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

iBiS 174 tysiące zł

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 9
 (1

55
) 2

6 L
UTE

GO 20
14

Tyle kosztuje podatników stół konferencyjny, który zafundował Radosław Sikorski  
Ministerstwu Spraw Zagranicznych.  Zakup spowodował konsternację w Kancelarii Premiera...

SOLIDARNI
z wolnymi Ukraińcami

Żołnierzom 
niezłomnym

Marsz pamięci Gdynianie - Żoł-
nierzom wyklętym przejdzie 1 mar-
ca 2014 r. ulicami Gdyni. Godzina 
15. - zbiórka na Placu Kaszubskim 
w Gdyni. Przejdziemy ul. Święto-
jańską pod pomnik Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego. Oddajmy hołd 
żołnierzom AK, WiN, NSZ, NOW, 
którzy nie złożyli broni, wierni zło-
żonej przysiędze. Organizatorami 
jest m.in. Fundacja Pomorska Inicja-
tywa Historyczna i gdyńska oświa-
towa „Solidarność”. Więcej...>>

Bronimy lasów
Już 557 tys. osób poparło 

wniosek o przeprowadzenie re-
ferendum w obronie polskiej zie-
mi i zachowania dotychczasowej 
formy funkcjonowania Lasów 
Państwowych.  Wniosek wkrótce 
zostanie złożony. Prof. Jan Szysz-
ko, poseł PiS apeluje o kontynu-
owanie zbierania podpisów w 
sprawie referendum, gdyż znając 
„przychylność” ekipy rządowej 
wobec tej inicjatywy trzeba ze-
brać 50 proc. więcej podpisów niż 
ich wymagana liczba. 

Dwie minuty
Dziennikarze „Super Expressu” 

obnażyli układ, jaki panuje wśród 
urzędników. Wystarczył jeden te-
lefon od rzekomego ministra z PO, 
by burmistrz Okonka Mieczysław 
Rapta, także z PO, przy słuchaw-
ce załatwił pracę dla „siostrzenicy 
ministra”. Kompetencje? Wiek? 
Doświadczenie? Po dwóch minu-
tach rozmowy burmistrz znalazł 
jej posadę asystentki. – Da się zro-
bić – zadeklarował Rapta.

Przekaż 1 procent 
ufunduj stypendia!

KRS 0000337122
www.pomorskafundacja.org.pl
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Naszym
ZDANIEM

Po chaosie na kolei (sorry, 
taki mamy klimat…), chaosie 
w ochronie zdrowia, mamy 
chaos w usługach pocztowych. 
Wszystko za sprawą kolejnych 
prób „urynkowienia” tychże 
usług. Oczywiście, nikt nie ma 
prawa wtrącać się, jeżeli ktoś 
chce założyć firmę oferującą
usługi pocztowe i na tym za-
rabiać. Gorzej, jeżeli Państwo 
świadomie wspiera takie dzia-
łania, osłabiając Pocztę Polską 
i narażając obywateli na róż-
norakie niebezpieczeństwa. 
W tym samym czasie jedynym 
mechanizmem usprawnienia 
samej Poczty są kolejne zwol-
nienia pracowników prowa-
dzone pod kryptonimem spe-
cjalnego programu o nazwie 
– żeby było śmieszniej – DIA-
LOG(!). 

Rzecz jednak wykracza dale-
ce poza samą pocztę. Oto bo-
wiem przez ostatnie dziesięcio-
lecia podnoszenie jakości tzw. 
usług publicznych było jednym 
z fundamentów stabilizacji 
i rozwoju zachodnich społe-
czeństw, podstawą tego, co 
przyjęto określać mianem spo-
łecznej gospodarki rynkowej. 
To właśnie publiczna edukacja 
na wysokim poziomie, publicz-
ny transport, publiczna służba 
zdrowia – stanowiły o wzroście 
dobrobytu całego społeczeń-
stwa, a nie jego części – naj-
bogatszej czy też korzystającej 
z przywilejów władzy. 

My, mimo że społeczna go-
spodarka rynkowa czy też do-
stęp do opieki zdrowotnej są 
zapisane w Konstytucji, od lat 
doświadczamy czegoś wręcz 
przeciwnego – pod pozorem 
kolejnych reform „rynkowych” 
państwo zrzuca z siebie od-
powiedzialność za niemal 
wszystkie usługi publiczne 
przerzucając ją na samorządy 
(najczęściej bez środków) lub 
wprost – prywatyzując. Tym 
samym może i będziemy mieli 
ślimaczy gospodarczy wzrost, 
którym można się pochwalić 
na salonach, ale żadnych szans 
na dogonienie bogatszej części 
Europy. Za to wzrośnie emigra-
cja młodych, którzy stabilnego 
życia poszukają gdzie indziej.

Jacek Rybicki

NA KOŃCU 
JEST CHAOS

Na siedzibie NSZZ „Solidar-
ność” w Gdańsku powiewa fla-
ga Związku w żółto-niebieskich 
barwach – znak solidarności 
z narodem ukraińskim upomi-
nającym się o prawa obywatel-
skie i walczącym z upadającym 
pod naporem protestów reżi-
mem. „Solidarność” organizuje 
też pomoc dla Ukraińców.

Związkowa chorągiew jest 
opuszczona do połowy masztu 
w hołdzie ofiarom protestów.
Słowo „Solidarność” jest w ko-
lorze żółtym, a tło – niebieskie. 
Flaga „Solidarności” w barwach 
ukraińskich będzie powiewała do 
piątku. Tego dnia w Polsce odpra-
wione będą msze św. za ofiary
wydarzeń na kijowskim Majdanie, 
w intencji pokojowego rozwiąza-
nia sytuacji na Ukrainie.

638 km od polskiej granicy, w Ki-
jowie, toczyła się regularna bitwa. 
Do zasłaniających się tarczami, kry-
jących się za barykadami demon-
strantów strzelano na rozkaz reżi-
mu Wiktora Janukowycza. Śmierć 

poniosły wg danych oficjalnych 82
osoby.  W szpitalach jest tysiąc ran-
nych. Ponad 200 osób uważa się za 
zaginione.

Prezydium Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”  
w liście do ukraińskich związkow-
ców wyraziło swoją solidarność i 
współczucie.  Krew córek i synów 
narodu, to najdroższa krew i nie da 
się wytłumaczyć żadnymi okolicz-
nościami jej przelania. Wierzymy, 
że społeczeństwo Ukrainy będzie 
mogło w sposób demokratyczny 
wyrazić i realizować swoje potrze-
by i marzenia. 

Regiony „S” wysłały już pierw-
szy transport humanitarny na 
Ukrainę – środki opatrunkowe 
i materiały pierwszej pomocy 
medycznej. Region Świętokrzyski 
NSZZ „Solidarność” uruchomił 
konto pomocowe dla Ukrainy; 
nr rachunku 34 1020 2629 0000 
9102 0009 1546 (z tytułem: 
„UKRAINA”). 
List Prezydium ZRG do związ-
kowców na Ukrainie...>>

Pomorski Sejmik, głosami 
radnych PO-PSL, przyjął w po-
niedziałek uchwałę o połą-
czeniu Copernicusa Podmiotu 
Leczniczego sp. z o.o. (dawny 
Szpital Wojewódzki) i Szpitala 
Specjalistycznego im. św. Woj-
ciecha na Zaspie.

Fuzja szpitali prowadzi do po-
wstania jednej spółki. Powstanie 
„duży podmiot medyczny”, jako-
by atrakcyjny pod względem ofer-
ty, z mocną pozycją wobec NFZ.

Reprezentujący pracowników 
związkowcy uważają, że decyzja 
została podjęta pochopnie, bez pro-
fesjonalnych analiz. W listopadzie 

ub.r. pracownicy szpitala na Zaspie 
przekonywani byli przez wicemar-
szałek Hannę Zych-Cisoń, że powin-
ni poprzeć przekształcenie publicz-
nego szpitala w spółkę, a w styczniu 
usłyszeli, że mają połączyć się ze 
szpitalem Copernicus. Ze strony 
Zych-Cisoń padło nawet rozbrajają-
ce stwierdzenie, iż ona… intuicyjnie 
wierzy, że połączenie obu placówek 
przyniesie korzyści wszystkim.

Pewne konkrety, jak planowa-
na redukcja zatrudnienia o 110 
osób, pojawiły się dopiero 19 lu-
tego – w dniu, w którym członko-
wie Komisji Zdrowia debatowali 
o połączeniu. 

SZPITALNA intuicja władzy

http://www.pomorskafundacja.org.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/solidarni-z-ukraina/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/marsz-pamieci-gdynianie-zolnierzom-wykletym/
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CYTAT tygodnia

NOWY LIDER „SOLIDARNOŚCI”

HISTORIA tak było

ZAPYTAJ prawnika

INWIGILOWANIE 
W MIEJSCU PRACY

ELŻBIETA BRZEZIŃSKA, KM NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Kościerskiej

– Do NSZZ „Solidarność” należę od września 1980 r. Wtedy była to dla 
mnie i mojego pokolenia jutrzenka swobody, o której marzyliśmy. Przy-
szła wolność słowa, myśli, wreszcie pękły okowy komunizmu. To były naj-
piękniejsze chwile, pełne nadziei. Potem przyszła noc stanu wojennego, 
nieśmiałe próby konspiracji. Zwycięstwo w wyborach 1989 roku to było 
odrodzenie, spełnienie snu, praca dla wolnej Ojczyzny.

Dziś zadaję sobie pytanie, co nam zostało z tych lat? Czy byliśmy w sta-
nie przeciwdziałać korupcji, nepotyzmowi, karierowiczostwu za każdą 
cenę? Co zostawimy naszym dzieciom i wnukom? „Czy zostanie po nas 
gwiaździsty diament?”, a może tylko zamęt? Dziś należę do związku dla 
etosu i pięknych wartości, którym nie zawsze byliśmy wierni.

Ukraińcy dokonali zmiany masy krytycznej. Nie 
tylko odsunęli Janukowycza, co on sam umożliwił swoją 

ucieczką, ale przejęli także kluczowe stanowiska: 
MSW, prokuratura generalna, czy sąd konstytucyjny 

– to także pokazuje, że jest tam świadomość, 
że nie wystarczą emocje i nie należy ufać im 

jako gwarantowi, lecz na zasadzie faktów 
dokonanych zmieniać rzeczywistość. 

W tym sensie to jest zaskakująco 
wysoka umiejętność stosowania 

technologii zmiany. Znacznie 
przerastająca to, co mieli-

śmy w 1989 roku.
prof. Jadwiga 

Staniszkis 
dla wpolityce.

pl.

23-24 lutego 1991 r. zebrał się 
w Gdańsku III Krajowy Zjazd Dele-
gatów „Solidarności”. Po wyborze 
w pierwszych demokratycznych, 
wyborach Lecha Wałęsy na pre-
zydenta RP o stanowisko nowego 
przewodniczącego Związku ubie-
gali się Bogdan Borusewicz i Lech 
Kaczyński oraz Marian Krzaklewski 
z regionu śląsko-dąbrowskiego. 
I to Krzaklewski, przy rywalizacji 
dwóch kandydatów z Gdańska, 
przyciągnął do siebie zwolenni-
ków Borusewicza w drugiej turze 
głosowania. 23 lutego 1991 r. 
Marian Krzaklewski pokonał Lecha 
Kaczyńskiego, który od maja 1990 
był wiceprzewodniczącym Komisji 
Krajowej i praktycznie kierował 
Związkiem od kampanii prezydenc-
kiej Lecha Wałęsy. Podczas zjazdu 
Marian Krzaklewski zapewniał, że 
„jest człowiekiem spoza układów, 
nie jest związany z żadną opcją ani 

z żadnym środowiskiem politycz-
nym”. Kierował NSZZ „S” do 27 
września 2002. W tym czasie pol-
ska scena polityczna przeżywała 
wstrząsy, z dojściem postkomuni-
stów do władzy w 1993 r. i mozol-
nym odrabianiem start przez obóz 
„S” w ramach AWS.

W uchwałach III KZD domagano 
się m. in. samorozwiązania  Sejmu 
i Senatu w celu przeprowadzenia 
wolnych i demokratycznych wy-
borów do parlamentu RP oraz 
zdecydowano, że „Solidarność” 
wystawi własną listę kandydatów 
w wyborach parlamentarnych. 
Delegaci wyrazili „serdeczne po-
dziękowania Prezydentowi RP Le-
chowi Wałęsie za przeprowadze-
nie w ciągu 10 lat Związku przez 
wiele niebezpiecznych zakrętów 
w walce o wolność, demokrację 
i solidarność”.

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

Pracodawca, który chce moni-
torować pracowników powinien 
uprzedzić o stosowaniu konkret-
nej jego formy oraz ustalić jego 
reguły. Z oczywistych względów 
tego typu urządzenia nie mogą 
być zamontowane w pomiesz-
czeniach socjalno-sanitarnych, 
np. toaletach, szatniach. Z kolei 
kwestia podsłuchu rozmów zało-
gi, podobnie jak przy monitoringu 
zależy od tego, czy w stosunku do 
celu, jaki pracodawca chce osią-
gnąć, jest adekwatna. Ponadto 
pracodawca może kontrolować 
aktywność pracowników w sieci 
internetowej i treść przesyłanej 
lub otrzymywanej korespondencji 
służbowej. Pracownicy powinni 
być uprzednio poinformowani o 
sposobie i formie tej kontroli oraz 
kto i w jaki sposób będzie te dane 
przetwarzał.

P r a c o -
dawca nie 
może natomiast 
wykorzystywać da-
nych biometrycznych 
pracownika np. skanować 
linie papilarne pracowników 
w celu rejestracji godzin ich 
przyjścia i wyjścia z zakładu pracy. 
Przepisy prawa pracy (art. 22 (1) 
k.p.) w sposób wyczerpujący wska-
zują, jakich danych osobowych i 
informacji od osoby ubiegającej się 
o pracę, jak i od pracownika może 
żądać i przetwarzać pracodawca. 
Wśród tych danych ustawodawca 
nie wymienia danych biometrycz-
nych. Dlatego też pozyskiwanie 
tego rodzaju danych jest niedo-
puszczalne nawet w sytuacji, gdy 
zgodę na to wyraża pracownik.
Stan prawny na 29.01.2014 r.

Łukasz Sulej
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Kilkuset związkowców pi-
kietowało kujawsko-pomorski 
urząd marszałkowski w Toru-
niu wobec  braku reakcji władz 
samorządowych na sytuację w 
sanatorium „Przy Tężni” w Ino-
wrocławiu.  Pikietujących na 
Placu Teatralnym członków „S” 
z Torunia wspierali związkowcy 
z Mazowsza, Łodzi i Płocka oraz 
kilkudziesięcioosobowa grupa  

PRZECIW mobbingowi

z Regionu Gdańskiego „S” oraz 
rolnicy z NSZZ RI „S”.

Inspektorzy PIP wykryli zjawi-
sko mobbingu wobec pracowni-
ków w samorządowym sanato-
rium. Podstawowym postulatem 
protestujących było więc odwoła-
nie dyrektora sanatorium. Drugim 
powodem protestu było prze-
kazanie za 1,5 mln zł prywatnej 
spółce brodnickiego dworca PKS.

Związki zawodowe uratowały 
sto miejsc pacy w Szpitalu Spe-
cjalistycznym w Kościerzynie sp. 
z o.o. Plan naprawczy przygoto-
wany przez firmę konsultingową,
który zakładał zwolnienie ponad 
230 pracowników, został zwery-
fikowany. Niestety, w myśl poro-
zumienia z zarządem szpitalnej 
spółki zwolnionych będzie naj-
prawdopodobniej 134 pracowni-
ków, co ma poprawić dramatycz-
na sytuacje finansową szpitala.  

– Zwolnienia nie mogą zagro-
zić pacjentom, ani osłabiać naszej 

pozycji w negocjacjach z NFZ. 
Niestety, pod presją złej kondycji 
finansowej część pracowników
będzie musiała odejść – mówi o 
podpisanym porozumieniu An-
drzej Pufelski, przewodniczący 
NSZZ „S” w kościerskim szpitalu. 

Do końca marca ordynatorzy 
i pielęgniarki oddziałowe mają 
przygotować listy osób, które 
mogą stracić pracę. Na terenie 
szpitala w Kościerzynie, otwar-
te zostanie „Mobilne centrum 
wsparcia”, w ramach projektu 
„Na pomoc pracy”.

Naprawianie PREZ ZWALNIANIE

NA SMUTNO
LOBBOWAŁ NA OKO?

Czy Sławomir Neumann (PO), wi-
ceminister zdrowia rodem ze Staro-
gardu Gd. zachował się jak lobbysta 
prywatnej kliniki okulistycznej? NFZ 
wypowiedział kontrakt bo pacjenci 
dopłacali do refundowanych zabie-
gów usuwania zaćmy. Neumann 

w serii pism pytał NFZ, dlaczego klini-
kę potraktowano tak surowo i żądał 
od ówczesnej prezes NFZ, by zażale-
nia Sensor Cliniq oraz katowickiego 
EuroMedic rozpatrzyła błyskawicz-
nie. Neumann broni się konieczno-
ścią nadzoru nad procedurami. 

Marcowy „Magazyn „S”
Zapraszamy do lektury najnowszego, marcowego „Magazynu Solidar-

ność”, w którym znajdą Państwo m.in. raport o zamówieniach publicznych, 
reportaż z Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Komendzie Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie, relację z podsu-
mowania 2013 roku w Filharmonii na Ołowiance., 

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
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