZEDAWNIENIE 
PRAWA DO URLOPU

ZAPYTAJ prawnika

iBiS NR 27 (330) 5 LIPCA 2017
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

PIERWSI LIDERZY GDAŃSKIEJ „S”

WALDEMAR SYLDATK, przewodniczący 
Tymczasowej Komisji Zakładowej  
NSZZ „S” w Zakładzie Przerobu Drewna 
Lasów Państwowych w Lęborku

– Nasza organizacja ma ambicję łączyć wszystkich 
zatrudnionych w naszym zakładzie, bez względu na 
pion, w którym pracują. Chcemy zrobić coś dobrego 

dla wszystkich pracowników, ale też całego przedsiębiorstwa. Nasta-
wiamy się na współpracę z dyrekcją, a nie na rywalizację. Jako pracow-
nicy chcieliśmy być częścią dużego związku zawodowego, który zapew-
nia wsparcie, pomoc prawną, szkolenia itd. Taka jest właśnie „S”.

Zagadnienie:
Czy w sytuacji gdy pracownik 

nie wykorzystał urlopu zaległego 
za 2015 rok może on żądać wy-
płaty ekwiwalentu pieniężnego 
za niewykorzystany urlop?

Odpowiedź:
Jedynie, gdy dochodzi do roz-

wiązania lub wygaśnięcia stosun-
ku pracy pracownikowi, który nie 
wykorzystał przysługującego urlo-
pu w całości lub w części, przysłu-
guje ekwiwalent pieniężny.

Pracodawca nie ma również 
obowiązku wypłacenia ekwiwa-
lentu za urlop, w przypadku gdy 
strony postanowią o wykorzysta-
niu urlopu w czasie pozostawa-
nia pracownika w stosunku pracy 
na podstawie kolejnej umowy 
o pracę zawartej z tym samym 
pracodawcą bezpośrednio po 
rozwiązaniu lub wygaśnięciu po-
przedniej umowy o pracę z tym 
pracodawcą. 

W sytuacji przedstawionej w 
pytaniu, pracownik nadal będzie 
miał prawo domagania się udzie-

lenia urlopu 
wypoczynkowe-
go w naturze. 

Zgodnie z wyro-
kiem Sądu Najwyższego 
z dnia 11 kwietnia 2001 r. 
(sygn. akt I PKN 367/00) rosz-
czenie o udzielenie urlopu wypo-
czynkowego przedawnia się z upły-
wem trzech lat od dnia, w którym 
stało się wymagalne (art. 291 § 1 
k.p.), przy czym rozpoczęcie bie-
gu tego terminu następuje bądź z 
końcem roku kalendarzowego, za 
który urlop przysługuje (art. 161 
k.p.), bądź najpóźniej z końcem 
trzeciego kwartału roku następne-
go, jeżeli urlop został przesunięty 
na ten rok z przyczyn leżących po 
stronie pracownika lub pracodaw-
cy (art. 168 k.p.). 

Zatem roszczenie o udzielenie 
urlopu wypoczynkowego za rok 
2015 nie uległo przedawnieniu 
i pracownik może wystąpić do 
pracodawcy z inicjatywą o jego 
udzielenie. 
Stan prawny na 5.07.2017 r.

Maria Szwajkiewicz

Od 2 do 5 lipca 1981 r. w Te-
atrze Muzycznym w Gdyni od-
była się pierwsza tura I Walnego 
Zebrania Delegatów NSZZ „So-
lidarność” Regionu Gdańskiego 
(II tura odbyła się 13–17 lipca). 
Sześciuset delegatów reprezento-
wało 870 tys. członków Związku 
z 2008 organizacji zakładowych. 
Przyjęto m.in. uchwały dotyczące 
projektu ustawy o samorządzie 
przedsiębiorstw, środkach ma-
sowego przekazu, czystości wód 
Zatoki Gdańskiej oraz organiza-
cji regionalnej Związku, a także 
podjęto decyzję o powołaniu ty-
godnika „Samorządność”. WZD 
ogłosiło również strajk pracow-
ników poligrafii i kolportażu oraz
powołało regionalny Fundusz 
Społeczny. Delegaci wystosowa-
li list do marszałka Sejmu PRL 
ws. wprowadzenia do szerokie-
go rozpowszechniania filmu pt.
„Człowiek z żelaza”. 

Wybrano 61 członków Zarządu 
Regionu Gdańskiego oraz dele-
gatów na I KZD. W wyborach do 
władz regionalnych Związku zwy-
ciężyli w większości stronnicy Lecha 
Wałęsy. Andrzej Gwiazda został 
usunięty z prezydium, ale wszedł 
w skład ZRG. Większości głosów 
do ZRG nie uzyskali Anna Walenty-
nowicz (zgłoszona z sali jako „ho-
norowa członkini” ZRG) i Bogdan 
Borusewicz. Alina Pienkowska i Jo-
anna Duda-Gwiazda nie uzyskały 
mandatów na I KZD NSZZ „S”. 

W dniu 20 lipca 1981 r. wy-
brano Prezydium ZRG w składzie: 
Lech Wałęsa (przewodniczący), 
Stanisław Fudakowski, Bogusław 
Gołąb, Maria Grubba, Jacek Kłys, 
Andrzej Kozicki, Bogdan Lis, Konrad 
Marusczyk, Jacek Merkel, Andrzej 
Opiela, Jan Samsonowicz, Zdzisław 
Złotkowski. W listopadzie 1981 r. 
Jacka Merkela i Jana Samsonowicza 
zastąpili Adam Drąg i Zbigniew Lis.  

Stan służby zdrowia w woje-
wództwie pomorskim, w tym funk-
cjonowanie szpitali oraz gabinetów 
profilaktyki zdrowotnej w szkołach,
był głównym tematem obrad Wo-
jewódzkiej Rady Dialogu Społecz-
nego w Gdańsku 29 czerwca 2017 
r. w siedzibie Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Pomorskiego. 
Obrady prowadził kierujący w tym 
roku pracami WRDS przewodniczą-
cy ZRG NSZZ „Solidarność” Krzysz-
tof Dośla. Rada przyjęła Stanowisko 
dotyczące aktualnego stanu pomor-
skiej służby zdrowa. Zaapelowała 

m.in. o zlikwidowanie nierówności 
w zakresie bezpieczeństwa zdro-
wotnego między centrum regio-
nu a jego zachodnią, południową 
i wschodnią częścią oraz wskazała 
na konieczność rozwoju profilakty-
ki, diagnostyki i leczenia najbardziej 
powszechnych na Pomorzu scho-
rzeń, m.in. chorób układu sercowo-
-naczyniowego, cukrzycy, zaburzeń 
psychicznych i chorób nowotworo-
wych. Członkowie WRDS podkreślili 
bardzo trudną sytuację związaną 
z niewystarczającą liczbą pielęgnia-
rek i położonych. Więcej...>>

Służba zdrowia na Pomorzu

„Solidarność” zawiesiła swój 
udział w pracach Branżowego 
Zespołu Trójstronnego przy Mi-
nistrze Zdrowia. Decyzję podjął 
Krajowy Sekretariat Ochrony 
Zdrowia 4 lipca. Przyczyną jest 
„nierespektowanie przez ministra 
zdrowia zasad dialogu społecz-
nego i podejmowanie kluczo-
wych dla środowiska decyzji bez 

konsultacji społecznych”. Cho-
dzi m.in. o kwestię najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników wykonujących za-
wody medyczne. Kwestii niskich 
zarobków dotyczył również pro-
test ratowników medycznych, 
który odbył się 30 czerwca przed 
wszystkimi urzędami wojewódz-
kimi w Polsce. Więcej...>>

Słaby dialog

Witamy!
Zakład Przerobu Drewna Lasów Państwowych w Lęborku to ko-

lejne przedsiębiorstwo na Pomorzu, w którym powstała organizacja 
związkowa NSZZ „Solidarność”. Na razie kieruje nią Tymczasowa 
Komisja Zakładowa, ponieważ organizacja zawiązała się niedawno, 
14 czerwca 2017 roku. Na czele TKZ w lęborskim zakładzie stoi Wal-
demar Syldatk, na co dzień mistrz zmiany hali traków i hali produk-
cji. Skarbnikiem komisji jest Renata Reszka, zatrudniona jako pra-
cownik pomocniczy. Oboje są młodymi, uśmiechniętymi i pełnymi 
energii ludźmi. Wcześniej działali w innym związku zawodowym 
funkcjonującym w ich przedsiębiorstwie, ale uznali, że nie spełnia 
on oczekiwań pracowników. Do zakładowej „S” należy już 21 z 50 
pracowników. Więcej...>>

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/sluzba-zdrowia-pod-lupa-wojewodzkiej-rady-dialogu-spolecznego-w-gdansku
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/solidarnosc-zawiesila-udzial-w-zespole-trojstronnym-sluzby-zdrowia
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/brawo-lesnicy-powstala-nowa-organizacja-zwiazkowa-w-leborku/
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