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386 000
Tyle urodziło się dzieci w Polsce w 2016 r., czyli o 16 tysięcy więcej niż rok 
wcześniej. To m.in. efekt programu Rodzina 500plusiBiS
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Posiedzenie zespołów 
WRDS

15 lutego odbyło się posiedze-
nie zespołów ds. gospodarczych 
i polityki społecznej Wojewódzkiej 
Rady Dialogu Społecznego. Tema-
tami posiedzenia były „Dostępność 
komunikacyjna Regionu” oraz roz-
wiązania komunikacyjne dotyczą-
ce SKM i PKM. W posiedzeniach 
uczestniczyli Krzysztof Dośla, prze-
wodniczący ZRG NSZZ „S” i jedno-
cześnie szef WRDS oraz Bogdan 
Olszewski, sekretarz ZRG NSZZ „S” 
i członek zespołu ds. polityki spo-
łecznej na WRDS.

Nowa podstawa 
programowa

14 lutego minister edukacji 
Anna Zalewska podpisała roz-
porządzenie w sprawie nowej 
podstawy programowej, która 
zacznie obowiązywać od 1 wrze-
śnia 2017 r. 

O pracownikach 
cywilnych MON

8 lutego 2017 r. w Warszawie 
odbyło się posiedzenie Rady Sek-
cji Krajowej Pracowników Cywil-
nych MON NSZZ „Solidarność”. 
Tematem wiodącym był postulat 
podwyżki płac dla pracowników 
budżetowych zapowiadana przez 
MON na 2017 r. jak i sygnalizowa-
ne zmiany w Ponadzakładowym 
Układzie Zbiorowym Pracy.

Od 2014 
roku odwiedzi-
łem kilkadzie-
siąt organizacji 
związkowych 
z  R e g i o n u 
Gdańskiego. 
Na początku 

kadencji Prezydium ZRG NSZZ 
„S” postawiło jasny cel: poznać 
potrzeby, oczekiwania poszcze-
gólnych komisji zakładowych, 
zaznajomić je z naszą związkową 
ofertą, ale także dowiedzieć się, 
jaka jest na przykładzie ich dzia-
łania kondycja naszego Związ-
ku. Już teraz można pokusić się 
o pewne oceny. Są organizacje 
związkowe, w których liderzy 
są doskonale zorientowani, co 
dzieje się nie tylko w ich zakła-
dzie, ale także w Regionie, jakie 
akcje prowadzi „Solidarność” 
na poziomie krajowym. Nie tyl-
ko sami korzystają z oferty Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „S”, ale 
także namawiają do tego swo-
ich członków. A więc członko-
wie tych organizacji uczestniczą 
w szkoleniach związkowych, 
korzystają z pomocy prawni-
ków czy ofert przygotowanych 
przez Dział Programów Euro-
pejskich. Interesują się tym, co 
dzieje się w naszym Związku. 
Czytają „Magazyn Solidar-
ność”, cotygodniowy newslet-
ter „IBIS”, zaglądają na naszą 
stronę internetową. Niestety 
są także organizacje, w których 
liderzy „nie ciągną” za sobą lu-
dzi. Nie znają ani prawa pracy, 
ani związkowego, ani kodeksu 
pracy. Zdarzyło mi się nawet 
spotkać z komisją, w której 
zastanawiano się, czy w ogóle 
podpisano Zakładowy Układ 
Zbiorowy Pracy. Jest też grupa 
liderów związkowych, która 
zapomniała kogo reprezentuje. 
Bo odnosi się wrażenie, ze bar-
dziej pracodawcę zapominając 
o pracownikach. Tak jakby ci 
ostatni byli jedynie dodatkiem 
do firmy. Konkluzja jest jedna.
To czy dana organizacja jest do-
bra czy nie w największej mie-
rze zależy od samych liderów 
związkowych. Od ich nastawie-
nia, zaangażowania, wkładu 
pracy, ale też potrzeby zdoby-
wania nowej wiedzy, szkolenia 
się, interesowania się tym, co 
dzieje się w Związku.

Roman Kuzimski

JAKA 
SOLIDARNOŚĆ?

Naszym
ZDANIEM

Przekaż 1 procent!

Serdecznie Państwa prosimy o prze-
kazanie 1 procenta podatku docho-

dowego na rzecz Pomorskiej Fundacji 
Edukacji i Pracy, organizacji założonej 
przez Region Gdański NSZZ „Solidar-
ność” i Związek Pracodawców Forum 

Okrętowe.
Więcej na temat Fundacji można się 

dowiedzieć na: 
www.pomorskafundacja.org.pl

KRS: 0000337122

Członkowie Rady Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
RG zajęli się 14 lutego zmianą syste-
mu oświaty i sieci szkolnej. Zmiana 
struktury szkolnej pociąga za sobą 
konieczność wprowadzenia zmian 
w sieciach szkolnych, szczególnie 
w sieciach szkół podstawowych.

Przed nauczycielami, pracowni-
kami administracji, samorządem, 
uczniami i ich rodzicami najważ-
niejsza od lat zmiana. Od 1 wrze-
śnia wchodzi nowy ustrój szkolny. 
Niektóre samorządy zaczęły przy-
gotowywać nowe sieci szkół do-
piero teraz, na przełomie stycznia 
i lutego. Prezydium ZRG NSZZ „S” 
podjęło 9 lutego decyzję dotyczącą 
upoważnienia organizacji związ-
kowych „S” pracowników oświaty 

i wychowania do opiniowania za-
łożeń lub projektów aktów praw-
nych. Wojciech Książek, przewod-
niczący Rady Sekcji przypomina, 
iż związki zawodowe opiniujące 
uchwały przedstawić mają opinie 
w terminie do 21 dni. Organ pro-
wadzący musi na opinię związ-
ku odpowiedzieć. Związek może 
przedstawić opinie na posiedzeniu 
komisji edukacji/oświaty w danej 
gminie. O likwidacji czy przekształ-
ceniu szkoły nie ma mowy bez 
zgody kuratorium. Uchwała musi 
zostać  przedłożona  kuratorowi 
oświaty w celu uzyskania koniecz-
nej pozytywnej opinii w zakresie 
zgodności z prawem rozwiązań 
zaproponowanych w projekcie 
uchwały.  Więcej...>>

„Solidarność” 
 o tworzeniu sieci szkolnej
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O potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań poprawiających sytu-
acje osób starszych rozmawiano 
na lutowym posiedzeniu Rady 
Sekcji Emerytów i Rencistów 
NSZZ „Solidarność” Regionu 
Gdańskiego. Gośćmi spotkania 
byli: posłanka  Małgorzata Zwier-
can przewodnicząca parlamen-
tarnej Komisji Polityki Senioralnej 
oraz Krzysztof Dośla szef gdań-
skiej „Solidarności”. Głównymi 
tematami dyskusji była sytuacja 
materialna emerytów i rencistów 
oraz opieka zdrowotna nad oso-

bami starszymi. Związkowi senio-
rzy zwracali uwagę, że większość 
z nich otrzymuje bardzo niskie 
emerytury, a waloryzacja świad-
czeń nie rekompensuje wzrostu 
kosztów utrzymania.

Formą pomocy dla osób star-
szych jest program darmowych 
leków dla osób po 75 roku życia. 
Jednak i on ma pewne manka-
menty, przede wszystkim brak 
pewnych leków na liście bezpłat-
nej, a także fakt, że mogą je prze-
pisywać tylko lekarze pierwszego 
kontaktu. Więcej...>>

Jak pomóc seniorom?
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http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/rady-sekcji-oswiaty-wychowania-nszz-solidarnosc-o-tworzeniu-sieci-szkolnej
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/jak-pomoc-seniorom


Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

JAN KOŚCIELSKI, przewodniczący KZ NSZZ „S” 
w National Oilwell Varco Poland sp. z o.o.

– „Solidarność” reprezentuje interesy pracowni-
ków. Nie każdy wie, że pracodawca nie może wszyst-
kiego, poza tym ludzie bywają zastraszeni. Możemy 
zapewnić ochronę prawną zwalnianym pracownikom, 
powalczyć o ich prawa. Zarząd i dyrekcja liczą się z na-

szym zdaniem. Wiemy, co dzieje się w zakładzie pracy i możemy reago-
wać w trudnych sytuacjach.

HISTORIA tak było

iBiS  
NR 7 (310) 15 LUTEGO 2017
więcej na:  
www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/
solidarnoscgdansk
Redaktor prowadząca: 
Olga Zielińska
ibis@solidarnosc.gda.pl,  
tel. 58 308 42 72

CYTAT tygodnia

Sądzę, że przeciętni Polacy zauważyli 
zmianę lepiej niż telewizyjni eksperci, którzy 

wciąż z trudem przyjmują do wiadomości 
fakt, że ekonomia i rozwój gospodar-

czy w wykonaniu władzy publicznej 
mają służyć ludziom, a nie tylko 

elitom, statystykom i wskaź-
nikom

wicepremier 
Mateusz  

Morawiecki  
dla „Gazety 

Polskiej”

STRES  
POURAZOWY

75 rocznica POWSTANIA 
ARMII KRAJOWEJ

ZAPYTAJ prawnika

14 lutego 1942 roku roz-
kazem Naczelnego Wo-
dza Polskich Sił Zbrojnych, 
gen. Władysława Sikorskiego 
Związek Walki Zbrojnej prze-
mianowano na Armię Krajową. 
Liczebność organizacji wahała 
się w granicach 300 tys. człon-
ków, przy czym latem 1943 
roku szacowano ją na rekordo-
wą liczbę 380 tys., w tym ok. 10 
tys. oficerów. Była najsilniejszą
i najlepiej zorganizowaną armią 
podziemną w tamtym czasie 
w Europie. Komendant Główny 
AK podlegał Naczelnemu Wo-
dzowi Polskich Sił Zbrojnych. 
Głównym zadaniem AK było 
prowadzenie oporu zbrojnego 
przeciwko okupantowi hitle-
rowskiemu oraz przygotowanie 
ogólnokrajowego powstania. 
Podstawowymi formami dzia-
łania był sabotaż, dywersja, wy-
wiad i propaganda, a także wy-
dawanie konspiracyjnej prasy. W 
1944 roku, po wkroczeniu Armii 
Czerwonej do Polski rozpoczęły 

się aresztowania wśród żołnierzy 
AK. Sowieci swoje plany realizo-
wali za cichym przyzwoleniem 
aliantów zachodnich. Wobec nie-
możności działania w dotychcza-
sowym kształcie postanowiono 
rozkazem z dnia 19 stycznia 1945 
roku rozwiązać AK. Żołnierze AK 
oraz innych organizacji niepodle-
głościowych byli prześladowani 
przez cały okres stalinowski. Wie-
le z nich zostało zamordowanych 
lub odbyło wieloletnie wyroki 
więzienia. Rehabilitacja żołnierzy 
wyklętych nastąpiła dopiero po 
upadku komunizmu w Polsce po 
roku 1989.

Opaska noszona przez żołnierzy 
Armii Krajowej. 
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Zagadnienie:
Czy zespół stresu pourazo-

wego może być uznany za uraz 
w rozumieniu ustawy wypadko-
wej?

Pracownik na skutek zdarzenia 
w pracy, które miało wyjątkowo 
stresujący przebieg zagrażający 
bezpośrednio życiu, doznał ura-
zu w postaci zespołu stresu po-
urazowego. Czy w świetle usta-
wy z dnia 30 października 2002 
o ubezpieczeniu społecznym 
z tytułu wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych (ustawy 
wypadkowej) pracownikowi przy-
sługuje odszkodowanie w związ-
ku z trwałym lub długotrwałym 
uszczerbkiem na zdrowiu?

Odpowiedź:
Uraz został zdefiniowany

w art. 2 pkt 13 ustawy wypadko-
wej jako uszkodzenie tkanek ciała 
lub narządów człowieka wskutek 
działania czynnika zewnętrzne-
go.

Doktryna stoi na stanowisku, 
iż uszkodzenie tkanek ciała lub 
narządów człowieka w pojęciu 
urazu należy rozumieć szeroko, 
a więc jako wszelkie zmiany w or-
ganizmie – nie tylko te o charak-

terze anato-
micznym, ale 
także te, które 
wywołały zabu-
rzenia czynnościowe 
organizmu, w tym za-
burzenia psychiczne. Takie 
stanowisko pozwala wyróż-
nić uraz fizyczny i psychiczny.
W ocenie Sądu Najwyższego defi-
nicja urazu powinna obejmować 
wszelkie zmiany w stanie zdro-
wia, wywołujące upośledzenie 
czynności organizmu i powstałe 
w związku z pracą (wyrok z dnia 
23 września 2014 roku w sprawie 
II UK 558/13).

Reasumując, uraz jako element 
wypadku nie może być ogranicza-
ny wyłącznie do fizycznych zmian
w organizmie (jego tkankach lub 
narządach). Powodowałoby to 
nieuzasadnione zawężenie poję-
cia wypadku przy pracy. Dopusz-
czalne jest objęcie zakresem poję-
cia urazu zmian czynnościowych 
narządu, w tym również w sferze 
psychicznej, jeśli prowadzą do za-
burzeń stresowych pourazowych

Stan prawny na 15.02.2017 r.

Maria Szwajkiewicz

PIP punktuje  
szefów Igloportu

O k r ę -
g o w y 
Inspekto-
rat Pracy 
w  G d a ń -
sku do-
maga się 
w sądz ie 
w  G d y n i 
u k a r a n i a 
M a c i e j a 
D u s z y ń -
skiego, prezesa Igloportu oraz 
Przemysława Petryniaka, kierow-
nika jednego z działów spółki 
wskazując na nieprawidłowości 
dotyczące postępowania wobec 

Władysła-
wa War-
k u s z a , 
p r a c o w -
nika firmy
i członka 
„Sol idar-
n o ś c i ” . 
Tw i e r d z i 
on, że 
z powodu 
przynależ-

ności związkowej kierownik źle go 
traktował, a pracodawca nie chciał 
mu uznać wypadku przy pracy. 
Kolejna rozprawa wyznaczona jest 
na 29 marca. Więcej...>>
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*) styczeń 2015

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pip-punktuje-szefow-igloportu
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