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„Solidarność” za Ojcem Świętym

N a s z y m 
m o t t e m 
j e s t  o d p o -
wiedzialność 
i solidarność. 
Od 1998 roku 
mam tę za-
szczytną i zo-
bowiązującą 

rolę przewodniczącego Związku 
w zakładzie. Z ludźmi należy mieć 
kontakt, a oni muszą lidera związko-
wego widzieć. Druga noga, na której 
sukces opieramy, to zgrana grupa 
działaczy. Nie ma mowy o sukcesie 
budowanym z perspektywy biurka. 

Ludzie do „Solidarności” przy-
chodzą raz po tzw. talon świąteczny, 
innym razem po poradę prawną. 
Dwadzieścia dwa lata temu prze-
szliśmy prywatyzację. Początki 
transformacji były trudne, a związ-
kowców nam nie ubyło. Ludzie wi-
dzą co Związek dla nich zrobił i robi, 
negocjując porozumienia płacowe 
i dostęp do innych świadczeń. U nas 
odpis na fundusz socjalny pracowni-
ka zatrudnionego w standardowych 
warunkach pracy jest zwiększony 
i wynosi 40 procent podstawy. 
W czasie pandemii w wielu firmach
zmniejszano odpis, liberalizowano 
przepisy, ale nie u nas. Co roku są 
podwyżki płac. Wynegocjowaliśmy 
dodatkowe premie. 

Dodatkowe środki finansowe na
nasze wnioski wpływają na święta, 
najczęściej jako karty przedpłacone. 
W czasie kryzysu pandemicznego 
firma, na nasz wniosek, przekazała
do rodzin pracowników kilkadzie-
siąt laptopów, by ułatwić naukę 
online. Wystaraliśmy się o dopłaty 
do rachunków za prąd dla pracują-
cych zdalnie – dwa lata wcześniej, 
nim kodeksowe regulacje o pracy 
zdalnej znalazły swój finał. O sile
Związku świadczy aktywność jego 
członków. Nie sprowadza się jej do 
wypełnienia deklaracji i odprowa-
dzenia składek.  

Fragment rozmowy  
z Leszkiem Świeczkowskim, 

przewodniczącym KM NSZZ „S” 
w Polpharma S.A., która ukaże się 

w kwietniowym  
„Magazynie Solidarność”.

Odpowiedzialność 
i solidarność

Rynek pracy drgnął
W lutym br. przeciętne zatrud-

nienie w sektorze przedsiębiorstw 
w porównaniu z lutym ub.r. było 
wyższe o 0,8 proc. i wyniosło 6 mln 
526,3 tys. etatów. Przeciętne zatrud-
nienie zmniejszyło się minimalnie 
względem stycznia 2023 r. o 0,1 
proc. co było wynikiem zwolnień, 
zakończenia umów terminowych i 
nie przedłużania ich lub przejść na 
emeryturę.

Marsz Papieski
Związkowcy z NSZZ „S” w nie-

dzielę 2 kwietnia br. wezmą udział 
w uroczystościach i marszach dla 
upamiętnienia osoby św. Jana 
Pawła II – Karola Wojtyły. Tego dnia 
będziemy manifestowali cześć dla 
Ojca Świętego i przywiązanie do 
jego nauki. Postać Jana Pawła II jed-
noczyła Polaków, nakłaniała do szu-
kania tego, co łączy. To odpowiedź 
na nasilające się ataki wymierzone 
w dobre imię Ojca Świętego. 

Region Gdański NSZZ „Solidar-
ność” organizuje 2 kwietnia 2023 r. 
o godz. 6 wyjazd związkowców 
sprzed siedziby Regionu (Wały 
Piastowskie 24).  Więcej…>>

Pracodawca 
dominujący

Prezydium KK NSZZ „S” zaopi-
niowało projekt ustawy o roz-
wiązywaniu sporów zbiorowych, 
przekazaną do konsultacji partne-
rom społecznym w RDS. Pozytyw-
nie oceniono m.in. wprowadzenie 
konstrukcji pracodawcy dominu-
jącego i powiązanie z tym możli-
wości prowadzenia sporu zbioro-
wego z tym podmiotem.

Więcej…>>

Wesprzyj fundację

Zwracamy się z prośbą o prze-
kazanie części zapłaconego 
już podatku dochodowego na 
rzecz Pomorskiej Fundacji Edu-
kacji i Pracy, Wystarczy wpisać 
numer KRS 0000337122.
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Baner z napisem „Ty nas obu-
dziłeś – my Cię obronimy” i z wi-
zerunkiem św. Jana Pawła II został 
umieszczony w centrum Gdańska, 
na budynku–siedzibie NSZZ „Soli-
darność”. To nasza odpowiedź na 
szkalujące Ojca Świętego reporta-
że i dyskusje wymierzone w dobre 
imię w przestrzeni publicznej. Na 
pobliskim skwerze stanęła 21 mar-
ca br. wystawa „Ojciec Święty z So-
lidarnością – Solidarność z Ojcem 
Świętym”, przypominająca nasze 
z Nim spotkania.  Piotr Duda wraz 
z Romanem Kuzimskim, wiceprze-
wodniczącym ZRG NSZZ „S”, otwo-
rzył „papieską” wystawę.

– Ojciec Święty sam bronić się 
już nie może. Odszedł do domu 
Ojca. Ale żyje w naszych sercach. 
My będziemy dawać świadectwo. 
Nie pozwolimy na szarganie do-

brego imienia Jana Pawła II. On 
jest dla nas fundamentem, bo 
NSZZ „Solidarność” rodził się pod 
krzyżem. Na stoczniowej bramie 
nr 2 stoczniowcy zawiesili wize-
runki Matki Boskiej Częstochow-
skiej i Ojca Świętego Jana Pawła 
II. W 1987 roku, papież modlił 
się pod pomnikiem Poległych 
Stoczniowców. W Gdańsku padły 
słowa: Solidarność – to znaczy: je-
den i drugi, to brzemię niesione 
razem, we wspólnocie. Nigdy: 
jeden przeciw drugiemu – mó-
wił podczas briefingu Piotr Duda,
przewodniczący KK NSZZ „Soli-
darność” i dodał, że nie doczekał 
się by w „mieście Wolności i So-
lidarności” jego włodarze i szef 
ECS zabrali głos w bulwersującej 
sprawie ataku na dobre imię Jana 
Pawła II. Więcej...>>

NASZYM ZDANIEM

 – Wyborcza związkowa proce-
dura nabrała przyśpieszenia, ale 
konieczna jest ciągła aktywność. 
Mam nadzieje, że wola i chęć dzia-
łania pozostanie w tych organiza-
cjach, które sprawnie przeprowa-
dziły i prowadzą wybory – ocenia 
Roman Kuzimski, wiceprzewodni-
czący ZRG NSZZ „S”. 

– Oczekujemy od członków 
organizacji, które są przed wy-
borami, by bacznie zwrócili uwa-
gę na wyborczy kalendarz. Jeśli 
przegapią wyborczy termin 31 
marca  będą musieli wnioskować 
do Zarządu Regionu o wydłużenie 
kadencji członków komisji. ZRG 

podejmie odpowiednią decyzję 
– apeluje i przypomina Stefan 
Gawroński, przewodniczący RKW 
Regionu Gdańskiego i członek 
KKW NSZZ „S”.  

Zmianę w kalendarzu wybor-
czym na kadencję 2023–28 wpro-
wadziła Komisja Krajowa NSZZ „S” 
– w okręgach łączonych termin 
wyborów delegatów na WZD regio-
nów przez elektorów przedłużono 
do 30 kwietna br. Terminy wybo-
rów określają zarządy regionów: „w 
szczególności dotyczy to terminów 
wyborów delegatów spośród elek-
torów, które muszą być zakończone 
najpóźniej do 30 kwietnia 2023 r.”

Wyborcze przyspieszenie

https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/2-kwietnia-w-warszawie-w-18-rocznice-smierci-sw-jana-pawla-ii-przejdzie-marsz-papieski-jestesmy-mu-to-winni
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/ojciec-swiety-byl-z-solidarnoscia-solidarnosc-jest-z-ojcem-swietym
https://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/22462-pracodawca-dominujacy-czyli-kto-prezydium-kk-o-projekcie-ustawy-o-sporach-zbiorowych


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

7065,56 zł

Jeśli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi ucznia-
mi i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. 

Ewangelia wg św. Jana (J 8,31-32),

iBiS NR 15 (628) 22 MARCA 2023
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Artur S. Górski
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

PRAWNIK WYJAŚNIA

WYDARZYŁO SIĘ 1981
Tyle brutto, czyli ok. 5146 zł „na rękę” przy umowie o pracę, wyniosło 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 
w lutym br.; wzrosło o 13,6 proc. licząc rok do roku. 

Od 1 lutego br. uprawnieni 
mogą składać wnioski o świadcze-
nie wychowawcze 500+ na nowy 
okres świadczeniowy. Dotyczy to 
wszystkich tych, którym świad-
czenie przysługuje. Świadczenie 
przysługuje na każde dziecko do 
ukończenia przez nie 18 lat. Żeby 
otrzymać świadczenie wychowaw-
cze na nowy okres świadczeniowy, 
który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 
31 maja 2024 r., trzeba złożyć do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
odpowiedni wniosek drogą elek-
troniczną. Od 1 lutego ZUS zaczął 
przyjmowanie wniosków.

W tym roku wnioski na nowy 
okres świadczeniowy można zło-
żyć za pośrednictwem bezpłatnej 
aplikacji mobilnej mZUS. Wnioski 
można składać również poprzez:
 Platformę Usług Elektronicz-

nych (PUE) ZUS
 portal Emp@tia 
 bankowość elektroniczną, jeśli 

bank ma taką usługę.
Termin wypłaty świadczenia 

jest uzależniony od daty złożenia 
prawidłowo wypełnionego wnio-
sku. Osobie, która złoży go:

 do 30 kwietnia 2023 r. – ZUS 
wypłaci świadczenie do 30 
czerwca 2023 r.

 w maju i w czerwce 2023 r. 
– ZUS wypłaci świadczenie do 
31 lipca 2023 r. wraz z wyrów-
naniem kwoty świadczenia od 
czerwca,

 w lipcu 2023 r. – ZUS wypłaci 
świadczenie do 30 września 
2023 r. wraz z wyrównaniem 
kwoty świadczenia od lipca,

 w sierpniu 2023 r. – ZUS wypłaci 
świadczenie do 31 października 
2023 r. wraz z wyrównaniem 
kwoty świadczenia od sierpnia.
Świadczenie 500+ przysługuje 

obywatelom Ukrainy, którzy przy-
byli z Ukrainy do Polski po 23 lute-
go 2022 r. w związku z działaniami 
wojennymi i uzyskali legalny po-
byt w Polsce. Osoby te powinny 
złożyć wniosek o świadczenie na 
formularzu SW-U, specjalnie przy-
gotowanym w języku ukraińskim. 
Wniosek można złożyć poprzez 
PUE ZUS, portal Emp@tia lub ban-
kowość elektroniczną.
Stan prawny na 20.03.2023 r.

Maria Szwajkiewicz

Paweł Dziwosz, członek ZRG 
NSZZ „S” i związkowy lider w Fe-
deral-Mogul Bimet S.A. oraz prze-
wodniczący Rady Miasta Malborka 
zajął 6 miejsce na Mistrzostwach 

Szósty w Europie 
Europy kategorii AG w duathlonie 
rozegranych w Wenecji. Wytrwa-
łość i sportowy instynkt zdrowej 
rywalizacji przyniósł efekty.  

– Start z orzełkiem na piersi, 
w koszulce polskiej reprezentacji, 
to jest duma i odpowiedzialność. 
Była realna szansa na wyższą lokatę. 
Pierwsze 5 km pobiegłem zacho-
wawczo. Trzeba wyciągnąć wnio-
ski, trenować  wrócić po medal. Na 
swoim dystansie byłem najszybszy 
wśród Polaków – mówi Paweł Dzi-
wosz, dziękując kibicującym jego 
sportowym poczynaniom. Duath-
lon (gr. dwubój) to dyscyplina spor-
towa, której zawodnicy biegną, jadą 
rowerem i znowu biegną. 

Od 16 marca do 7 kwietnia 1981 
r. w Polsce i w sąsiadujących repu-
blikach sowieckich odbywały się 
manewry wojsk Układu Warszaw-
skiego „Sojuz ’81”. Wcześniej, 15 
marca 1981 r., odbyło się spotkanie 
kierownictw MON i MSW dla  „oceny 
przygotowań na wypadek wprowa-
dzenia stanu wojennego”. W trzecim 
dniu ćwiczeń wojsk w sile 25 dywizji 
wybuchł „kryzys bydgoski”. 

W Bydgoszczy 19 marca 1981 r. 
doszło do prowokacji po sesji WRN, 
na którą zaproszono przedstawi-
cieli NSZZ „S” i rolników (m.in. Mi-
chał Bartoszcze, wydawca „Żywią 
i bronią”, Jan Rulewski, przewod-
niczący bydgoskiego MKZ NSZZ 
„S”, Jarosław Wenderlich, rzecznik 
MKZ). Związkowcy domagali się 
rejestracji związku zawodowego 
rolników, ale nie zostali   dopusz-
czeni do głosu. Mjr milicji Henryk 
Bednarek dał ultimatum: opusz-
czenie sali w ciągu kwadransa. O 
godz. 20 do sali obrad wkroczyły 
dwie kompanie MO i pluton w 
„cywilkach” – 116 milicjantów bez 
broni palnej i bez pałek. Milicjanci 

użyli siły i chwytów obezwładnia-
jących. Poturbowali Rulewskiego 
(wstrząśnienie mózgu, uszkodze-
nie dziąseł), Michała Bartoszcze 
(lat 67, złamana żuchwa) i Mariu-
sza Łabentowicza (stłuczenia). 

Pobicie działaczy „S” wywo-
łało wzburzenie. Region bydgo-
ski ogłosił dwugodzinny strajk, 
a KKP wezwała do kilkugodzin-
nego strajku ostrzegawczego. 
27 marca 1981 r., od godz. 8 do 
12, stanął niemal cały kraj. W tym 
czasie gen. Jaruzelski w rozmowie 
z prymasem Stefanem Wyszyń-
skim zgodził się na powstanie 
wiejskiej „Solidarności”. Nagrania 
z sali WRN wyemitowało po kilku 
dniach Polskie Radio w reporta-
żu pt. „Rozwaga prosi o głos”. Bez 
odpowiedzi pozostało pytanie, jak 
w ręce dziennikarzy trafiło nagra-
nie dokonane przez milicjantów 
podczas brutalnej interwencji? Do 
strajku generalnego nie doszło. 
30 marca 1981 r. zawarto porozu-
mienie. „Solidarność” Rolników In-
dywidualnych zarejestrowano 12 
maja 1981 r. Więcej...>>

Prowokacja 
w cieniu manewrów

Wniosek na 500+

Związkowi liderzy na kadencję 2023 – 2028 (cz.4)
 Leszek Świeczkowski, przewod-

niczący KM NSZZ S” w Zakładach 
Farmaceutycznych Polpharma 
SA w Starogardzie Gd.

 Zbigniew Matuszewski, przewod-
niczący KP NSZZ S” Polska Spółka 
Gazownictwa Oddz. w Gdańsku  

 Paweł Worach, przewodniczący 
KO NSZZ S” Pracowników Kra-
jowej Grupy Spożywczej S.A. 
Oddz. „Cukrownia Malbork”

 Anna Walkowiak, przewodni-
cząca KZ NSZZ S” Wojewódzka 
i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Gdańsku

 Robert Bartodziejski, przewod-
niczący KZ NSZZ S” PGE Ener-
gia Odnawialna SA, Oddz. EW 
Żarnowiec

 Agnieszka Podbielska, prze-
wodnicząca KZ NSZZ S” Nadle-
śnictwo Wejherowo

 Wojciech Lewandowski, prze-
wodniczący KZ NSZZ S” Oddz. 
Pomorski Przewozów Regio-
nalnych w Gdyni

 Elżbieta Skłucka, przewod-
nicząca KP NSZZ S” Totaliza-
tor Sportowy sp. z o.o. Oddz. 
w Gdańsku.

Pobici działacze NSZZ „Solidarność”, ulotka ze zbiorów IPN o. Gdańsk.

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/kryzys-bydgoski-1981-z-manewrami-wojsk-ukladu-warszawskiego-w-tle
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