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14 Tyle dzieci w Polsce żyje w ubóstwie – wynika z raportu GUS „Warunki życia rodzin 

w Polsce”. To głównie najmłodsi z rodzin z co najmniej trójką dzieci.

DIALOG to rozwój

Złamał prawo pracy?
Mowa o Zbigniewie Krzywosiń-

skim, b. dyrektorze szpitala w Ko-
ścierzynie. Państwowa Inspekcja 
Pracy oskarża go o niewypłacenie 
w terminie w kwietniu ub.r. wy-
nagrodzeń pracownikom szpitala. 
Grozi mu grzywna w wysokości 
30 tys. zł. Więcej...>>

Rak korupcji
Za „niepokojący” uznała stan 

korupcji w Polsce UE. 15 proc. 
Polaków (przy średniej unijnej 4 
proc.) zetknęło się w ostatnim 
czasie z próbą wymuszenia ła-
pówki. Najgorzej w naszym kraju 
wygląda sytuacja w służbie zdro-
wia i zamówieniach publicznych. 
Więcej...>>

NIK sprawdzi ZUS
153 mld zł trafiło 3 lutego

z OFE do ZUS. Dzięki tej operacji 
w jednej chwili sztucznie zmniej-
szył się oficjalny dług publiczny.
Jednak o taką samą kwotę zwięk-
szyły się zobowiązania państwa 
wobec przyszłych emerytów. Czy 
nasze emerytury są niezagrożone? 
Sprawdza to NIK, która rozpoczę-
ła kontrolę w ZUS. Więcej:...>>

KRS 0000337122
www.pomorskafundacja.org.pl

Zielony rozwój!
Jakie wyzwania dotyczące 

ekologii stoją przed mieszkań-
cami Pomorza? Jak prowadzić 
zrównoważony rozwój gospo-
darczy uwzględniający ochronę 
środowiska? O tym m.in. mówi-
my w nowym cyklu „Magazynu 
Solidarność” – „Magazynie 
Ekologicznym”, przygotowy-
wanym wspólnie z Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku. Pierwszy odcinek 
w lutowym numerze naszego 
miesięcznika.
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Najbardziej aktywne, najlepiej 
rozwijające się oraz najlepsze 
z nowo powstałych organizacji 
związkowych w ubiegłym roku 
zostały wyróżnione w III edycji 
konkursu „Razem – bezpieczniej”. 
Wręczenie nagród miało miejsce 
5 lutego na corocznym, tradycyj-
nym już spotkaniu przedstawicieli 
organizacji związkowych Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S”. Podsumo-
wanie 2013 r., z udziałem blisko 
tysiąca związkowców i zaproszo-
nych gości odbyło się pod hasłem 
„Dialog = rozwój”.

Atutem tegorocznego spotka-
nia okazała się nowa prestiżowa 
lokalizacja – Polska Filharmonia 
Bałtycka na Ołowiance. Warto 
podkreślić, że gościnnością wy-
kazała się organizacja zakładowa 
NSZZ „Solidarność” w filharmonii,
która przygotowała niespodziankę 
otwierającą spotkanie – koncert 
najbardziej popularnych utworów 

muzyki klasycznej i filmowej. Co
ciekawe, zdecydowaną większość 
występującego w kameralnym, 18-
-osobowym składzie zespołu stano-
wili członkowie zakładowej „S”.

W części konferencyjnej po-
święconej prawdziwemu dialogo-
wi społecznemu prowadzącemu 
do rozwoju wystąpili przewod-
niczący ZRG NSZZ „S” Krzysztof 
Dośla, przewodniczący Komisji 
Krajowej NSZZ „S” Piotr Duda, po-
seł PiS i były szef Związku Janusz 
Śniadek oraz socjolog prof. Jadwi-
ga Staniszkis.

Oprócz merytorycznej debaty 
nt. stanu dialogu, na związkow-
ców czekały atrakcje dla ciała 
i ducha. Poza wspomnianym kon-
certem była to m.in. wystawa 
poświęcona bł. Janowi Pawłowi 
II oraz występ satyryka Jana Pie-
trzaka.

Więcej: zdjęcia, film: Region
Gdański w 2013 roku...>>

Krzysztof Dośla, 
przewodniczący 
ZRG NSZZ „S”

– Polska jest 
jednym z pięciu 
krajów Europy 

o największych nierównościach 
dochodowych, obok Rosji 
i Ukrainy. W naszym kraju kapi-
tał społeczny, wzajemne zaufa-
nie, to co decyduje o rozwoju 
społecznym, jest najniższe 
w UE. Wynosi 10 proc. W Gre-
cji, następnym w kolejności 
państwie, wynosi dwa razy 
więcej. Dlatego „S” zapropo-
nowała nową formułę dialogu 
społecznego. Dialogu, który 
obecnie nie istnieje, mimo że 
jest wpisany w preambułę i art. 
20 Konstytucji RP.

Piotr Duda,  
przewodniczący  
KK NSZZ „S”

–  D z i ę k u j ę 
z w i ą z k o w c o m 
z Regionu Gdań-

skiego za ciężko przepraco-
wany ubiegły rok, trudny, ale 
który rok nie jest trudny dla 
związków zawodowych? Nam 
zawsze wiatr wieje w oczy, tyl-
ko raz mocniej, raz słabiej. „S” 
niezmiennie walczy o prawa 
pracownicze i godną pracę. To 
skandal, że premier nie spotkał 
się ze stroną społeczną po naj-
większej manifestacji w Polsce 
od 1989 r., która miała miejsce 
14 września ub.r. Dlatego jeste-
śmy konsekwentni, walczymy 
z liberalnym rządem składając 
kolejne wygrane skargi do Try-
bunału Konstytucyjnego i UE.

Janusz Śniadek, 
Poseł PiS 
–  P r o w a d z o n a 
obecnie polityka 
niskich płac i za-
stępowania umów 

o pracę umowami śmieciowymi 
to gospodarka rabunkowa, za 
którą rachunek zapłacą przyszłe 
pokolenia. To wtedy stopa za-
stąpienia obniży się z obecnych 
75 do ok. 30 proc., spadnie 
popyt wewnętrzny, a w efekcie 
także produkcja i zatrudnie-
nie. Prawdziwe intencje PO ws. 
umów śmieciowych pokazuje 
nie ostatni pomysł ich oskładko-
wania, ale odrzucenie projektu 
ustawy, który miał poprawić eg-
zekucję już istniejącego prawa 
i wzmocnić kompetencje Pań-
stwowej Inspekcji Pracy.

Fragmenty wystąpień  
w czasie spotkania związkow-

ców Regionu Gdańskiego 
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KONSTRUKTYWNY radykalizm
Wolność sprowadza się do 

tego, że jest się gotowym zapłacić 
za nią cenę. Trzeba być radykal-
nym, ale rewolucje to czarno-biały 
obraz, to emocje i rozczarowanie, 
a szansą na zwycięstwo jest poli-
tyka prowadzona krok po kroku, 
budowanie koalicji sprzeciwu. 
„S” się tego nauczyła. W Stoczni 
Gdańskiej w 1980 r. były marze-
nia, a teraz jest mało efektowne, 
ale realne posuwanie wózka do 
przodu – mówiła socjolog prof. 
Jadwiga Staniszkis, gość specjal-
ny środowego spotkania Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S”.

„S” jest atrakcyjna, bo mówi o 
instytucjach, potrafi być skutecz-
na i używać struktur europejskich, 
budując koalicje z europejskimi 
federacjami związków zawodo-
wych, aby i te wywierały nacisk 
na Brukselę. To są nudne dyskusje, 
ale tych problemów ulica nie zała-

twi – socjolog przestrzegała przed 
wyborem gwałtownych zmian w 
miejsce „konstruktywnego rady-
kalizmu”. Staniszkis skrytykowała 
przyjęcie na początku transfor-
macji rozwiązań z innej fazy ka-
pitalizmu, przymknięcie oka na 
uwłaszczenie nomenklatury i spe-
kulacyjne pojmowanie kapitału. 
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http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/byly-dyrektor-szpitala-w-koscierzynie-zlamal-prawo-pracy/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/niepokojaca-skala-korupcji/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/32856/
http://www.pomorskafundacja.org.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/rozpoczelo-sie-doroczne-zwiazkowe-spotkanie-dialog-rozwoj/


OKRĄGŁY STÓŁ

W czasie spotkania w Filharmonii 5 lutego prosiliśmy uczestni-
ków o wypełnianie ankiet z pytaniem: „Dlaczego należę do Solidar-
ności?”. Przedstawiamy kilka wypowiedzi.
Wojciech Jaszewski, NSZZ „S” Gdańskiej Stoczni 
„Remontowa”: – Należę do „S” ponieważ dzięki naszym prężnie 
działającym związkom w Gdańskiej Stoczni „Remontowa” czuję się 
bezpieczny. Wspólnie możemy załatwić sprawy, które czasami wydają 
się nieosiągalne. Zawsze mogę liczyć na pomoc i wsparcie.
Irena Hrabino, NSZZ „S” przy Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej Gdańsk: – Przynależność do „Solidarności” dała mi 
dodatkowe kwalifikacje przez uczestnictwo w kursach i szkoleniach, przez
co nabrałam pewności siebie. Nasz Związek wspiera ludzi potrzebujących 
pomocy. Należę do „S” od 1992 roku.
Ewa Rocławska, MK NSZZ „S” Pracowników Oświaty 
i Wychowania Wejherowo: – „Solidarność” to etos, to walka 
o codzienną sprawiedliwość w życiu i solidarność w każdej dziedzinie 
życia. Jan Paweł II powiedział: Jeden drugich brzemiona noście. Bądźcie 
solidarni”. Dla mnie to drogowskaz.

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

iBiS NR 6 (152) 6 LUTEGO 2014
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl
Redaktor prowadzący: Adam Chmielcki 
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

BOJKOT Lidla

Przyjęcie budżetu na 2014 r. 
oraz omówienie działań, które 
w jego ramach będą realizowane 
były głównymi punktami posie-
dzenia Zarządu Regionu Gdań-
skiego NSZZ „S”, które odbyło się 
3 lutego. Najważniejszą wiadomo-
ścią jest chyba powstanie w 2013 
r. 9 nowych organizacji w: DCT 
Gdańsk SA, PPU MALMOR Gdańsk 
Sp. z o.o., POLSANDERS, Domu 
Pomocy Społecznej w Wejhero-
wie, Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Tczewie, Komendzie Powiato-

BUDŻET przyjęty
wej Straży Pożarnej w Kartuzach, 
Wojewódzkim Urzędzie Ochrony 
Zabytków w Gdańsku, Żywiec 
Sprzedaż i Dystrybucja Oddział 
Chojnice oraz Flügger Sp. z o.o.

Przewodniczący ZRG Krzysztof 
Dośla zrelacjonował ostatnie ob-
rady Komisji Krajowej NSZZ „S”, 
w tym ogłoszenie bojkotu sieci 
Lidl oraz sprzeciw Związku wo-
bec działań państwa dotyczących 
Poczty Polskiej i Lasów Państwo-
wych. 
Więcej...>>

Ważne, ale kontrowersyjne. Tak wielu Polaków, w tym członków „S”, 
ocenia rozmowy Okrągłego Stołu, które rozpoczęły się 6 lutego 1989 
r. Ta data otwiera cały cykl okrągłych rocznic związanych z początkami 
polskiej transformacji ustrojowej i gospodarczej, o których będziemy 
przypominać w tym roku.

Więcej...>>

Brygida Muchowiecka, przewodnicząca KZ 
NSZZ „S” w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej 

– Brałam udział w przygotowaniu spotkania i oce-
niam, że zostało ono dopięte na ostatni guzik. Widać już 
doświadczenie wynikające z organizacji poprzednich spo-
tkań. Sądzę, że formuła dorocznych spotkań związkow-
ców z całego Regionu Gdańsku już się przyjęła i będzie 

kontynuowana. Wspólnie z kolegami z występującej dziś orkiestry dobrze 
oceniamy związkową publiczność, cieszymy się z ciepłego przyjęcia.

Piotr Kowalski, członek OZ NSZZ „S” 
w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku

– Pierwszy raz jestem na takim spotkaniu i jestem za-
dowolony. Przyszedłem z żoną, która również jest pra-
cownikiem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. 
Planujemy obecność na kolejnym spotkaniu za roku. Wy-

stąpienia były bardzo ciekawe i przemyślane. Jest wiele atrakcji, np. moż-
liwość obejrzenia wystawy o związkach Jana Pawła II z „Solidarnością”. 
Ale najbardziej podobał mi się, zresztą jak wywnioskowałem z rozmów 
kuluarowych, tak jak większości, koncert gdańskich filharmoników.

Wacław Ciecholiński, wiceprzewodniczący  
KZ NSZZ „S” w Szpitalu dla Nerwowo  
i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim

– Przyjechałem z kilkoma kolegami z naszej organi-
zacji razem z większą, blisko 30-osobową grupą z od-
działu w Starogardzie Gdańskim. Pierwszy raz jestem na 
spotkaniu regionalnym gdańskiej „Solidarności” i jestem 

bardzo mile zaskoczony lokalizacją oraz organizacją. Duża dawka kultury 
na początku nastroiła pozytywnie uczestników spotkania. Całość powin-
na dodać energii związkowcom na rozpoczęty rok.

WARTO BYŁO SIĘ SPOTKAĆ

Organizacja związkowa zrzeszająca najwięcej członków 
Związku w 2013 r. (procentowo w stosunku do liczby zatrud-
nionych)
 Nagroda dla Organizacji Zakładkowej NSZZ „Solidarność” w Ko-

mendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzy-
nie.

 Wyróżnienie dla Organizacji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” 
w Krajowej Spółce Cukrowej Polski Cukier S.A. Oddział w Mal-
borku.

 Wyróżnienie dla Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Miejskim Zakładzie Komunikacji Wejherowo.

Nowo powstała organizacja związkowa w 2013 r.
 Wyróżnienie dla Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 

w Deepwater Terminal Container Gdańsk S.A.
 Wyróżnienie dla Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 

Pracowników Cywilnych Policji Województwa Pomorskiego.

Nagroda specjalna za aktywny udział w akcjach związkowych 
w 2013 r.
 Wyróżnienie dla Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidar-

ność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni.
 Wyróżnienie dla Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidar-

ność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku.

Podziękowania za ofiarną służbę przy grobie Błogosławionego
Księdza Jerzego Popiełuszki: 
 Leszek Troć 
 Barbara Zbieska

Maciej Konopka, z-ca przewodniczącego 
KZ NSZZ „S” w Deepwater Container 
Terminal Gdańsk S.A.

– Wyróżnienie naszej organizacji jest w dużej 
mierze zasługą Działu Organizowania i Rozwoju Re-
gionu Gdańskiego, który natchnął nas nadzieją i po-
zytywną energią, zmobilizował do działania. Było to 

ważne w specyficznych warunkach naszego miejsca pracy i naszej or-
ganizacji, której większość stanowią młodzi ludzie, 20-latkowie. Nie 
mogliśmy zatem czerpać doświadczenia z działalności starszych ko-
legów. We współpracy z organizatorami z Regionu Gdańskiego cały 
czas staramy się rozwijać.

NAJLEPSI w 2013 roku

NSZZ „Solidarność” zaapelo-
wał do członków i sympatyków 
Związku o bojkot w lutym skle-
pów Lidl. To skutek antyzwiązko-
wych działań polskiego szefostwa 
niemieckiej sieci handlowej. Przy-
pomnijmy, że zakładowa „S” zor-
ganizowała wcześniej kilka akcji 
protestacyjnych. Zarząd sieci, by 
ukrócić protesty, zwolnił z pracy 
za działalność związkową szefo-
wą organizacji zakładowej. 
Więcej...>>

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/luty-1989-okragly-stol/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/bojkot-sposobem-na-wrednego-pracodawce/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zarzad-regionu-gdanskiego-budzet-przyjety/
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