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Tyle dzieci urodziło się w Polsce w 2012 roku.  
Jest to o 50 proc. mniej, niż 20 lat temu.

Zagłosuj na skwer  
ANNY WALENTYNOWICZ

Ukraina płonie
Przy bierności Unii Europejskiej 

ograniczającej się do słów potę-
pienia eskalacji przemocy, 84 km 
od granicy z Polską – we Lwowie 
Ukraińcy zbuntowani się przeciw-
ko ciążącej ku Rosji władzy przy-
stąpili do opanowania budynków 
administracji i szturmu na komen-
dy milicji. W ogarniętym falą pro-
testów Kijowie zaczęła się regular-
na bitwa. Zginęło co najmniej 30 
osób.

SB pod sąd za obozy
Sąd Okręgowy w Warszawie 

uznał, że sprawa generałów SB 
Władysława Ciastonia i Józefa Sa-
sina, oskarżonych o wysłanie opo-
zycjonistów na zimowe ćwiczenia 
wojskowe nie jest przedawniona. 
Sprawę były esbekom wytoczył 
IPN, uznając, że wysyłanie 300 
opozycjonistów na ćwiczenia 
wiązało się ze szczególnym udrę-
czeniem. Obóz zorganizowany 
był na przełomie 1982 i 1983 r. 
w Chełmnie.

Czujemy się oszukani
Oszustwo! Kłamstwo! Najczę-

ściej takie padały słowa ze strony 
pracowników szpitala na Zaspie 
podczas posiedzenia Komisji 
Zdrowia pomorskiego Sejmiku 
w środę, 19 lutego. Radni głosa-
mi PO rekomendowali połączenie 
Copernicusa PL sp. z o.o. oraz 
Szpitala św. Wojciecha na Zaspie. 
Według przedstawionych danych 
planowane jest zwolnienie 110 
pracowników. Uchwała będzie 
głosowana na najbliższej sesji 
Sejmiku.

Przekaż 1 procent 
ufunduj stypendia!

KRS 0000337122
www.pomorskafundacja.org.pl

Naszym
ZDANIEM

W ostatnich dniach media zdo-
minowała rewolucja na Majdanie, 
złote polskie medale olimpijskie 
czy Trynkiewicz na wolności. Nie 
tylko zapewne z tych powodów 
ogłoszony w sobotę program PiS 
„ZDROWIE, PRACA, RODZINA” 
nie doczekał się wnikliwej anali-
zy. A z różnych względów niemal 
180-stronicowy dokument za-
sługuje, by się nad nim pochylić. 
Chyba po raz pierwszy znalazły się 
w nim niemal wszystkie postulaty 
naszego Związku, artykułowane 
w ostatnich latach. Jest powrót 
do poprzednich rozwiązań wieku 
emerytalnego(!), walka z umowa-
mi śmieciowymi zarówno poprzez 
ich „ozusowanie”, ale też wzmoc-
nienie roli inspektorów pracy 
w tym zakresie zgodnie z naszymi 
postulatami. Jest podniesienie 
płacy minimalnej do 50 proc. śred-
niego wynagrodzenia i zapowiedź 
instytucjonalnych działań na rzecz 
wzrostu płac. Autorzy zwracają 
uwagę na kryzys dialogu i szerzej 
– społeczeństwa obywatelskie-
go. Dlatego proponuje się m.in. 
wzmocnienie elementów demo-
kracji bezpośredniej (referendum), 
czy też inicjatyw obywatelskich. 
Propozycje podatkowe zmierza-
ją w kierunku systemu bardziej 
„solidarnościowego” choćby po-
przez systematyczne podnosze-
nie kwoty wolnej od podatku dla 
osób najmniej zarabiających, czy 
wprowadzenie 39-procentowego 
podatku dla osób zarabiających 
ponad 300 tys. zł rocznie, z moż-
liwością korzystania z tzw. ulgi in-
westycyjnej. W centrum jest pro-
gram prorodzinny, którego bodaj 
najważniejszym elementem jest 
wprowadzenie swoistego stypen-
dium demograficznego – 500 zł
miesięcznie na każde drugie i na-
stępne dziecko do 18 roku życia, 
a w przypadku rodzin ubogich 
– także na pierwsze. Towarzyszy 
temu zapowiedź walki o podob-
ne rozwiązania z budżetu UE na 
następny okres rozliczeniowy. PiS 
zapowiada wzmocnienie roli pań-
stwa w gospodarce poprzez utrzy-
manie kluczowych branż – ener-
getyka, branża paliwowa (stop 
prywatyzacji LOTOSU!) i działanie 
na rzecz reindustrializacji polskiej 
gospodarki. Czy przewidziane 
przychody dadzą szansę realiza-
cji tych zamierzeń? Jak wiadomo 
– z pustego i Salomon… To temat, 
o którym warto dyskutować. Nie 
próbując wyłącznie ośmieszać 
i wyszydzać tych, którzy mają inne 
niż skrajnie liberalne propozycje.

Na koniec czego nie ma w pro-
gramie PiS. Niestety, ani jedno sło-
wo nie pada o wzmocnieniu roli 
partnerów społecznych – związ-
ków zawodowych i organizacji 
pracodawców. Szkoda, bo w cie-
kawym dokumencie znalazło się 
miejsce nawet dla Kół Gospodyń 
Wiejskich i Uniwersytetów Ludo-
wych. Wypada mieć nadzieję, że 
jest to przeoczenie przypadkowe, 
a nie zamierzone…

Jacek Rybicki

ZDROWIE, 
PRACA, 
RODZINA

Popieramy inicjatywę społeczną 
o nadanie skwerowi przy  
al. Grunwaldzkiej u zbiegu ulic 
Waryńskiego oraz Czarnieckiego 
imienia Anny Walentynowicz. 
Zachęcamy do głosowania na 
ten projekt w ramach budżetu 
obywatelskiego Gdańska.

Do północy 23 lutego można 
wziąć udział w głosowaniu by po-
przeć projekt rewitalizacji skweru 
w centrum Wrzeszcza, który otrzy-
małby imię Anny Walentynowicz, 
działaczki Wolnych Związków Za-
wodowych Wybrzeża i NSZZ „S”. 
Skwer jest położony kilkadziesiąt 
metrów od kamienicy, w której 
mieszkała Anna Walentynowicz. 
Chodzi o pozyskanie środków na 
uporządkowanie skweru i usta-
wienie tablic informacyjnych 
w ramach budżetu obywatelskie-
go oraz nadanie imienia. Projekt 
umieszczony jest w okręgu 4 
pod nr 3. Uprawnieni do udziału 
w głosowaniu nad budżetem oby-
watelskim są mieszkańcy Gdańska 
(zameldowani na pobyt stały lub 
czasowy lub wpisani do gdańskie-
go rejestru wyborców), którzy do 
4 listopada 2013 r. ukończyli 16 
lat. Na stronie www.gdansk.pl jest 
specjalny baner, który kieruje na 

stronę umożliwiającą dokonanie 
wyboru. Należy pamiętać o nu-
merze PESEL, gdyż na jego pod-
stawie będziemy weryfikowani.

Głosowanie odbywa się na 
wybrane projekty przez Internet 
(można zagłosować z dowolnego 
urządzenia z dostępem do sieci) 
albo w Punktach Konsultacyjnych 
(lista punktów na www.solidar-
nosc.gda.pl). Możemy zagłoso-
wać na maksymalnie 5 projektów 
z dowolnego okręgu.

Prezydium ZRG NSZZ „S” także 
zwróci się do Rady Miasta Gdańska 
o podjęcie uchwały w tej sprawie.
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Prokuratura Rejonowa Gdańsk 
Oliwa wszczęła postępowa-
nie w sprawie pogwałcenia 
wolności związkowych w Leroy 
Merlin Polska. Trwają czynno-
ści sprawdzające, czy został 
popełniony czyn zabroniony: 
sprawdzanie dokumentacji 
i przesłuchania świadków.

To Organizacja Zakładowa 
NSZZ „S” w Leroy Merlin Polska 
z siedzibą w Gdańsku zawiado-
miła prokuraturę o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa przez 
prezesa zarządu Leroy Merlin 
Polska oraz dyrektora jednego ze 
sklepów tej sieci po tym, jak z pra-
cy wyrzucony został Jarosław 
Dziubek, były gdański radny, wi-
ceprzewodniczący KZ NSZZ „S” 
w tej sieci. Prokuratura bada, czy 
doszło do dyskryminacji pracow-
nika z powodu przynależności 
związkowej oraz do utrudniania 
działalności związkowej.

„SOLIDARNOŚĆ” 
ZAKAZANA? 

Po tym, jak dotarły do nas 
niepokojące informacje z Gdań-
ska, Wrocławia i Białegostoku 
o szykanowaniu związkowców, 
zwróciliśmy się do Christophera 
Dubus’a, dyrektora generalnego 
Leroy Merlin Polska i Doroty Wój-
cik-Czarzasty, dyrektor ds. Zaso-
bów Ludzkich o wyjaśnienie, czy 
w Polsce i we Francji stosowane są 
podwójne standardy wobec swo-
bód związkowych? W zaawan-
sowanych gospodarczo krajach, 
także we Francji, związki zawo-
dowe mają silną pozycję. Tymcza-
sem w polskiej wewnętrznej sieci 
Intranet tej sieci sklepów wpro-
wadzono cenzurę. Zamiast słów 
„Solidarność” i „związkowcy” po-
jawiają się gwiazdki. Chcemy więc 
odpowiedzi, czy realizowany przez 
Leroy Merlin Polska sposób zarzą-
dzania zakłada współpracę z NSZZ 
„Solidarność”, a przede wszystkim 
czy ustanie szykanowanie pracow-
ników – związkowców?

Anna Walentynowicz

http://www.pomorskafundacja.org.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zaglosuj-na-skwer-anny-walentynowicz-2/
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CYTAT tygodnia

ROMASZEWSKI – POŻEGNANIE

ZAPYTAJ prawnika

Kto odpowiada
ZA UTRATĘ RZECZY  
W SZATNI?

MIROSŁAW KAMIEŃSKI, Stocznia Marynarki Wojennej SA Gdynia
Do „S” należę od początku, od strajków sierpniowych z 1980 roku. 

Początkowo chodziło o zmiany wolnościowe. Obecnie, oprócz kwestii 
obrony demokracji i interesu narodowego, najważniejsza jest ochrona 
interesów pracowników, coraz częściej łamanych bezpardonowo.

Andrzej Wójcik, Koło EiR w Gdańśkiej Stoczni „Remontowa”
Należę do „S”, ponieważ myślę, że wspólnie, solidarnie można po-

prawić byt w naszym kraju ludzi ciężko pracujących, emerytów, renci-
stów i bezrobotnych, że może kiedyś wywalczymy równość, sprawiedli-
wość i braterstwo dla wszystkich.

Jarosław Kuchnowski, PKS Starogard Gdański
Razem łatwiej i bezpieczniej domagać się swych praw pracowniczych.

BOJKOT Lidla
Przypominamy, że nasz Związek 

zaapelował do swoich członków 
i sympatyków o bojkot w lutym 
sklepów Lidl. To skutek antyzwiąz-
kowych działań polskiego szefo-
stwa niemieckiej sieci handlowej. 
Przypomnijmy, że zakładowa „S” 
zorganizowała wcześniej kilka 
akcji protestacyjnych. Zarząd sie-
ci, by ukrócić protesty, zwolnił 
z pracy za działalność związkową 
szefową organizacji zakładowej. 
Więcej...>>

Na świecie zwyciężyło przekonanie, że na pań-
stwie spoczywa obowiązek prowadzenia polity-

ki gospodarczej, która umożliwi wyjście z kry-
zysu. Jest to koncepcja nowoczesnego 

interwencjonizmu państwowego, bez 
którego nasze państwo może jedynie 

zmniejszać dolegliwości wynikają-
ce z kryzysu, ale nie jest w sta-

nie wyzwolić Polski z pułapki 
średniego rozwoju.

Z programu PiS  
przyjętego  

na konwencji  
15 lutego br. 

Częstą praktyką przedsiębior-
ców jest umieszczanie w lokalu 
do obsługi publiczności tabliczki 
z komunikatem „Nie ponosimy 
odpowiedzialności za rzeczy po-
zostawione w szatni”. W tym 
miejscu należy podkreślić, że takie 
postępowanie to nic innego, jak 
przykład zakazanej praktyki.

Nie ulega wątpliwości, że 
w przypadku zawarcia umowy 
o usługę, dla której wykonania 
konieczne jest zdjęcie odzieży 
wierzchniej przez konsumenta (np. 
na basenie, w zakładzie fryzjer-
skim), dochodzi również w spo-
sób wyraźny lub dorozumiany do 
zawarcia umowy przechowania, 
stanowiącej element danej usługi. 
W konsekwencji przechowaw-
ca – przedsiębiorca prowadzący 
lokal jest zobowiązany zacho-
wać w stanie niepogorszonym 
rzecz ruchomą oddaną mu na 
przechowanie. W sytuacji, gdy 
przechowawca nie wywiąże się ze 
swojej powinności wydania po-
wierzonej mu rzeczy, konsument 
może żądać naprawienia wynikłej 
stąd szkody.

Jeżeli chodzi 
o restauracje, kawiar-
nie oraz podobne miej-
sca dla oceny, czy dany za-
kład ponosi odpowiedzialność 
za utratę lub uszkodzenie odzieży 
klienta, decydujące znaczenie ma 
całokształt okoliczności konkretnego 
przypadku. W opinii Sądu Najwyż-
szego do zawarcia umowy ubocznej 
o przechowanie może dojść również 
w tych lokalach, w których nie ma 
odrębnej szatni, a istnieją jedynie 
proste urządzenia, np. wieszaki. Sy-
tuacja taka zajść może w szczególno-
ści, gdy z charakteru zakładu i spoży-
wanych posiłków wynika potrzeba 
zdjęcia odzieży wierzchniej.

Odmiennie jednak przedstawia 
się sprawa, gdy chodzi o korzysta-
nie przez klientów z takich punk-
tów gastronomicznych, które na-
stawione są na masową obsługę 
i mają charakter dużej przeloto-
wości np. bary. W tych bowiem 
przypadkach obowiązkiem konsu-
menta jest czuwanie również nad 
garderobą i innymi rzeczami.
Stan prawny na 16.02.2014 r.

Tomasz Gryczan 

Na WESOŁO
ZŁOTO dla strażaka z „S”

W sobotę strażak Zbigniew 
Bródka, członek naszego Związ-
ku, zdobył w Soczi złoty medal 
w łyżwiarstwie szybkim podczas 
igrzysk olimpijskich. Polak poko-
nał dystans 1500 metrów w mi-
nutę i 45 sekund. Mistrz jest za-
wodowym strażakiem w KP PSP 
w Łowiczu. Należy do strażackiej 

„S”. Zapewnia, że w służbie po-
zostanie. Strażacy, również na 
Pomorzu, mogą pochwalić się wy-
sokim uzwiązkowieniem.

W Polsce nie ma profesjonal-
nego toru łyżwiarstwa szybkiego. 
Czy po tym medalu – zgodnie 
z obietnicą premiera Tuska – poja-
wi się infrastruktura sportowa?

Zostać czy wyjść z OFE? 
Zmiany w Otwartych Fundu-

szach Emerytalnych i aktualna sy-
tuacja osób ubezpieczeniowych to 
główny temat spotkania, które od-
było się 13 lutego w siedzibie „So-
lidarności”. Na spotkanie z prof. dr. 
hab. Marcinem Zielenieckim licz-
nie przybyli przedstawiciele organi-
zacji związkowych. Ekspert „Solidar-
ności” w pierwszej części spotkania 
przedstawił założenia nowej ustawy, 
w drugiej zaś odpowiadał na pyta-
nia z sali. Profesor Zieleniecki mówił 
między innymi o przekazaniu 51,5 
proc. funduszy z Otwartych Fun-

duszy Emerytalnych do Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (odbyło 
się to w formie umorzenia jednostek 
rozrachunkowych mających pokrycie 
w papierach rozrachunkowych). Po-
ruszył także sprawę likwidacji eme-
rytury kapitałowej i wprowadzenie 
tzw. suwaka bezpieczeństwa (na 
dziesięć lat przed uzyskaniem wieku 
emerytalnego, składki zgromadzone 
w OFE stopniowo będą przekazywa-
ne do FUS). 
Relacja filmowa ze spotkania
z prof. Zielenieckim na naszej 
stronie internetowej...>>

W czasie spotkania w Filharmonii 5 lutego prosiliśmy uczestni-
ków o wypełnianie ankiet z pytaniem: „Dlaczego należę do Solidar-
ności?”. Kontynuujemy wypowiedzi.

Czerwony Radom pamiętam 
siny, jak zbite pałką ludzkie ple-
cy, szosę E7, na dworcach gliny, 
jakieś pieniądze, jakieś adresy, 
strach w ludzkich oczach upo-
korzenie. W spotniałych pal-
cach świstki wyroków, pamięć 
odbitą na ścieżkach zdrowia, 
listy z więzienia, lekarz, ad-
wokat, znowu jesteśmy z dala 
od miasta. Co też tam słychać  
u Romaszewskich – śpiewał Jan 
Krzysztof Kelus o Radomiu’76. 

ZBIGNIEW ROMASZEWSKI, działacz opozycji w okresie PRL, 
zasłużony członek „Solidarności”, senator, zmarł 13 lutego po po-
wrocie z ogarniętej buntem Ukrainy. Miał 74 lata.

Jego polityczna „ścieżka życia” zaczęła się od buntu robotni-
ków Radomia i Ursusa w 1976 r., od ścieżek zdrowia MO. Robotni-
cy na wózkach z biało-czerwonymi flagami i płonący komitet KW
PZPR świadczyły, że nie chodzi tylko o kiełbasę.

23 września 1976 roku ogłoszony został apel do społeczeństwa 
i władz PRL i komunikat o powołaniu Komitetu Obrony Robotni-
ków. Wkrótce do KOR przystąpili Zofia i Zbigniew Romaszewscy.
W strukturze KSS KOR, prowadził wraz z żoną Zofią biuro inter-
wencyjne, wspierając represjonowanych materialnie i prawnie. 

W NSZZ „Solidarność” od 1980 r. kierował Komisją Interwencji 
i Praworządności. Po wprowadzeniu stanu wojennego współorga-
nizował Radio „Solidarność”. Był więziony od 1982 do 1984 r.

W Senacie Romaszewski zasiadał od 1989 do 2011 roku, m.in. 
jako senator „Solidarności” (1993-97). Był wicemarszałkiem Sena-
tu VII kadencji. Został odznaczony Orderem Orła Białego.

Msza żałobna za Zbigniewa Romaszewskiego zostanie odpra-
wiona w czwartek o godz. 13 w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela 
na Starym Mieście w Warszawie. Pogrzeb odbędzie się tego same-
go dnia na Powązkach Wojskowych. 
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mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/bojkot-sposobem-na-wrednego-pracodawce/
http://www.youtube.com/watch?v=Bof-SDcM-vs&feature=c4-overview&list=UUnZlugQb-vA2vf7lazYJC6w
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