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Rozmowy o kryzysie
Bożena Brauer, przewodnicząca 
KM „S” Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Gdańsku 

– W s z y s c y 
uczestniczą-
cy członko-
wie naszej 
o rg a n i z a c j i 
bardzo do-
brze ocenili 
tę konferen-
cje, w tym 

prelegentów. Osobiście zwróciłam 
uwagę na wypowiedź przewodni-
czącego Dudy, który przedstawił 
kwestię dialogu społecznego, w 
tym jego tło historyczne. Było to 
przydatne i pouczające. Równie 
ciekawe było wystąpienie poświę-
cone przemysłowi stoczniowemu. 
Gratuluję także wyróżnionym.

Zbigniew Sikorski, przewodni-
czący Sekcji Krajowej Przemysłu 
Mleczarskiego, Spirytusowego 
i Koncentratów Spożywczych

– Moim zda-
niem należy 
kontynuować 
organizowa-
nie takich 
wydarzeń. Są 
one bardzo 
p o t r z e b n e . 
P r e l e g e n c i 

wskazali związkowcom, również 
z sektora spożywczego, kierunki 
działania. Mam na myśli kwestie 
dialogu i zawierania układów 
zbiorowych, czy jak u nas po-
nadbranżowych. Ważne było też 
przedstawienie sytuacji w zakresie 
przestrzegania przepisów BHP oraz 
nagrodzenie działaczy związko-
wych i społecznych inspektorów.

Magdalena Siwiec, wiceprze-
wodnicząca Komisji Zakła-
dowej NSZZ „Solidarność” 
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy 
w Gdańsku
Serdecznie dziękujemy zarówno 
za materiały, jak i za możliwość 
uczestnictwa w konferencji. Jeste-
śmy pod wrażeniem profesjonal-
nej organizacji, wkładu meryto-
rycznego i serdecznej atmosfery. 
Koncert był świetny.

Uczestnicy  
konferencjiDroga ludzi pracy 

NSZZ „Solidarność” i kustosz 
Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki zapraszają na Drogę Krzyżo-
wą Ludzi Pracy ulicami warszaw-
skiego Żoliborza (od grobu bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki – patrona 
„Solidarności”). Intencją będzie 
zjednoczenie wobec wyzwań 
współczesności. Szczegóły doty-
czące zgłoszeń można zobaczyć 
na naszej stronie internetowej  
TUTAJ...>>

 

Konferencja  
o Marcu ’68 

Protesty studenckie i ferment 
w środowisku tzw. intelektualistów 
określane jako Marzec ’68 stały się 
mitem założycielskim dla środowi-
ska opozycji demokratycznej wo-
bec systemu PRL, wywodzącej się 
z rewizjonizmu marksistowskiego. 
Tematowi została poświęcona kon-
fernecja, która odbyła się w Mu-
zeum II Wojny Światowej. A co 
działo się w 1968 roku w Gdańsku 
można przeczytać na naszej stronie 
internetowej TUTAJ...>>

Sukces Związku
Decyzją sądu do pracy w Spół-

dzielni Mleczarskiej Łapy wróci 
działacz związkowy Emil Rzęsic-
ki, który został zwolniony dys-
cyplinarnie po trzynastu latach 
w �rmie. Otrzyma także odszko-
dowanie. – Zwyciężyła prawda, 
zwyciężyła Solidarność – komen-
tuje Zbigniew Sikorski, przewod-
niczący KSPS NSZZ „S”.
 

KONFERENCJA

Wesprzyj fundację

Zwracamy się do członków 
i sympatyków „Solidarności” 
z prośbą o przekazanie części 
zapłaconego już podatku 
dochodowego na rzecz Pomor-
skiej Fundacji Edukacji i Pracy, 
Wystarczy wpisać numer KRS 
0000337122.

W Muzeum II Wojny Świato-
wej wyróżnieni zostali przedsta-
wiciele organizacji zakładowych 
Regionu Gdańskiego NSZZ „So-
lidarność” za prowadzoną dzia-
łalność i rozwój Związku w 2022 
roku. 

W kategorii organizacja związ-
kowa zrzeszająca procentowo naj-
więcej członków Związku w sto-
sunku do liczby zatrudnionych 
w roku 2022:
 główną nagrodę otrzymała 

Organizacja Międzyzakładowa 
NSZZ „Solidarność” Gdańskiej 
Stoczni „Remontowa” im. Józe-
fa Piłsudskiego S.A.

 wyróżnienia: OZ NSZZ „S” w ko-
mendach straży pożarnych w 
w Chojnicach oraz w Starogar-
dzie Gdańskim

W Kategorii organizacja związ-
kowa, która pozyskała największą 
liczbę członków Związku: 
 główna nagroda dla: Organi-

zacji Międzyzakładowej NSZZ 
„Solidarność” w Zakładach Far-
maceutycznych POLPHARMA 
S.A. w Starogardzie Gdańskim

 wyróżnienia dla: Organizacji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Teatrze Muzycznym im. Da-
nuty Baduszkowej w Gdyni, OZ 
NSZZ „Solidarność” w lębor-
skim szpitalu , OZ NSZZ „Soli-
darność” w Porcie Północnym 
Spółka z o.o. w Gdańsku.
Wyróżnieni zostali również spo-

łeczni inspektorzy pracy. Więcej na 
ten temat w biuletynie projektu 
Godna ptraca to bezpieczna praca 
II edycja (załączamy w wysyłce).

Komisje wyróżnione 

Dialog społeczny 
w Polsce wciąż odbiega 
od standardów obowią-
zujących w krajach tzw. 
starej Unii Europejskiej. 
Pomimo wielu prób jego 
ożywienia napotyka wie-
le barier. – Po pierwsze to 
niechętna postawa orga-
nizacji pracodawców. Po 
drugie zbyt mała presja 
związków zawodowych. 
Na końcu są ramy praw-
ne, które nie stymulują 
rokowań zbiorowych 
– powiedział prof. Łu-
kasz Pisarczyk podczas 
konferencji „Dialog spo-
łeczny w czasach kry-
zysu”, która odbyła się 9 marca w 
Muzeum II Wojny Światowej. 

Diagnozę stanu dialogu 
z punktu widzenia NSZZ „Solidar-
ność” przedstawił przewodniczący 
Piotr Duda, a z perspektywy Pań-
stwowej Inspekcji Pracy mówiła 
o tym Katarzyna Łażewska-Hrycko, 
główna inspektor pracy. Stwier-
dziła m.in. że tam, gdzie jest silna 
reprezentacja związków zawodo-
wych, widać zdecydowany wyższy 
poziom dbałości o przestrzeganie 
przepisów prawa pracy. 

Konferencję zakończyło wy-
stąpienie Ireneusza Karaśkie-
wicza, dyrektora biura Związku 
Pracodawców Forum Okrętowe, 
który mówił o wyzwaniach stoją-
cych przed branżą okrętową i ko-
niecznością zapewnienia zleceń 
dla polskich stoczni, kształceniu 
kadr na potrzeby rodzimego prze-
mysłu stoczniowego, jak i o dialo-
gu prowadzonym ze związkami 
zawodowymi.
Pełna relacja na naszej stronie 
TUTAJ...>

Katarzyna Łażewska-Hrycko.
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https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/przed-nami-droga-krzyzowa-ludzi-pracy
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/marzec-68-w-gdansku-konferencja-w-muzeum-ii-wojny-swiatowej
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/konferencja-dialog-spoleczny-w-czasach-kryzysu-2


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

2 tysiące

Jeżeli w dalszym ciągu Rada Dialogu Społecznego będzie tylko platfor-
mą, a nie urzędem dialogu społecznego, to dialog będzie kulał.

Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”
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PRAWNIK WYJAŚNIA

Tyle osób pracujących w służbie więziennej zapisało się do „Solidarno-
ści” po wejściu w życie nowelizacji przepisów wprowadzającym plura-
lizm związkowy w służbach mundurowych.

– Prezydium Międzyregionalnej 
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” z siedzibą w Gdańsku 
wyraża swoje zaniepokojenie nasila-
jącymi się atakami na osobę świętego 
Jana Pawła II – można przeczytać w 
wydanym stanowisku. – Szczególnie 
zaskakujące jest to w obliczu doko-
nań polskiego papieża, któremu nie 
tylko Polska, ale i Europa zawdzięcza 
tak wiele: narodziny ruchu i związku 
„Solidarność”, upadek komunizmu, 
ZSRR, muru berlińskiego. Wielu z nas 
było uczestnikami spotkań z polskim 
papieżem na szlaku jego pielgrzymek 
do ojczyzny, wielu czuje się członkami 
„pokolenia JP II”, stąd z tym większym 
bólem odbieramy próby zdyskredy-
towania jego osoby. Cała kampania 
wydaje się być elementem jakichś 
gier politycznych.

Wojewódzkie komisje ds. orze-
kania o zdarzeniach medycznych 
to organy, które umożliwiają do-
chodzenie roszczeń za zdarzenia 
medyczne w szpitalu. Komisje 
orzekają o wystąpieniu takiego 
zdarzenia. Umożliwia to uzyskanie 
odszkodowania lub zadośćuczy-
nienia w czasie dużo krótszym niż 
w przypadku sprawy sądowej.

Jeśli wskutek:
1. diagnozy, która spowodowa-

ła niewłaściwe leczenie albo 
opóźniła właściwe leczenie, 
przyczyniając się do rozwoju 
choroby;

2. leczenia, w tym wykonania za-
biegu operacyjnego;

3. zastosowania produktu leczni-
czego lub wyrobu medycznego,

doszło do zakażenie pacjenta 
biologicznym czynnikiem choro-
botwórczym, uszkodzenia ciała 
lub wystąpił rozstrój zdrowia pa-
cjenta albo jego śmierć, pacjent, 
jego przedstawiciel ustawowy; lub 
spadkobiercy pacjenta (w przypad-
ku śmierci pacjenta), mogą złożyć 
wniosek do Wojewódzkiej Komisji.

Wniosek należy złożyć w termi-
nie 1 roku od dnia, w którym wnio-
skodawca dowiedział się o zakaże-
niu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju 
zdrowia albo nastąpiła śmierć pa-

cjenta. Termin ten nie może być 
dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym 
nastąpiło zdarzenie. W przypadku 
śmierci pacjenta ten termin nie 
biegnie do dnia zakończenia po-
stępowania spadkowego.

Jakie są koszty postępowania 
i kto je ponosi? To opłata przy zło-
żeniu wniosku (200 zł) oraz wyna-
grodzenie za sporządzenie opinii.

W przypadku orzeczenia o bra-
ku zdarzenia medycznego, koszty 
postępowania przed komisją po-
nosi wnioskodawca.

W przypadku orzeczenia o istnie-
niu zdarzenia medycznego koszty 
ponosi podmiot leczniczy prowa-
dzący szpital (nawet w sytuacji, gdy 
wnioskodawca nie zaakceptuje 
przedstawionej propozycji wysokości 
odszkodowania i zadośćuczynienia).

Warto pamiętać, że jeśli wnio-
skodawca zaakceptuje kwotę za-
dośćuczynienia/odszkodowania 
zostanie zaakceptowana, droga 
sądowa w formie pozwu przeciw-
ko szpitalowi do sądu cywilnego 
nie będzie już konieczna. W przy-
padku, gdy wnioskodawca nie za-
akceptuje propozycji , wtedy może 
on dochodzić swoich praw na dro-
dze postępowania cywilnego.
Stan prawny 13.03.2023r.

Maria Szwajkiewicz

Zdarzenie medyczne

Apel oświaty

Na mszy św. odprawionej w Ba-
zylice św. Brygidy w intencji obro-
ny świętości i dziedzictwa Jana 
Pawła II modlili się wierni, w tym 
członkowie Stowarzyszenia „God-
ność”, Federacji Młodzieży Walczą-
cej i NSZZ „Solidarność” oraz gdań-
scy radni PiS. Wszyscy zgromadzili 
się w świątyni w niedzielę, 12 mar-
ca w reakcji na reportaż, który wy-
emitowała jedna ze stacji tv. 

– Te ataki ranią wszystkich wie-
rzących w Polsce - mówił ks. dr. 
Grzegorz Świst, przypominając 
dokonania Jana Pawła II. – Jest to 
atak na człowieka, ale także na jego 
nauczanie, jego dorobek i potężne 
dziedzictwo, które pozostawił Ko-
ściołowi i naszemu narodowi. Jan 
Paweł II jest dla mnie szczególnym 
punktem odniesienia, wzorem  

kapłana i biskupa. To z jego rąk 
w 1987 roku w Lublinie otrzyma-
łem święcenia kapłańskie. Karol 
Wojtyła swoje kapłaństwo przeży-
wał w sposób wyjątkowy. I to nie-
zależnie od tego,  czy był kapłanem 
pracującym u św. Floriana w Krako-
wie, czy w zwykłej para�i w Niego-
wici, czy później jako arcybiskup 
krakowski, jako profesor i wreszcie 
papież. On zawsze w pierwszym 
rzędzie był kapłanem, niezależnie 
gdzie był i jakie miejsce zajmował. 

Ks. dr. Grzegorz Świst podsumo-
wał kazanie słowami: – Św. Janie 
Pawle II, przyszedł dla nas czas próby. 
To jest czas sprawdzianu, czy jeste-
śmy wierni dziedzictwu, które nam 
pozostawiłeś. Będziemy Cię bronić 
i nie pozwolimy, aby ktokolwiek ob-
rażał Twoją osobę i Twoje nauczanie.

Całe stanowisko Sekcji można 
przeczytać na naszej stronie 
internetowej TUTAJ...>>

Czas próby wiary

Czy urlop na żądanie jest czę-
sto wykorzystywany przez pra-
cowników, czy raczej jest to relikt 
przeszłości? Temu tematowi po-
święcona była kolejna audycja 
„Głos pracownika” emitowana 
w Radiu Gdańsk. 

Nie są to dodatkowe dni wol-
ne, ale godziny, które mamy do 
dyspozycji w ramach jednego 
„worka urlopowego”. Jeśli się ich 

Głos pracownika

nie wykorzysta, to nie przepadają, 
ale pozostają „zwykłymi” dniami 
urlopu do dyspozycji. A czym wła-
ściwie jest taki dzień na żądanie? 
Polega to na tym, że rano zgłasza 
się pracodawcy, że tego dnia nie 
przychodzimy do pracy. Można to 
zrobić telefonicznie, SMS-em, ma-
ilem.  Więcej...>>

Jedną z odsłon spotkania „Dia-
log społeczny w czasach kryzysu” 
w Muzeum II Wojny Światowej 
była loteria. Zebrane w ten sposób 
środki posłużą do ufundowania 
stypendium Pomorskiej Fundacji 
Edukacji i Pracy dla szczególnie 
uzdolnionego ucznia. 

Kupując los dawało się sobie 
szansę na wygranie gadżetów i pu-
blikacji tematycznie związanych 
z „Solidarnością” oraz przekazanych 
na ten cel, jak np. główne nagrody w 
postaci dwóch obrazów oraz srebr-
nych monet. Każdy z losów wy-
grywał.  – Loteria to tylko na pozór 
emocjonująca rozrywka, gdyż ta na-
sza jest wyjątkowa. Ona ma nas łą-
czyć w duchu wsparcia dla edukacji 
i w idei solidarności, także z naszymi 

Loteria 
pomoże stypendystom 

przyjaciółmi z Białorusi – mówi Re-
nata Tkaczyk, dyrektor Pomorskiej 
Fundacji Edukacji i Pracy.

Pierwsza nagroda, obraz 
Genadiusza Picko – dla Lucyny 
Kwasek.

Pamiętamy i szanujemy dzieło 
św. Jana Pawła II.
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https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/apel-oswiatowej-solidarnosci-o-zaprzestanie-atakow-na-ojca-swietego-jana-pawla-ii
https://radiogdansk.pl/audycje/glos-pracownika/2023/03/06/urlop-na-zadanie-kiedy-mamy-prawo-z-niego-skorzystac-i-w-jakich-sytuacjach-moze-sie-przydac
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