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Związki zawodowe czuwają 
i pracują razem
Rozmowa z Jamesem Ritchie, 
asystentem sekretarza 
generalnego International Union 
Food Workers (IUF) z siedzibą 
w Genewie 
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NSZZ „Solidarność” wraz z Mini-
sterstwem Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego powołały do życia 
31 sierpnia br. Instytut Dziedzic-
twa Solidarności. 
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w Stoczni Gdańskiej

Instytut Dziedzictwa 
Solidarności

Polska należy do grupy 
państw o niskich kosztach pra-
cy. Zapowiedź rządu Mateusza 
Morawieckiego szybkiego 
wzrostu płacy minimalnej 
świadczy o odmiennym podej-
ściu obecnej ekipy rządzącej 
do polityki rynku pracy i pra-
cownika niż ten reprezentowa-
ny przez rząd PO-PSL i ekipę 
lewicy spod szyldu SLD. 
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Minimalna 
już nie taka minimalna

Polski model państwa 
dobrobytu

Dla mnie, podobnie jak dla więk-
szości pracowników, zapowiedź 
dużego przyspieszenia wzrostu 
płac, stymulowanego wzrostem 
płacy minimalnej, jest trafną od-
powiedzią na oczekiwania ludzi. 
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35 rocznica męczeńskiej śmierci 
Kapelana „Solidarności”

– Kamulki do nóżek – rozkazał kapitan Służby Bezpieczeństwa na tamie we Włocławku. Po kilku minutach ciało 
w sutannie uderzyło o lustro wody. Wisła przejęła księdza Jerzego. Kończył swe życie kapłan męczennik, opie-
kun i duchowy przewodnik robotników. Z różańcem w ręku wytrwał do końca. Była noc 19 października 1984 
roku. Tam, skąd pochodził ksiądz Jerzy, nikomu nie trzeba było tłumaczyć, co to jest komuna.
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Dokerzy przygotowują się do 
protestu. Osią sporu w gdań-
skim DCT oraz gdyńskich por-
towych terminalach OT i GCT 
jest zatrudnianie osób z firm 
zewnętrznych na podstawie 
umów cywilnoprawnych.
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Pracownicy zewnętrzni 
czy sprzedawcy usług?
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– Nie lubię słowa „okupacja”, 
bo źle mi się kojarzy histo-
rycznie, wolę powiedzieć, że 
to oczekiwanie na podpisanie 
porozumienia. Pytanie tylko, 
czy strony – pracodawcy i rzą-
dowa – wykażą się odpowie-
dzialnością.
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Pocztowcy zajęli siedzibę 
Poczty Głównej w Warszawie
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Oświatowa „S” żąda realizacji 
postulatów z 7 kwietnia!

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność”, wska-
zując na opieszałość rządu w kwestii re-
alizacji Porozumienia z 7 kwietnia br., do-
maga się wypełnienia zobowiązań wobec 
środowiska oświatowego. Przedstawi-
ciele KSOiW 9 września skierowali w tej 
sprawie list do ministra edukacji Dariusza 
Piontkowskiego. Zdaniem związkowców 
kwietniowe porozumienie nie zostało 
zrealizowane w całości, a wykonanie 
części zrealizowanych punktów budzi za-
strzeżenia, szczególnie tych dotyczących 
zmniejszania uciążliwości pracy wynika-
jącej z nadmiernej dokumentacji szkolnej 
(tzw. papiery) oraz zmiany systemu wy-
nagradzania nauczycieli w uzgodnieniu 
ze związkami zawodowymi do 2020 r. 
Nadmierna biurokracja powoduje, że na-
uczyciele obarczeni są dodatkową, nieod-
płatną pracą. KSOiW NSZZ „Solidarność” 
wielokrotnie wskazywała na to zagadnie-
nie. Oświatowa „Solidarność” przypomina 
również, że według wspólnych uzgodnień 
z rządem nowy system wynagradzania 
miał być dopracowany do 2020 r.

Rozmawiali o dialogu 
społecznym 

W dniach od 18 do 19 września w 
Gdańsku odbywało się seminarium doty-

czące budowania potencjału partnerów 
społecznych i uczestników dialogu spo-
łecznego. Zorganizowała je Europejska 
Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków 
Życia i Pracy, z którą „Solidarność” współ-
pracuje. – Eurofund zajmuje się kwestiami 
społecznymi związanymi z zatrudnieniem 
oraz warunkami pracy, a więc zagad-
nieniami, które są dla nas bardzo ważne 
– tłumaczy Mateusz Szymański z Zespołu 
Monitoringu i Dialogu Społecznego Ko-
misji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W se-
minarium uczestniczyło kilkadziesiąt osób 
z różnych krajów europejskich, głównie z 
Europy Środkowo-Wschodniej, ponieważ 
rozmowy dotyczyły sytuacji panującej wła-
śnie w tym regionie. 

XII Parada Motocyklowa 
Solidarności

Ulicami Poznania przejechała XII Pa-
rada Motocyklowa Solidarności z okazji 
Dnia Solidarności i Wolności. Na starcie 
parady przy placu Wolności stawiło się 
prawie pięciuset amatorów jednośladów 
z całej Wielkopolski. Wspólnie przejechali 
kilkunastokilometrową trasę, po drodze 
mijając miejsca związane z odzyskaniem 
przez Polskę niepodległości i z historią 
„Solidarności”.  Motocykliści oddali hołd 
powstańcom wielkopolskim, pomordo-
wanym w Katyniu, uczestnikom poznań-
skiego Czerwca 1956 i twórcom „Solidar-
ności”. Metę parady zlokalizowano na 
terenie zakładów im. Hipolita Cegielskie-
go, fabryki, która w całym kraju stała się 
symbolem walki o wolność i demokrację.  

Sala BHP oddziałem 
Narodowego Muzeum 
Morskiego w Gdańsku

2 sierpnia, decyzją ministra kultury 
i dziedzictwa narodowego, Narodowe 
Muzeum Morskie w Gdańsku otrzymało 
do prowadzenia ósmy już oddział – hi-
storyczną Salę BHP w Gdańsku. Decyzja o 
przekazaniu Sali BHP muzeum jest konse-
kwencją wieloletniej współpracy między 
NSZZ „Solidarność, reprezentowanym 
przez Fundację Promocji Solidarności, 
dotychczasowego opiekuna obiektu, a 
muzeum. W nowym oddziale NMM w 
dalszym ciągu będzie prowadzona dzia-
łalność wystawiennicza, naukowa i mu-
zealna. Będą odbywały się tu spotkania 
solidarnościowych stowarzyszeń komba-
tanckich, pokazy grup rekonstrukcyjnych, 
będą też organizowane uroczystości upa-
miętniające ważne wydarzenia, jak podpi-
sanie Porozumień Sierpniowych czy rocz-
nica wprowadzenia stanu wojennego.

II Forum Młodych NSZZ 
„Solidarność” – Chcemy zmian!

Chcą większego wsparcia, większego 
wpływu na funkcjonowanie Związku i 
lepszych możliwości osobistego rozwoju. 
Konieczna jest też zmiana wizerunku „So-
lidarności” jako nowoczesnego związku 

zawodowego, który bardziej powinien 
otwierać się na inne środowiska i grupy 
zawodowe. To główne wnioski po II Forum 
Młodych zorganizowanym w Zakopanem 
przez Krajową Sekcję Młodych NSZZ „Soli-
darność”. Podczas trzydniowych spotkań, 
dyskusji i warsztatów blisko 60 młodych 
liderów szukało odpowiedzi na pytanie, 
jak ma funkcjonować „Solidarność” i jakie 
miejsce powinni zajmować w niej młodzi 
związkowcy. Przyjęli również manifest na 
rzecz „Sprawiedliwego rynku pracy”, w któ-
rym domagają się zwiększenia wysiłków 
na rzecz poprawy jakości zatrudnienia, 
podniesienia wynagrodzeń, budowania 
solidarności międzypokoleniowej, dzia-
łań zwiększających wysokość emerytur, 
edukacji dostosowanej do potrzeb rynku 
pracy, w tym wiedzy na temat praw pra-
cowniczych i związków zawodowych, oraz 
lepszego dostępu do usług publicznych.

XXXVII Ogólnopolska 
Pielgrzymka Ludzi Pracy 

Tegoroczna pielgrzymka na Jasną Górę 
została zorganizowana 14 i 15 września. 
Udział w niej wzięło około 20 tysięcy osób, 
w tym premier RP Mateusz Morawiecki i 
przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” Piotr Duda.  

– Przybywamy na Jasną Górę, każdy w 
swojej intencji, aby podziękować Jasnogór-
skiej Pani za opiekę. Bardzo Wam dziękuję, 
że jesteście, że trwacie – mówił Piotr Duda, 
który zabrał głos przed uroczystą mszą św. 

Piotr Duda spotkał się 
z pracownikami kultury

W warszawskiej siedzibie „Solidar-
ności”, przy ul. Prostej 30, we wrześniu 
odbyło się posiedzenie Krajowego Sekre-
tariatu Kultury i Środków Przekazu NSZZ 
„Solidarność”. W spotkaniu wziął udział 
przewodniczący Komisji Krajowej „S” Piotr 
Duda. Głównym tematem spotkania były 
niskie wynagrodzenia w kulturze. 

Zdaniem Piotra Dudy w Polsce musi 
powstać swoisty układ zbiorowy pracy 
dla całej sfery �nansów publicznych.
Związkowcy z sekretariatu kultury przed-
stawili przebieg rozmów z Ministerstwem 
Kultury. W połowie września, po ponad-
półrocznych rozmowach Sekcji Krajowej, 
ministerstwo wyszło z propozycją poro-
zumienia. Jednak zdaniem związkowców 
przedstawione propozycje są niesatys-
fakcjonujące, szczególnie w kwestii wy-
sokości wzrostu wynagrodzeń, dlatego 
zapowiedziana została na 7 października 
pikieta pod Ministerstwem Kultury. 

W muzeach przeprowadzona została 
ankieta na temat dialogu społecznego. 
Wynik jest zasmucający, dialog w tych 
instytucjach jest po prostu symboliczny, 
markowany przez dyrektorów – przedsta-
wiał Andrzej Rybicki, przewodniczący Kra-
jowej Sekcji Muzeów i Instytucji Ochrony 
Zabytków NSZZ „Solidarność”.

Chcą lustracji w Radzie Dialogu 
Społecznego

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” 
Piotr Duda oraz prezes Związku Pracodaw-
ców i Przedsiębiorców Cezary Kazimier-
czak wystąpili wspólnie do prezydium RDS 
o dobrowolną lustrację jej członków. Pre-
zydium Rady odrzuciło ten wniosek, zga-
dzając się jednocześnie na wystosowanie 
pisma do prezydenta RP z prośbą o inter-
pretację, czy taki obowiązek istnieje.

CMKOS domaga się wyższej 
płacy minimalnej w Czechach

Półtora tysiąca liderów Czesko-Mo-
rawskiej Konfederacji Związków Zawodo-
wych spotkało się w praskim Forum Karlin 
na mityngu manifestacyjnym w ramach 
kampanii „Dobra Praca”. Lider CMKOS 
Jesev Stredula kilkukrotnie przywoływał 
osiągnięcia polskich związków zawo-
dowych. Główną osią akcji jest postulat 
szybszego wzrostu płacy minimalnej, 
która – jak prezentowano w statystykach 
– rośnie znacznie wolniej niż zyski �rm.
Gośćmi mityngu byli przedstawiciele 
m.in. niemieckich, belgijskich, słowackich 
i polskich związków zawodowych, w tym 
NSZZ „Solidarność”, który reprezentował 
Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewod-
niczącego Komisji Krajowej. 

Zarząd Regionu Gdańskiego: 
przed wyborami 
parlamentarnymi

Zbliżające się wybory parlamentarne 
i sytuacja w zakładach pracy – to głów-
ne tematy posiedzenia Zarządu Regionu 
Gdańskiego, które odbyło się 9 września 
w gdańskiej siedzibie „Solidarności”. Za-
nim jednak związkowcy zajęli się oma-
wianiem bieżących spraw, złożyli hołd 
o�arom zbrodni piaśnickiej.

– W tym roku mija 80 rocznica zbrodni 
w Piaśnicy. Do dnia dzisiejszego nie wia-
domo, ile jest o�ar jednej z pierwszych
zbrodni niemieckich przeprowadzonych 
na tak wielką skalę w czasie II wojny świa-
towej – mówiła Teresa Patsidis, zastępca 
dyrektora Muzeum Stutthof ds. Muzeum 
Piaśnickiego, która była gościem wrze-
śniowego posiedzenia regionalnych 
władz gdańskiej „Solidarności”. Niemcy 
ukrywali zbrodnię, a potem zacierali jej 
ślady.  W Piaśnicy zamordowani zostali 
przedstawiciele polskiej elity politycznej, 
gospodarczej i kulturalnej z Pomorza 
Gdańskiego. Zginęły tam również osoby 
przewożone koleją z terenów III Rzeszy. 
Wśród nich były osoby chore psychicznie, 
przeciwnicy ideologii nazistowskiej oraz 
Polacy i Czesi mieszkający przed wojną na 
terenie Niemiec. Członkowie ZRG obej-
rzeli �lm poświęcony zbrodni w Piaśnicy.

Gościem drugiej części posiedze-
nia Zarządu Regionu był poseł Janusz 
Śniadek, który przedstawił efekty swojej 

czteroletniej pracy w Sejmie. Były prze-
wodniczący „S” do największych swoich 
sukcesów zaliczył przyjęcie ustawy o ogra-
niczeniu handlu w niedziele, przyjęcie 
ustawy nakazującej pracodawcy zawarcie 
z pracownikiem umowy na piśmie przed 
podjęciem przez niego pracy, obniżenie 
emerytur byłym esbekom oraz wprowa-
dzenie tzw. dodatku godnościowego dla 
osób o statusie osoby szykanowanej i re-
presjonowanej w okresie PRL-u. 

Nowym prezesem Radia 
Gdańsk został Adam Chmielecki

Adam Chmielecki, wydawca, polito-
log i publicysta, współpracujący z naszym  
miesięcznikiem „Magazyn Solidarność”, 
decyzją Rady Mediów Narodowych został 
12 września powołany na stanowisko pre-
zesa Radia Gdańsk SA. Adam Chmielecki 
jest autorem książek „Wokół Solidarności” 
i „Solidarni i niepodlegli”, wydanej z okazji 
setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Wspólnie ze Sławomirem 
Cenckiewiczem, Januszem Kowalskim i An-
ną K. Piekarską napisał biogra�ę śp. Lecha
Kaczyńskiego, jest współautorem albumu 
„Moim powołaniem jest służba publiczna. 
Rzecz o Macieju Płażyńskim”. Pisał m.in. 
dla „Biuletynu IPN”, publikował na łamach 
„Czasu Stefczyka”, „Dziennika Polskiego”, 
„Gazety Bankowej”, „Gazety Polskiej”, „Na-
szego Dziennika”, tygodników „Do Rzeczy” 
i „wSieci”. Był właścicielem wydawnictwa 
Patria Media. Pracował w Komisji ds. Li-
kwidacji WSI (kierował sekretariatem prze-
wodniczącego komisji S. Cenckiewicza) 
i w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej 
w Gdańsku. Zasiada w radzie utworzone-
go przez NSZZ „S” i Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Instytutu Dzie-
dzictwa Solidarności. Ma otwarty przewód 
doktorski. Promotorem rozprawy na temat 
Porozumienia Centrum jest prof. Wojciech 
Polak, naukowiec z Uniwersytetu Mikoła-
ja Kopernika w Toruniu, przewodniczący 
Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. 
Na łamach „Magazynu Solidarność” Adam 
Chmielecki zajmował się szeroko poję-
tą tematyką związkową oraz publikował 
na temat najnowszej historii Polski, m.in. 
o zbrodni lubińskiej z 31 sierpnia 1982 
roku oraz o życiu i dokonaniach Anny Wa-
lentynowicz (1929–2010).

Szkolenia  
dla związkowców 

Dział Szkoleń zaprasza w nadchodzą-
cym miesiącu działaczy związkowych z Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” na 
trzy szkolenia. Odbędą się one w czwartek, 
3 października (temat: zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych), we wtorek, 22 paź-
dziernika (temat: mobbing) oraz w środę 
i czwartek, 23–24 października (szkolenie 
dla członków komisji zakładowych i rewi-
zyjnych). Wszystkie spotkania odbędą się 
w Gdańsku. Kontakt dla zainteresowanych: 
tel. 58 305 54 79, e-mail: dzial.szkolen@soli-
darnosc.gda.pl. Udział jest bezpłatny. 
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PYTANIE MIESIĄCA

KRZYSZTOF BULIŃSKI, przewodniczący 
KZ NSZZ „Solidarność” Transportowy Dozór 
Techniczny.

– Na pewno zostało wprowadzone wiele pozytywnych 
zmian. Jak choćby program 500 plus, który napędza koniunk-
turę. Jest on korzystny dla rodzin, ważne jest jednak, aby trans-
fery społeczne nie podnosiły in�acji. W ostatnim czasie wzro-
sły ceny towarów żywnościowych, co daje się już odczuć. Co 
prawda, wzrost cen produktów rolnych związany jest też z sy-
tuacją pogodową. Ja osobiście dobrze oceniam to, co przepro-
wadził w parlamencie poseł Janusz Śniadek, czyli ograniczenie 
handlu w niedziele. Społeczeństwo już się przyzwyczaiło, że 
niedziele są wolne. Polacy zaczęli spędzać czas w niedzielę 
inaczej, bardziej rodzinnie. Więcej jeździmy na wycieczki, od-
wiedzamy restauracje, a co za tym idzie rozwija się ten segment 
gospodarki. Powstają nowe i tanie restauracyjki w ciekawych 
miejscach. Niestety, nie została rozwiązana sprawa systemu 
podnoszenia wynagrodzeń pracowników opłacanych z budże-
tu państwa. W mojej �rmie zatrudniającej wysoko wykwali�ko-
wanych fachowców brak znaczących podwyżek powoduje, że 
wielu doświadczonych pracowników myśli o zmianie pracy. Nie 
wszyscy dostali u nas podwyżkę w wysokości 2,3 proc, która re-
kompensowałaby w pewnym stopniu in�ację. Liczymy jednak 
na te zapowiedziane na przyszły rok 6 proc. podwyżki. 

PIOTR MADEJ, przewodniczący KM NSZZ 
„Solidarność” Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej

– Jeżeli chodzi o rozwiązania ogólne, to obecnie rządząca 
ekipa zrobiła wiele dobrego. Ten rząd spotykał się ze związkami 
zawodowymi i rozmawiał, w przeciwieństwie do poprzedniej 
ekipy. Jeśli chodzi o sytuację sanepidów, to zmieniło się na 
korzyść, jeśli chodzi o wynagrodzenia, szczególnie jeśli porów-
namy to z poprzednimi ośmioma laty, kiedy to podwyżki były 
zawieszone w sferze budżetowej. Przez osiem lat jechaliśmy na 
groszowych pensjach, kiedy zmienił się rząd, to od razu w 2016 
roku dostaliśmy pewną podwyżkę, potem co roku nasze pensje 
wzrastały. Oczywiście nas to nie zadowala, bo płaca minimalna 
rośnie znacząco, a nasza płaca rośnie słabo. I dochodzi do ab-
surdów, bo magister z kilkuletnim stażem ma niewiele więcej 
niż minimalna płaca, a pensje na najniższych stanowiskach 
i prawie najwyższych są niemal na tym samym poziomie. W tej 
chwili mamy powołaną grupę negocjacyjną, która zajmuje się 
tworzeniem systemu płac. Moim zdaniem powinno być tak, 
że jeśli minimalna płaca wzrasta o 100 zł, to wszystkie pensje 
w budżetówce powinny o te 100 zł wzrosnąć. Nie została roz-
wiązana sprawa nadzoru nad kontrolą żywności. Co prawda, 
w wyniku naszych protestów nie doszło do przyłączenia części 
sanepidów do weterynarii, ale projekt jest i obawiamy się, że 
pomysł ten po wyborach może powrócić. 

oprac. (mk)

Jak oceniasz mijające cztery lata 
rządów Prawa i Sprawiedliwości?NA CO PRZEZNACZAMY PIENIĄDZE Z PROGRAMU 500+ 

Edukacja, nauka, korepetycje, art. szkolne

27%

18%

15%

9%

8%

7%

6%

2%

Ogólnie na dziecko

Ubrania, wózek

Oszczędzanie z myślą o przyszłości dziecka

Bieżące wydatki, życie

Rozrywka, zabawki, hobby

Żywność

Wakacje, obozy

Leki, leczenie, rehabilitacja
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Najwięcej beneficjentów rządowe-
go programu wsparcia rodzin wy-
daje uzyskane środki na edukację 
dzieci.

30 proc. rodziców przeznacza pie-
niądze otrzymane w ramach 500 plus 
na artykuły szkolne, korepetycje i inne 
elementy zaliczane do kategorii okre-
ślonej jako „edukacja”. Tak zadeklaro-
wali respondenci badania przeprowa-
dzonego przez ARC Rynek i Opinia na 
zlecenie Izby Zarządzających Fundu-
szami i Aktywami. 27 proc. badanych 
zamierza przeznaczyć pieniądze na 
„ogólne potrzeby dziecka”, a 18 proc. 
na ubrania i gadżety. 15 proc. zamie-
rza odłożyć uzyskane środki, żeby 
zabezpieczyć przyszłość finansową 
dzieci. Na niższych pozycjach uplaso-
wały się: pokrycie bieżących wydatków 
(9 proc.), rozrywka, hobby i zabawki 
(8 proc.), zakup żywności (7 proc.), 
sfinansowanie wyjazdów wakacyjnych 
(6 proc.) oraz zakup lekarstw i rehabi-
litacja (2 proc.).

Co ciekawe, pieniądze uzyskane na 
pierwsze dziecko są traktowane nieco 
inaczej – najczęściej są przeznaczane 
na pokrycie bieżących wydatków. Pro-
fesor Marcin Dyl, prezes Izby Zarzą-
dzających Funduszami i Aktywami, 
sugeruje, że są one traktowane jako 
„bonus” umożliwiający rozluźnienie 
dyscypliny finansowej.  Wskazuje też 
na dość dużą liczbę respondentów 
decydujących się na odłożenie uzy-
skanych środków – deklaruje to aż 15 
proc. osób. Dla porównania: jedynie 
5–6 proc. ogółu Polaków przyznaje 
się do oszczędzania.

MarWer

Na co wydajemy 500 plus?  
30%

Anna Solidarność na monecie

FO
T. 

NB
P

Narodowy Bank Polski upamiętnił 
Annę Walentynowicz – wprowadził do 
obiegu srebrną monetę o nominale 
10 zł.

Na awersie monety został 
przedstawiony fragment gdań-
skiego pomnika Poległych Stocz-
niowców. Umieszczony poniżej 
napis „Anna Solidarność” jest 
najbardziej rozpowszechnionym 
przydomkiem bohaterki, pod-
kreślającym jej wkład w powsta-
nie ruchu „Solidarności”. Rewers 
monety przedstawia wizerunek Anny 
Walentynowicz, a trzy hasła – Odwaga, 
Skromność, Konsekwencja – podkreśla-
ją zasady, którymi kierowała się w życiu 
i działalności.

Cena srebrnej monety kolekcjoner-
skiej o nominale 10 zł to 130 zł brutto. 
Można ją kupić m.in. w oddziałach 
NBP.

Ste fan  Kub owicz 
w październiku skoń-
czyłby 72 lata. Był wie-
loletnim skarbnikiem 
K o m i s j i  K r a j o w e j , 
a także aktywnie dzia-
łał w Krajowej Sekcji 
Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność”.

Ste fan  Kub owicz 
urodził się 20 paździer-
nika 1947 w Kasinie 
Wielkiej. Był absolwen-
tem Wydziału Mate-
matyczno-Fizycznego 
Uniwersytetu Jagielloń-
skiego (1971). W 1971 
asystentem stażystą na 
UJ. Od 1972 pracował 
jako nauczyciel w X LO 
im. KEN w Krakowie.

Od września 1980 w „Solidarności”, był przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty 
i Wychowania Kraków-Śródmieście. W 1981 roku był delegatem na WZD Regionu Małopolska oraz członkiem 
Zarządu Regionu.

Od 1989 roku członek Prezydium Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania, od 1990 roku przewodniczący Sekcji 
Krajowej OiW, od stycznia 1992 przewodniczący Sekretariatu Nauki i Oświaty „S”. Od 1995 delegat na KZD, od 1992 
członek Prezydium KK, od 2002 skarbnik KK. Od 1992 delegat Sekcji Krajowej OiW do International Education. Od 
2000 przewodniczący Stowarzyszenia Instytutu Promocji Nauczycieli „S”.

Zmarł Stefan Kubowicz. Był wieloletnim skarbnikiem 
i członkiem Prezydium Komisji Krajowej „Solidarności”

– Anna Walentynowicz (1929−2010) 
to jedna z najważniejszych postaci 
w polskich dążeniach do niepodległo-
ści lat 80. – pisze w folderze emisyjnym 
historyk Sławomir Cenckiewicz.
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Nietolerancyjny 
jak aktor
W czasach walki z wykluczeniem różnych grup społecznych 
nakręcenie spotu, w którym kpi się z osób psychicznie chorych, 
można wytłumaczyć tylko zaburzeniami psychicznymi twórców. 
Po profesorach używających w swoich wypowiedziach knajackie-
go języka, sędziach kradnących w sklepach pendrive’y, przyszedł 
czas na kompromitację następnej grupy tzw. elity. Pszoniak, 
Nehrebecka, Łukaszewicz to nazwiska aktorów, którzy wielu 
Polakom kojarzyły się przez lata z kulturą przez duże „K”. Po akcji 
„Nie świruj, idź na wybory” kojarzyć się będą już tylko z brakiem 
kultury osobistej.

Palikot w spódnicy 

Myśleliśmy, że po Januszu Palikocie i Stefanie Niesiołowskim 
już nic gorszego nie może się w polskiej polityce zdarzyć. A jed-
nak. Na pseudogwiazdę tegorocznej kampanii wyborczej wyrasta  
niejaka Klaudia Jachira. Kandydatka nr 13 na warszawskiej liście 
KO postanowiła przebić się do opinii publicznej za pomocą cham-
stwa i wulgarności, prześcigając w tym swoich poprzedników. 
Obraziła katolików (ale obecnie to nie sztuka), żołnierzy Armii 
Krajowej, o�ary katastrofy smoleńskiej. Na razie przebiła popular-
nością w Internecie liderkę KO Małgorzatę Kidawę-Błońską. 

Liczy siê nazwisko, 
nie historia
Czy Witos był premierem? – Z tego co wiem, to nie był – od-
powiedziała podczas wywiadu radiowego kandydatka PSL do 
Sejmu… Joanna Staniszkis, córka profesor Jadwigi Stanisz-
kis. Gdy prowadzący stwierdził, że Witos jednak był szefem 
rządu i spytał, czy radna wie, ile razy, sfrustrowana kandydatka 
poprosiła, żeby „może nie męczył jej już z historii”. Joanna 
Staniszkis początkowo miała startować jako kandydatka Koalicji 
Obywatelskiej, ale miejsce na liście niestety nie było zbyt dobre, 
przeszła więc do ludowców. To nic, że nie ma podstawowej wie-
dzy o ugrupowaniu, z którego startuje, liczy się rozpoznawalne 
nazwisko. 
Może by tak na przyszłość wprowadzić do ordynacji wyborczej 
zapis, że krewni znanych osób mogą zajmować tylko miejsca od 
trzeciego wzwyż? 

Buduj¹ce cztery podpisy
Dziennikarz Jacek Żakowski na własnej skórze przekonał się, co 
Polacy myślą o totalnej opozycji. Lewicowy żurnalista zaanga-
żował się w zbieranie podpisów dla startującego w wyborach 
do Senatu lidera Obywateli RP Pawła Kasprzaka. Po godzinie 
nagabywania spotkanych ludzi udało mu się namówić 4 (słownie: 
cztery) osoby do poparcia kandydata radykalnego ruchu opo-
zycyjnego. – Oczywiście większość ludzi nie chce podpisywać, 
odchodzą obrzydzeni, ale udało mi się zebrać cztery podpisy 
– opowiadał dziennikarz – Gdyby to było masowe zjawisko, a nie 
tylko cztery przypadki na 200 osób, które zdążyłem zaczepić, to 
byłoby bardzo budujące – przekonywał Jacek Żakowski.

Bezdzietni kanibale
W naszej rubryce na stałe już zagościły informacje z frontu walki 
z globalnym ociepleniem. Obrońcy, a może pseudoobrońcy 
klimatu, prześcigają się w pomysłach na zmniejszenie emisji 
dwutlenku węgla. W Kanadzie młodzi ludzie deklarują, że nie 
będą mieli dzieci „do czasu, aż będą pewni, że rząd zapewni 
im bezpieczną przyszłość”. O krok dalej, i to o duży krok, idzie 
szwedzki naukowiec, który wpadł na makabryczny pomysł walki 

z globalnym ociepleniem. Jego zdaniem ratunkiem dla naszej 
planety może być… kanibalizm. Otóż szwedzki behawiorysta Ma-
gnus Soderlund uważa, że sposobem na ograniczenie hodowli 
zwierząt może być zjadanie ludzi. A konkretniej – zwłok świeżo 
zmarłych. Jego zdaniem „konserwatywne poglądy” społeczeń-
stwa mogą być pewną przeszkodą w przekonaniu Szwedów do 
takiej diety. Jednak jak wiadomo, nie takie przeszkody zwalczyły 
już siły postępu. Zapewne tak jak runęły takie tabu jak aborcja czy 
eutanazja, tak runie tabu kanibalizmu.

Kolejna wpadka 
prezydentki Dulkiewicz

Konsternację  uczestników debaty „Solidarność i pokój. Miasto jako 
europejska wspólnota” zorganizowanej przez ECS wywołała wypo-
wiedź prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, która burmistrza 
Londynu nazwała „egzotycznym gościem”. Sadiq Khan stwierdził: 
„Nigdy jeszcze mnie tak nie nazwano”. Tak już z tymi naszymi rodzi-
mymi postępowcami bywa, jak co do czego przyjdzie, to wychodzi 
z nich zaściankowość i brak elementarnych kompetencji.

Mê¿czyźni 
bez prawa g³osu
Oryginalny sposób na zmianę w polityce zaproponowała 
Agnieszka Holland, która chciałaby na trzy kadencje pozbawić 
mężczyzn prawa głosu.
– Mam prosty pomysł, by na trzy kadencje zawiesić prawa 
wyborcze mężczyzn – tylko czynne. Nie będą mogli głosować, 
ale będą mogli być wybierani – powiedziała Agnieszka Holland 
w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”. Zdaniem reżyserki byłby to 
akt dziejowej sprawiedliwości, bo „...kobiety przez tysiąclecia 
nie miały żadnych praw. Byłoby sprawiedliwe, żeby choć przez 
kilkanaście lat mężczyźni odpoczęli”. Agnieszka Holland chce 
więc pozbawić panów tylko połowy praw. Jednak tu pojawia 
się problem. W dobie panowania ideologii gender, kiedy każdy 
może sobie wybrać dowolną płeć kiedy i jak chce, takie zakazy 
mogą okazać się niewystarczające, bo w dniu wyborów wszyscy 
panowie mogliby poczuć się kobietami, tym samym uzyskać 
czynne prawo wyborcze. A poza tym, co zrobić z 58 płciami, 
które już obecnie można sobie wybrać np. na Facebooku?

Jakiej p³ci jest 
pose³ Mieszkowski?
Taki dialog:
– Skoro tak bardzo dążyliście do tego, żeby wprowadzać ideolo-
gię gender, jest pan jedną z pięćdziesięciu ilu płci? – pyta redaktor 
w programie telewizyjnym.
– Ja nie wiem – z rozbrajającą szczerością odpowiedział na zadane 
przez dziennikarza pytanie poseł Nowoczesnej. 
– Pan nie wie, jakiej jest płci?– dopytywał zaskoczony taką odpo-
wiedzią redaktor.
– Ja potra�ę zde�niować swoją płeć, ale płeć ma również wymiar
kulturowy. O tym trzeba pamiętać, proszę pana…
No i co tu komentować?

I ŚMIESZNO, I STRASZNO

AKTUALNOŚCI

Rozdwojenie jaźni i odwracanie kota ogonem to niewątpliwie cechy cha-
rakteryzujące działania totalnej opozycji w minionych latach. Ale ostatnie 
tygodnie kampanii wyborczej to pokaz szczególnej hipokryzji. No bo jakże 
tak – czy wyborcy Obywatelskiej Koalicji mają głosować na Klaudię Jachirę, 
dla której święte dla wielu Polaków słowa „Bóg, Honor, Ojczyzna” to „bób, 
humus i włoszczyzna”? Czy na rozdającą ciepłe uśmiechy nową faworytkę 
Grzegorza Schetyny – Małgorzatę Kidawę-Błońską? Na fotografującego 
się przy busie z reklamą hejterskiej grupy „Silni razem” szefa kampanii 
wyborczej KO Krzysztofa Brejzę czy na panie posłanki i prezydentki, które 
uroczyście – oczywiście w Gdańsku – podpisują kartę przeciwko mowie 
nienawiści niemal w tym samym czasie, kiedy wspomniana już Jachira kpi 
z katastrofy smoleńskiej i ogłasza quiz „czyja to kończyna”? Jakie jest więc 
prawdziwe oblicze tej koalicji? 

Nie mam żadnych wątpliwości, że kolejne przekroczenie wszelkich barier 
wynika z paniki totalnej opozycji i samego Schetyny, że kolejne lata spędzą 
odsunięci od rządowych fruktów i bezsilnie będą przypatrywali się, jak Ja-
rosław Kaczyński i rządząca koalicja realizuje swoją wizję Polski i jej miejsca 
w Europie. Nie ulega też wątpliwości, że władze KO próbują rozpaczliwie 
powielać pewne schematy realizowane przez PiS cztery lata temu, bo tym 
jest przecież wystawienie w ostatniej chwili na pierwszy plan Małgorzaty 
Kidawy-Błońskiej i próba schowania niepopularnego Grzegorza Schetyny. 
Tylko żeby ten zabieg był skuteczny, trzeba być wiarygodnym w realizacji 
swoich wyborczych i politycznych zapowiedzi. A przecież tenże Schetyna 
wielokrotnie szydził z Jarosława Kaczyńskiego, że rządzi z drugiego szeregu, 
że lider partii powinien mieć odwagę stanąć na czele rządu itp. itd. 

To zresztą niejedyna zmiana w postawie liderów opozycji. 500+ miało 
zrujnować polską gospodarkę i rynek pracy. Do tej pory niektórzy polity-
cy ubolewają, że nie ma kto zbierać truskawek i grzybów. Tymczasem w 
raporcie PwC analizującym tzw. dojrzałość rynków pracy na świecie Polska 
awansowała o 10 miejsc, ma najwięcej (ponad 16 mln) pracujących od 
początku okresu transformacji. Rośnie też procent Polaków aktywnych na 
rynku pracy w stosunku do ogółu dorosłych mieszkańców naszego kraju. 
Transfery socjalne miały zachwiać, ba, rozłożyć na łopatki polski budżet 
– tymczasem na przyszły rok zapowiada się historyczny, bo pierwszy, budżet 
równowagi – ma być tyle samo wydatków, ile wpływów. I to przy obniżeniu 
od października br. podatku dochodowego w pierwszej skali z 18 do 17 
procent. Innym „dramatycznym” dla rynku pracy, ubezpieczeń społecznych 
i całej gospodarki wydarzeniem miało być obniżenie wieku emerytalnego, 
czyli cofnięcie „reformy Tuska”. I co? I nic. ZUS ma się dobrze, gospodarka 
też, o sytuacji na rynku pracy już pisałem, a ludzie mogą wreszcie wybierać. 
Tak to opozycja miota się od ściany do ściany. Raz 500+ jest złe, innym 
razem – dobre. Raz gospodarka się wali, bo „socjal”, innym razem – „nie 
zabierzemy tego, co już jest”. Podobnie zresztą jest w sferze światopoglądowej 
– jak pogodzić kandydowanie lewicowej działaczki, zwolenniczki aborcji 
Barbary Nowackiej z – podobno – chadeckimi poglądami licznych kandy-
datów PO? A co mają myśleć wyborcy o modelu światopoglądowym, który 
wprowadza na spółkę Jachira ze Schetyną i Kidawa-Błońska z Nowacką? No 
cóż, symboliczne w tym zakresie jest „przejęzyczenie” przewodniczącego PO 
sprzed kilku tygodni, gdy raz opowiadał się za związkami partnerskimi, a 
następnego dnia już miał wątpliwości. Jestem za, a nawet przeciw.

I na koniec o jednym ze słów-kluczy tegorocznej kampanii. Mobilizacja. 
Brzmi dość groźnie, bo, wg Słownika Języka Polskiego, oznacza postawienie 
sił zbrojnych państwa w stan gotowości wojennej. Na szczęście jest jeszcze 
drugie znaczenie – pobudzenie do działania. Mobilizacja, czyli rusz się, nie 
siedź w domu. Nic nie jest dane raz na zawsze, ani 500+, ani podniesienie 
płacy minimalnej, ani trzynasta czy czternasta emerytura, ani ściganie va-
towskiej mafii. To, jak będzie wyglądała Polska po 13 października, zależy od 
nas wszystkich, a precyzyjnie – od krzyżyka, który postawimy na wyborczej 
kartce. 

Nie postawi go już, niestety, Stefan Kubowicz, z którym przez kilkanaście lat 
współpracowałem najpierw w Sekcji Oświaty, a później w Komisji Krajo-
wej naszego Związku. Odszedł od nas człowiek, który bez reszty poświęcił 
się „Solidarności”. Jak to góral potrafi. No cóż, odchodzą coraz częściej 
Ci, którzy najpierw trwali przy „S” w złowrogim cieniu komuny, a później 
odbudowywali Związek w trudnych latach dziewięćdziesiątych. A pisząc te 
słowa usłyszałem o śmierci Kornela Morawieckiego. Czas decyduje.

Jacek Rybicki

Humus  
zamiast honoru

oni naprawdê to powiedzieli...

 Jeżeli w wyborach między nami a PiS będzie różnica 
15 procent, to trzeba pomyśleć o zakończeniu projektu 
Platforma... 

anonimowy polityk Platformy Obywatelskiej,  
wypowiedź dla „Wprost”„ ”
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WYBORY PARLAMENTARNE

Na pytanie, „Która partia najbardziej troszczy się o potrzeby zwykłych 
ludzi?”,  postawione w sondażu przeprowadzonym przez agencję Social 
Changes dla portalu wPolityce.pl, 41 proc. badanych Polaków wskazało na 
Zjednoczoną Prawicę, drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska, którą 
wybrało zaledwie 11,2 proc. respondentów.  Trzecie miejsce przypadło 
SLD, które wskazało 5,8 proc. badanych. 

Co się udało zrealizować z obietnic wyborczych

Wyborcze obietnice
Po wielu latach mówienia przez 

rządzących, że Polacy muszą zaciskać 
pasa, a nie wiadomo w jakiej przyszło-
ści będzie im się żyło lepiej, przyszedł 
czas, aby wreszcie z dobrodziejstw roz-
woju naszego kraju zaczęli też korzystać 
zwykli Polacy. 500 plus, wyprawka dla 
dzieci, dodatkowa emerytura, obniże-
nie podatków czy zwolnienie całkowite 
z podatków młodych pracowników – to 
tylko niektóre rozwiązania wpływające 
na zawartość portfela przeciętnego Ko-
walskiego. To, co na zawsze zmieniły 
rządy obecnej koalicji, to fakt, że oka-
zało się, iż obietnice wyborcze można 
realizować. Do tej pory politycy przed 
wyborami udawali, że na poważnie 
traktują swój program wyborczy, a Po-
lacy udawali, że im wierzą. „Obietnice 
polityczne wiążą tylko tych, którzy 
w nie wierzą”, „Dwa razy obiecać, to jak 
raz dotrzymać” – tak komentowali na 
„taśmach prawdy” Radosław Sikorski 
i Jacek Rostowski. Po tym, jak Prawo 
i Sprawiedliwość zrealizowało dużą 
część swojego programu wyborczego, 
poprzeczka ustawiona została wyso-
ko i żadne w przyszłości z rządzących 
ugrupowań nie będzie mogło zapomi-
nać swoich przedwyborczych obietnic.

Okazuje się jednak, że nawet naj-
bardziej prospołeczny rząd potrzebuje 
pewnego stymulatora w postaci naci-
sków partnerów społecznych. PiS po 
dobrych dwóch latach rządów spowol-
nił w realizacji postulatów społecznych. 
W grudniu 2018 roku Komisja Krajowa 
NSZZ „Solidarność” przyjęła stanowi-
sko, w którym wezwała rząd do pod-
jęcia rzeczowego dialogu społecznego 
w celu realizacji postulatów sformu-
łowanych przez Związek. W styczniu 
2019 roku konwent przewodniczących 
regionów i sekretariatów branżowych 
przekształcił się w Sztab Protestacyj-
no-Strajkowy. W kwietniu tego roku 
Związek zorganizował akcje protesta-
cyjne pod urzędami wojewódzkimi, 
jednocześnie prowadzone były rozmo-
wy w związkowo-rządowych zespołach 
negocjacyjnych, które doprowadziły do 
realizacji kilku postulatów zgłaszanych 
przez „Solidarność”.

Wsparcie rodzin

Tuż przed wyborami prezydencki-
mi w 2015 roku przewodniczący Piotr 
Duda podpisał w imieniu NSZZ „So-
lidarność” z ówczesnym kandydatem 
na prezydenta Prawa i Sprawiedliwości 
Andrzejem Dudą umowę programową, 
w której jednym z punktów było „za-
pewnienie rodzinom wychowującym 
dzieci dodatkowego wsparcia”. Z tej 
obietnicy partia Jarosława Kaczyńskie-
go wywiązała się wzorcowo. 

Sztandarowym projektem rządu 
Beaty Szydło było wprowadzenie w 
ramach programu Rodzina 500 plus 
dodatku – najpierw na drugie i kolejne 
dziecko w wysokości 500 zł. Co więcej, 
program wsparcia dla rodzin zaakcep-
towała także opozycja, z małymi wyjąt-
kami (niektórzy politycy Nowoczesnej 
zapowiadali jego likwidację). Od po-
łowy tego roku to świadczenie wypła-
cane jest również na pierwsze dziecko. 
Wprowadzono także 300 zł na wypraw-
kę szkolną dla każdego ucznia. 

Już na początku kadencji PiS zreali-
zował jeden z głównych postulat NSZZ 
„Solidarność”, czyli przywrócenie wieku 
emerytalnego – 60 lat dla kobiet i 65 lat 
dla mężczyzn. Wciąż jednak pozostaje 
druga część związkowego postulatu, 
a mianowicie powiązanie możliwości 
przejścia na emeryturę ze stażem pra-
cy. Dodatkowo wprowadzono darmo-
we leki dla osób, które skończyły 75 rok 
życia, a w tym roku wszyscy emeryci 
otrzymali 13 emeryturę. 

Przez lata „Solidarność” postulowa-
ła ograniczenie handlu w niedziele i to 
też się udało. Stopniowo są wprowadza-
ne wolne niedziele, co jest szczególnie 
ważne dla pracowników sklepów wiel-
kopowierzchniowych. Przypomnijmy, 
że posłem bardzo zaangażowanym 
w uchwalenie ustawy o ograniczeniu 
handlu był Janusz Śniadek, były prze-
wodniczący NSZZ „Solidarność”.

Prawa pracownicze

W mijającej kadencji udało się 
wprowadzić ustawę ważną z punktu 
widzenia ograniczenia zatrudniania 
pracowników na czarno. Zlikwidowa-
no tzw. syndrom pierwszej dniówki. 
Obecnie pracodawca jest zobowiązany 
podpisać z pracownikiem umowę, za-
nim podejmie on pracę. Wzmocniona 
została również ochrona pracowników 
podlegających szczególnej ochronie, 
w tym działaczy związkowych. 4 lipca 
2019 r. uchwalono ustawę o zmianie 
ustawy – kodeks postępowania cy-
wilnego, której przepisy umożliwiają 
nałożenie przez sąd na pracodawcę 
obowiązku dalszego zatrudniania 
pracownika do czasu prawomocnego 
rozpoznania sprawy o przywrócenie 
do pracy.

Wprowadzono również zapisy 
umożliwiające pluralizm związkowy w 
służbach mundurowych. 6 sierpnia 2019 
roku prezydent RP podpisał uchwaloną 
przez parlament ustawę o zmianie usta-
wy o Policji, ustawy o Straży Granicz-
nej oraz ustawy o Służbie Więziennej, 
wprowadzającą wolność zrzeszania się 
w różnych związkach zawodowych, w 
tym w „Solidarności”, we wskazanych 
formacjach.

Negocjacje pomiędzy Związkiem 
i rządem doprowadziły do odmrożenia 
odpisu na zakładowy fundusz świad-
czeń socjalnych. I tak w 2019 roku jako 
podstawa do naliczania odpisu na ZFŚS 
uwzględnione będzie przeciętne wyna-
grodzenie miesięczne w gospodarce 
narodowej z II półrocza 2014 roku. 

Płace i podatki

Od stycznia 2020 r. minimalna płaca 
będzie wyższa o 350 zł od tegorocznej 
i będzie wynosić 2600 zł, osiągając tym 
samym poziom 50 proc. przeciętnego 
wynagrodzenia. – To wielki sukces „So-

lidarności” – powiedział przewodniczą-
cy Związku Piotr Duda. Co więcej, rząd 
Mateusza Morawieckiego zapowiada, że 
do końca 2023 roku płaca minimalna 
osiągnie 4000 zł brutto. 

Od października tego roku wejdzie 
w życie również obniżony podatek PIT. 
Zmiany zaczną obowiązywać jeszcze w 
tym roku, ale stawka podatku docho-
dowego zostanie obniżona jedynie do 
17,75 proc. w 2019 roku, a od 2020 roku 
będzie wynosić 17 proc. Zmieniono 
również wysokość kosztów uzyskania 
przychodów ze stosunku pracy. Pra-
cownikom, którzy uzyskują przychód 
z pracy z tytułu jednej umowy o pra-
cę, podwyższono koszty podstawowe z 
111,25 zł do 250 zł miesięcznie, nato-
miast w skali roku z 1335 zł do 3000 
zł. W przypadku pracowników, którzy 
uzyskują przychody z pracy równocze-
śnie z kilku umów, koszty za rok podat-
kowy nie mogą przekroczyć 4500 zł. 

Zrealizowany został także postu-
lat związkowy dotyczący wyłączenia 
dodatku za staż pracy z kategorii mi-
nimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Zrealizowane przez Zjednoczoną Prawicę 
obietnice wyborcze: 
 Znaczne ograniczenie tzw. luki VAT-owskiej;
 Program Rodzina 500+, od połowy 2019 roku także na pierwsze dziecko;
 Znaczące podwyższenie płacy minimalnej i stawki godzinowej;
 Zmniejszenie stawki PIT z 18 na 17 procent i podniesienie kosztów uzyskania przy-

chodu;
 Zerowy PIT dla młodych do 26 roku życia;
 Obowiązek podpisania umowy przed podjęciem pracy;
 Obniżenie wieku emerytalnego;
 Obniżenie świadczeń emerytalnych dla byłych SB-ków i dodatek godnościowy dla 

osób represjonowanych w okresie PRL;
 Wolne od pracy niedziele dla pracowników sklepów wielkopowierzchniowych; 
 Przywracanie zlikwidowanych wcześniej linii autobusowych;
 Darmowe leki dla emerytów 75+;
 13 emerytura;
 Pluralizm związkowy w służbach mundurowych;
 Wyłączenie dodatku za staż pracy z kategorii minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 Odmrożenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.  

Nowe uregulowania wejdą w życie 1 
stycznia 2020 roku.

Wiele uchwalonych przez Zjed-
noczoną Prawicę ustaw to realizacja 
postulatów zgłaszanych przez NSZZ 
„Solidarność”, pozostaje jednak kilka 
wciąż nierozwiązanych spraw, istot-
nych z punktu widzenia pracowników 
i związków zawodowych. Najważniej-
sze z nich to stworzenie systemowego 
mechanizmu wzrostu wynagrodzeń dla 
wszystkich grup zawodowych zatrud-
nionych w sferze finansów publicznych, 
wprowadzenie kryterium stażowego 
uprawniającego do przejścia na eme-
ryturę bez względu na wiek czy zwol-
nienie z podatku dochodowego od osób 
fizycznych składek członkowskich wno-
szonych do związków zawodowych.

To, co będzie trzeba również w przy-
szłości poprawić, to funkcjonowanie dia-
logu społecznego, ale tu w dużej mierze 
chodzi bardziej o zmianę mentalną po-
lityków i urzędników państwowych oraz 
pracodawców niż zmiany ustawowe.

Małgorzata Kuźma

Po wielu latach mówienia 
przez rządzących, że Polacy 
muszą zaciskać pasa, a nie 
wiadomo w jakiej przyszłości 
będzie im się żyło lepiej, 
przyszedł czas, aby wreszcie 
z dobrodziejstw rozwoju 
naszego kraju zaczęli też 
korzystać zwykli Polacy. 
500 plus, wyprawka dla 
dzieci, dodatkowa emerytura, 
obniżenie podatków czy 
zwolnienie całkowite 
z podatków młodych 
pracowników  
– to tylko niektóre rozwiązania 
wpływające na zawartość 
portfela przeciętnego 
Kowalskiego. 

W czasie konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Gdańsku, 13 września 2019 r.
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PŁACA ŚREDNIA I MINIMALNA BRUTTO W POLSCE W LATACH 2009 – 2020 
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Płace nie nadążały za wzrostem 
gospodarczym. Udział wynagrodzeń 
w PKB w Polsce jest znacznie niższy 
niż unijna średnia. 

Płaca a PKB

Polska z niespełna 45-procentowym 
udziałem wynagrodzeń w PKB jest na 
końcu państw unijnych. Gorzej jest tyl-
ko na Węgrzech, Malcie i w… Irlandii. 
Średnia unijna wynosi 56 proc., a w Sło-
wenii powyżej 60 proc.  

Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy 
był przyjęty w latach 90. i kontynuowa-
ny przez kolejne ekipy rządzące model 
rozwoju gospodarczego oparty na bu-
dowaniu konkurencyjności polskiej go-
spodarki na niskich płacach. Na dodatek 
główny wysiłek szedł na ograniczanie 
bezrobocia, a nie na jakość istniejących 
i nowo tworzonych miejsc pracy.  

Do połowy średniej

Premier Morawiecki na konwencji 
PiS w Lublinie podał, że 1 stycznia 2020 
r. płaca minimalna wzrośnie do 2600 zł, 
czyli o 15 proc. To jest pewne bez względu 
na wynik wyborów. Jarosław Kaczyński, 
prezes PiS, dodał, że w 2021 r. najniższe 
wynagrodzenie ma wynieść 3 tys. zł, 
a w 2023 roku sięgnąć 4 tys. zł. Oznacza-
łoby to systematyczny wzrost „minimal-
nej” o 15 procent rok do roku. 

Zmniejszy się najprawdopodobniej 
rozpiętość między płacą minimalną 
a płacą średnią. W relacji do progno-
zowanego w 2020 r. przeciętnego wy-
nagrodzenia w gospodarce minimalne 
wynagrodzenie za pracę kształtowałoby 
się na poziomie 49,7 proc. 

Ogłoszenie propozycji rządu nastą-
piło przed wyborami do Sejmu i Senatu. 
Jeszcze w czerwcu br. minister rodziny, 
pracy i polityki społecznej Elżbieta Ra-
falska ogłosiła, że rząd chce podnieść 
od 1 stycznia 2020 r. minimalne wyna-
grodzenie o 200 zł, do 2450 zł brutto. 

Na śmieciówce

W umowie zlecenia lub świadczenia 
usług zapłata może być ustalona kwoto-

wo. Jednak zleceniobiorca czy świadczący 
usługi ma prawo sprawdzić, czy otrzyma-
na kwota podzielona przez liczbę prze-
pracowanych godzin nie jest niższa od 
gwarantowanej stawki minimalnej.  

Socjalna Europa? 

W państwach „starej” UE stawki 
płacy minimalnej wynoszą od 9 euro za 
godzinę w górę. We Francji to 10 euro, 
a w Luksemburgu 11,97 euro. W Polsce 
minimalna stawka godzinowa to 14,70 
zł, około 3,35 euro. 

Pensja minimalna w Niemczech, gdzie 
działa społeczna gospodarka rynkowa, 
der Mindestlohn, wynosi 9,19 euro za 
godzinę, a od początku 2020 roku 9,35 
euro. Obojętnie, czy mowa o pracowni-
kach z zagranicy, sezonowych – prawo 
do płacy minimalnej dotyczy wszystkich 
zatrudnionych na terenie Niemiec. 

Ale uwaga, dzięki powszechności 
branżowych układów zbiorowych pra-
cy i sile związków zawodowych, „mi-
nimalna” np. pedagoga to 15,72 euro, 
dekarza 13,20 euro, elektryka (montaż) 
11,40 euro, pracownika opieki 11,05 
euro, pracownika tymczasowego (Le-
iharbeiter) 9,27 euro. Są jednak kilku-
procentowe różnice między zachodnimi 
a wschodnimi landami.  

W RFN funkcjonuje około 500 wią-
żących dla pracowników danej branży 
układów zbiorowych, obejmując blisko 
60 proc. wszystkich zatrudnionych.

Według ekspertów z Fundacji im. 
Hansa Böcklera (Hans-Böckler-Stiftung), 
prowadzonej przez federację związków 
zawodowych DGB, płacę minimalną 
można uznać za „wystarczającą na utrzy-
manie”, kiedy wynosi ona 60 proc. krajo-
wej mediany wynagrodzenia. 

Pojęcie „płaca minimalna” jest obec-
ne od początku istnienia Międzynaro-
dowej Organizacji Pracy. Mówią o niej 
m.in. Deklaracja Filadelfijska MOP oraz 
konwencje MOP z 1928 r. i 1970 r.  

Powinno być więcej

Systematyczne podnoszenie płacy 
minimalnej, zgodnie z rosnącym PKB, 
to jeden z postulatów NSZZ „Solidar-

ność”. W naszym kraju pensje rosły 
znacznie wolniej od wydajności pracy. 
Wydajność zaś zależy od właściciela fir-
my. Nadal taniej jest zatrudnić dodat-
kowego pracownika, niż kupić drogą, 
wydajną maszynę, a to hamuje rozwój. 

Między 1993 a 2017 rokiem wydaj-
ność mierzona wielkością PKB per capita 
(w USD) wg parytetu siły nabywczej wzro-
sła w Polsce dwuipółkrotnie – z 12,2 tys. 
USD (porównywalnych) do 29,1 tys. USD 
w 2017 r. Wśród państw OECD ustąpili-
śmy w tym jedynie Korei Pd. i Irlandii. 

Jak wyliczył prof. Mieczysław Kabaj 
z Instytutu Pracy i Polityki Społecznej w 
Warszawie, gdyby wzrost wynagrodzeń był 
proporcjonalny do rosnącej produktyw-
ności, już w 2013 r. (a nie w III kwartale 
2019 r.) średnie wynagrodzenie w Polsce 
powinno przekroczyć 5 tys. zł brutto. 

Średnia pensja w państwach, do któ-
rych najchętniej emigrujemy, jest dużo 
wyższa od naszej, np.  3780 euro w Niem-
czech, 2997 euro we Francji, 2590 euro we 
Włoszech i 2199 euro w Hiszpanii.

Koszty pracy

Europa Wschodnia jest dobrym 
miejscem do inwestycji z uwagi na 
niskie koszty pracy. Wydajność pra-
cowników we wschodniej Europie jest 
nieznacznie mniejsza od np. Niemców, 
gdy różnica w kosztach ich zatrudnie-
nia – znacznie mniejsza. 

Z danych Eurostatu wynika, że 
w 2016 r. przeciętne koszty pracy 
w dziesięciu wschodnich krajach UE 
wynosiły ok. 25 proc. kosztów pracy 
w Niemczech. Natomiast wydajność 
pracownika stanowiła 70 proc. tej naj-
większej europejskiej gospodarki.  

Według Eurostatu w 2017 r. jednost-
kowe koszty pracy w Polsce wyniosły 

9,4 euro/godz., przy średniej unijnej 
26,8 euro (w poszczególnych krajach 
wspólnoty wahały się w granicach 
od 4,9 euro do 42,6 euro). Najniższe 
koszty wystąpiły w Bułgarii (4,9 euro), 
Rumunii (6,3 euro), na Litwie (8 euro), 
Łotwie (8,1 euro), na Węgrzech (9,1 
euro) i właśnie w Polsce (9,4 euro). 
Na drugim biegunie są Dania (42,5 
euro), Belgia (39,6 euro), Szwecja (38,3 
euro) i Luksemburg (37,6 euro). 

Koszty pracy obejmują płace i jej 
opodatkowanie, składki ubezpieczenio-
we, dojazdy do pracy, bhp, szkolenia, 
rekrutację, działalność socjalną.

Wola polityczna

Podwyższenie płacy minimalnej 
może stanowić bodziec dla pozytywnych 
procesów gospodarczych związanych ze 
wzrostem siły nabywczej gorzej zarabia-
jących grup pracowników. Jednak rząd, 
regulując ją odgórnie, marginalizuje Radę 
Dialogu Społecznego.  PiS zadeklarowa-
ło, ile będzie wynosić płaca minimalna w 
kolejnych latach. Zatem dyskusja między 
związkami zawodowymi i organizacjami 
pracodawców została zamknięta. Mini-
sterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej nie będzie sięgało po kompromis 
pomiędzy stronami społecznymi RDS, bo 
nie będzie nad czym debatować. 

 Mediana
W Polsce 13,7 proc. osób pracuje 

za pensję minimalną (dane za 2016 
rok). To 1 mln 400 tys. pracowników, 
głównie z jednoosobowych działalności 
gospodarczych, mikrofirm i najmniej-
szych spółek. Zatrudniają one 9,3 mi-
liona osób, czyli 60 proc. pracujących. 
W firmach zatrudniających minimum 
dziewięć osób pracuje 40 proc. ludzi 
pracy, około 6,2 mln. Większe przed-
siębiorstwa płacą lepiej.   

Mediana to wartość środkowa zbio-
ru liczb, np. dla ciągu liczb 3, 4, 5, 6, 7 
medianą jest 5. W medianie zarobków 
chodzi o wielkość charakteryzującą 
środkową ich wartość. 

Raz na dwa lata GUS publikuje 
raport prezentujący strukturę wyna-
grodzenia. Ostatni był z 2016 roku. 
Wynagrodzenie przeciętne wynosiło 
wówczas 4350 zł brutto. Mediana wy-
nagrodzeń zaś 3511 zł brutto (ok. 2500 
zł „na rękę”), a dominanta – niecałe 
2100 zł. 

Przeciętne wynagrodzenie w II 
kwartale 2019 roku w gospodarce na-
rodowej wyniosło 4839,24 zł. Od bada-
nia z 2017 roku wzrosło o 10 proc. Jeśli 
o tyle samo podnieślibyśmy medianę 
i dominantę, otrzymalibyśmy (w przy-
bliżeniu) 3850 zł  i 2310 zł.  

Realizacja obietnicy wyborczej PiS 
oznaczać będzie podwyżkę płacy mini-
malnej o 1750 zł w ciągu czterech lat: 
z 2250 do 4000 zł (77,8 proc.). Za cztery 
lata płaca minimalna może stanowić 60 
proc. średniego wynagrodzenia, a licz-
ba osób zarabiających płacę minimalną 
wzrośnie. Jednak nie wiemy, jaka będzie 
koniunktura i jakie będą nasze ambicje 
w roku 2024. 

Artur S. Górski

Minimalna już nie taka minimalna 
Polska należy do grupy państw o niskich kosztach pracy. Zapowiedź rządu Ma-
teusza Morawieckiego szybkiego wzrostu płacy minimalnej świadczy o odmien-
nym podejściu obecnej ekipy rządzącej do polityki rynku pracy i pracownika niż 
ten reprezentowany przez rząd PO-PSL i ekipę lewicy spod szyldu SLD. Pracow-
nicy zyskają, o ile zapisy o najniższym wynagrodzeniu nie będą omijane. 

 Płaca minimalna 2019: 1634 zł 
(2250 zł brutto)

 Emerytura minimalna 2019: 
888,25 zł (1100 brutto) 

 Minimum za godzinę (brutto)
 2017: 13 zł
 2018: 13,70 zł
 2019: 14,70 zł
 2020: 17 zł (zapowiedź rządu) 

Minimalne wynagrodzenie wpływa na:
 dodatek za pracę w porze nocnej (pracownikowi wykonującemu pracę w porze 

nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze 
nocnej w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę),

 kwotę odprawy pieniężnej (nie może przekroczyć 15-krotności minimalnego 
wynagrodzenia),

 odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu (pra-
cownik ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wy-
nagrodzenie za pracę),

 wynagrodzenie przysługujące pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był 
gotów do jej wykonania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy,

 odszkodowanie z tytułu rozwiązania przez pracownika umowy o pracę na skutek 
stosowania mobbingu (odszkodowanie nie może być niższe niż minimalne wy-
nagrodzenie za pracę),

  podstawę wymiaru zasiłków.
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Wszystko zaczęło się w maju 2018 
roku. Wówczas to informatyk Artur 
Malec zgłosił dyrektorowi PORD Ro-
manowi Nowakowi dostrzeżone niepra-
widłowości w egzaminowaniu. 

– Przypadkowo zauważyłem, że w 
systemie teleinformatycznym nie ma 
wpisów, które powinny się tam znajdo-
wać. Zgodnie z ustawą w tym miejscu 
muszą być odnotowywane określone in-
formacje o egzaminatorach; członkach 
ich rodzin, a także szkół, z którymi są 
związani. Będąc u dyrektora powie-
działem również o tym, że słyszałem w 
Gdańsku, iż egzaminatorzy PORD mogą 
pomagać w zdawaniu egzaminów na 
prawo jazdy – opowiada Artur Malec. 

Jak relacjonuje informatyk, dyrektor 
Roman Nowak odpowiedział mu, że ufa 
swoim egzaminatorom i na tym sprawa 
się skończyła. 

– To było na początku maja 2018, a 
kilka tygodni później pod koniec mie-
siąca dosięgnęły mnie pierwsze reper-
kusje. Zabrano mi bowiem dostęp do 
większości pomieszczeń w budynku 
firmy – mówi. 

W jaki sposób informatyk miał wy-
konywać swoje obowiązki? Pukać do 
drzwi, a jeśli ktoś mu otworzył, dopie-
ro wówczas mógł naprawiać kompute-
ry. Mimo to Artur Malec jeszcze raz, w 
czerwcu 2018, zgłosił dyrektorowi swo-
je zastrzeżenia dotyczące zauważonych 
nieprawidłowości. 

– Powiedziałem, że coraz częściej 
dochodzą do mnie dziwne informacje, 
nawet o konkretnych stawkach i kwo-
tach, które należy zapłacić za to, żeby 
otrzymać pomoc w zdaniu egzaminu. 
Padały kwoty od 6 do 10 tysięcy zło-
tych. Dyrektor dalej nic z tym nie zro-
bił, stwierdził, że ufa swoim egzami-
natorom i nad tym wszystkim panuje 
– opowiada Artur Malec. 

Pracownika PORD i członka NSZZ 
„Solidarność” zdziwiło, że – mimo ta-
kich wątpliwości – ani wówczas, ani 
później nie otrzymał żadnej informacji 
zwrotnej o jakiejkolwiek kontroli albo 
innej formy zweryfikowania słów, któ-
re padły podczas rozmowy. Co więcej, 
pod koniec października 2018 zabrano 
mu dostęp do systemu teleinformatycz-
nego, choć praca w tym systemie była 
częścią jego obowiązków. – Od listopa-
da całym systemem mieli zajmować się 
sami egzaminatorzy, a więc osoby, które 
nie były przygotowane do tych zadań 
pod kątem teleinformatycznym. Wy-
glądało to tak, jakby było związane ze 
składanymi wcześniej wątpliwościami 
– przyznaje Artur Malec. 

Co ciekawe, gdy miesiąc później 
doszło do awarii informatycy usłyszeli, 
że mają z tym związek (dopiero później 
okazało się, że przyczyna leżała po stro-
nie systemu Polskiej Wytwórni Papie-
rów Wartościowych). – Kuriozalność 
sytuacji polega na tym, że spowodowa-
nie problemu zarzucono informatykom 

w sytuacji, gdy od miesiąca nie mieli-
śmy już dostępu do systemu – komen-
tuje Artur Malec.  

Jeszcze w grudniu informatyk otrzy-
mał zadanie znalezienia osoby, która 
napisze program do losowania miejsc 
pracy dla egzaminatorów. – Wyszuka-
łem firmę, która była zainteresowana 
tym zleceniem, a dyrektor podpisał 
wniosek o zakup programu. W lutym 
odbyła się prezentacja, po czym dyrek-
tor stwierdził, że odsuwa mnie od reali-
zacji tego zadania, a firmie nie zapłaci. 
Mimo ze podpisał wcześniej wniosek 
– opowiada Artur Malec. 

Kulminacja kłopotów, które zaczęły 
się od zgłoszenia podejrzeń nieprawidło-
wości, nastąpiła dokładnie rok później 
– w maju 2019. Jeden z pracowników 
przypadkiem znalazł wówczas na stro-
nie internetowej Urzędu Marszałkow-
skiego w Gdańsku informację o tym, 
że na wniosek dyrektora PORD podjęta 
została decyzja w sprawie rozwiązania 
(z przyczyn finansowych) zespołu in-
formatyków. Tyle że po drodze, jak rela-
cjonuje Artur Malec, ktoś „zapomniał” 
skonsultować się z radą pracowników. 

– Trzeba było powiadomić radę pra-
cowników i przeprowadzić z nią kon-
sultacje, pod rygorem odpowiedzialno-
ści karnej, a nie zrobiono tego – mówi 
informatyk. – Ani przewodnicząca, ani 
jej zastępca nie wiedzieli o tym. 

Jeszcze w tym miesiącu została złożo-
na skarga do Urzędu Marszałkowskiego 
w Gdańsku (a potem jej uzupełnienie). 
Poruszony w niej został tryb wprowadza-
nia zmian w kontekście bezpieczeństwa 
teleinformatycznego i procesu egzami-
nowania, a także m.in. kwestie związane 
z brakiem rozdziału funkcji użytkowni-
ka systemu od jego administratora, po-
wołania nowego administratora systemu 
oraz dyskryminacji członków związków 
zawodowych. W zdecydowanej większo-
ści urząd odrzucił skargę, a w części do-
tyczącej utrudniania działalności związ-
kowej oraz inwigilacji korespondencji 
związków zawodowych – pozostawił bez 
rozpatrzenia. W części tej sprawy zostały 
bowiem skierowane zawiadomienia do 
prokuratury. 

Tomasz Modzelewski 

W dobrej wierze powiedział o swoich 
podejrzeniach, więc został czarną owcą w firmie

POMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W GDAŃSKU

W Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku zlikwidowany został zespół informatyków. – Mimo prawnego 
obowiązku, decyzja nie została skonsultowana z radą pracowników – zwraca uwagę Artur Malec, wiceprzewodni-
czący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PORD. To nie wszystko. Prokuratura zajmuje się obecnie zawiado-
mieniem dotyczącym nakłaniania członków związków zawodowych do występowania z nich oraz utrudniania pracy 
związkowej, zajmowała się też naruszaniem w ośrodku korespondencji służbowej związków zawodowych. 

Co na to dyrektor Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego? Do PORD przesłaliśmy 
pytania (publikujemy je poniżej) z prośbą o zajęcie stanowiska w opisywanej przez 
nas sprawie. Do tematu wrócimy po otrzymaniu odpowiedzi. 

1.  Dlaczego likwidacja zespołu informatyków nie została skonsultowana z działającą 
na terenie PORD radą pracowników?

2.  Czy zgłoszenia pracownika Artura Malca, które miały miejsce w maju oraz czerwcu 
2018 roku, a dotyczyły nieprawidłowości w egzaminowaniu (wpisy w systemie 
dotyczące egzaminatorów oraz powiadomienia w sprawie możliwości otrzymania 
pomocy w zdaniu egzaminu) zostały zwery�kowane przez dyrekcję? A jeśli nie, to 
dlaczego?  

3.  Czy dyrektor, gdy był jeszcze egzaminatorem (do 2015 roku), złożył stosowne 
oświadczenia zgodnie z art. 63? Jeśli tak – czemu nie ma ich w systemie teleinfor-
matycznym? 

4.  Czy kursanci z Ośrodka Szkolenia Kierowców R. J. Nowak, który jest ojcem dyrektora 
PORD, zdają egzamin w PORD w Gdańsku? Czy zdaniem dyrektora nie zachodzi tu-
taj kon�ikt interesów (dyrektor – organ nadzorczy, ojciec – właściciel OSK i instruk-
tor)?

Prezes puckiego szpitala zwolniła pielęgniarkę, która publicznie zaczęła 
mówić o warunkach pracy w tej placówce i zgłaszała Radzie Powiatu swoje 
wątpliwości dotyczące działań mobbingowych. – Rozwiązanie umowy było 
bezpodstawne – informuje Komisjia Zakładowa NSZZ „Solidarność”. 

Na problemy w puckiej lecznicy zwróciły uwagę ostatnio lokalne media. 
„O puckim szpitalu słyszy się coraz więcej, nie są to jednak pochlebne opinie” 

– napisał jeden z portali.
„Poszło o łamanie przepisów, m.in. szczury w łazienkach, trwający remont oddzia-

łu wewnętrznego czy niesubordynację?” – padło pytanie w kolejnym artykule.
Wszystko ma związek z nieprawidłowościami zgłaszanymi przez Beatę Wilich-

nowską, wiceprzewodniczącą Komisji Zakładowej „S” w szpitalu. Pielęgniarka epi-
demiologiczna, wcześniej także pełnomocnik dyrektora ds. jakości oraz pielęgniarka 
dyżurująca na oddziale dziecięcym, kilka razy prosiła o wykonanie deratyzacji na 
terenie placówki, ponieważ w szpitalnych łazienkach można było trafić na... szczury. 
Jak relacjonuje, jej prośby pozostały bez odpowiedzi. 

Sytuacja miała miejsce na samym początku roku. – Pracownicy i pacjenci zgła-
szali problem ze szczurami. Gryzonie odnaleziono m.in. w łazience ratowników 
medycznych – poinformowała wejherowska telewizja, która zajęła się tematem. 
– Związki zawodowe pytały też starostwo, czy urzędnikom znana jest sytuacja pa-
nująca w szpitalu. Tam sprawa zamiatana jest pod dywan i tłumaczona kredytem 
zaufania do obecnej prezes, który powoli się jednak wyczerpuje.

Byleby jakoś było?

Później, w lutym 2019 roku, po tym, jak przeprowadzany został remont oddziału 
wewnętrznego, pielęgniarka epidemiologiczna musiała sprawdzić warunki przed 
oddaniem tej części szpitala do użytku. Zwróciła uwagę, że sale nie są gotowe na 
przyjęcie pacjentów, ale gołe i zakurzone. Co więcej, brakowało toalety. Gdy powie-
działa o tym pani prezes, w odpowiedzi – relacjonuje – usłyszała, że ma odgrodzić 
część remontowaną od tej, która nie jest modernizowana. I w ten sposób oddział 
został oddany do użytku.

Kolejne problemy były związane z działem higieny w szpitalu, który nadzoro-
wała Beata Wilichnowska. Ograniczanie wydatków na ten cel miało skutkować 
zwolnieniem kilku osób (albo obcięciem wypłat). Pielęgniarka odpowiedziała, że 
jeśli zmiany zostaną wprowadzone w życie, to zrezygnuje z nadzoru, ponieważ nie 
będzie mogła w ograniczonym składzie wykonywać powierzonego jej zadania.

Na początku września 2019 r. Beata Wilichnowska otrzymała wypowiedzenie 
(stało się to pierwszego dnia pracy, po tym jak wróciła ze zwolnienia lekarskiego). 

W chwili, gdy podawała kontrast pacjentowi w Pracowni Tomografii Kompu-
terowej, otrzymała telefon z informacją o tym, że zaraz ma się stawić w gabinecie 
prezes szpitala. 

– Nie mogłam nawet dokończyć badania pacjenta, którym się zajmowałam 
– mówi pielęgniarka.

Dowiedziała się, że po piętnastu latach pracy zostaje zwolniona, a w okresie 
wypowiedzenia nie musi pracować.

W dokumencie prezes napisała, że przyczyną rozwiązania umowy jest „utrata zaufa-
nia pracodawcy”, a konkretnie m.in. tworzenie atmosfery zagrożenia rzekomym mob-
bingiem „w szczególności poprzez zamieszczanie w pismach kierowanych do zarządu 
szpitala oraz organów zewnętrznych (przewodniczącej Komisji Zdrowia, Rady Powiatu 
Puckiego) subiektywnych opinii pracownika mających na celu dyskredytowanie dzia-
łań pracodawcy”, podważanie autorytetu pracodawcy oraz stanowiska prezesa spółki, 
emocjonalne reakcje, odmowę wykonania polecenia służbowego i realizowania zadań 
kierowania działem higieny oraz wykorzystania stanowiska do pozyskiwania opinii ze-
wnętrznych, w tym konsultanta wojewódzkiego ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego 
w Gdańsku z pominięciem przekazania tej informacji pracodawcy.

Jeszcze tego samego dnia zmienione zostały zamki w gabinecie pielęgniarki, choć 
znajdowały się tam zarówno dokumenty, jak i jej prywatne rzeczy.

– Zostałam potraktowana jak złodziej. W gabinecie były moje pieniądze, które 
odkładałam na wycieczkę – opowiada.

Bo mogła…

Co na to prezes? W lokalnym portalu tłumaczyła, że „jako pracodawca ma pra-
wo, w przypadku niewykonywania obowiązków, skorzystać z kodeksu pracy i roz-
wiązać umowę, tak samo jak i pracownik ma prawo rozwiązać umowę. W związku 
z tym wypowiedziała umowę”.

Z kolei w telewizji powiedziała, że „od zwolnienia danej osoby są odpowiednie 
instytucje i tam będą rozstrzygane pewne kwestie”.

Historia będzie mieć ciąg dalszy. 
– W związku z wystosowanym w dniu 23 sierpnia 2019 r. przez prezes zarządu 

szpitala pismem dotyczącym umowy o pracę Pani Beaty Wilichnowskiej KZ NSZZ 
„Solidarność” oraz środowisko związku uważa, po wysłuchaniu i przeczytaniu wy-
jaśnień, że rozwiązanie umowy było bezpodstawne – stawia sprawę jasno „Solidar-
ność” i zapowiada obronę pielęgniarki.

SZPITAL W PUCKU

„Zostałam potraktowana 
jak złodziej”
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Kierownictwo terminala woli mówić 
o nabywaniu usług niż o zatrudnianiu 
poprzez zewnętrzne podmioty. Szcze-
gólnie związkowcom chodzi o operato-
rów ciągników terminalowych (IMV).

Zespoły robocze 

Dlaczego? Otóż związkowcy żądają 
zapewnienia bezpieczeństwa warunków 
pracy i organizacji pracy, gdyż ta wyko-
nywana jest przez pracowników DCT 
w jednych zespołach roboczych (przy 
przeładunku i w usługach transporto-
wych) z osobami zatrudnionymi przez 
podmioty zewnętrzne. Stąd i nacisk na 

obowiązkowe okresowe szkolenia BHP 
dla nich.

– Na co mamy czekać? Na tragedię? 
Przecież na nabrzeżach jest niezwykle 
odpowiedzialna praca. Nie można szu-
kać oszczędności w etatach. Transpor-
tery mają nośność około 40 ton. Razem 
taki skład waży nawet i 60 ton. Nie jest 
zabawką – mówi Adam Piotrowski, prze-
wodniczący Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” w DCT Gdańsk S.A.

O skali odpowiedzialności świadczy 
to, że w DCT gros prac przeładunkowych 
wykonują pracujący na suwnicach typu 
ship-to-shore (STS). Każda waży tysiąc 
ton, ma 70 metrów wysokości i zasięg do 

100 metrów. Obsługują największe statki 
kontenerowe na świecie (jak ostatnio gi-
gant należący do Mediterranean Shipping 
Company „Gülsün”). Do tego suwnice pla-
cowe RTG oraz sprzęt placowy potrzebny 
do ich obsługi.

Sukces, ale nie kosztem 
pracowników

DCT jest jedynym terminalem na Bał-
tyku zdolnym do przyjmowania najwięk-
szych statków kontenerowych. Ma ambicje 
stać się kluczowym hubem na południo-
wym i wschodnim Bałtyku. Związkowców 
dziwi więc, że trzeba spierać się o kwestie 
zdawałoby się oczywiste, jak szkolenia 
specjalistyczne przed dopuszczeniem do 
pracy.

Kolizja czy wypadek?

Szalę niezadowolenia przechylił in-
cydent na terenie terminala z soboty 24 
sierpnia br. Wieczorem na terenie DCT 
przy ul. Kontenerowej 7 w Gdańsku cią-
gnik terminalowy zderzył się z merce-
desem sprinterem, którym jechało 14 
pracowników. Na szczęście uderzenie 
poszło w prawy tylny bok busa, który w  
efekcie się wywrócił. Dwóch pasażerów 
zostało odwiezionych do szpitala.

Grzegorz Pawłowski, dyrektor ds. 
prawnych i korporacyjnych DCT, do-
pytywany o zdarzenie, unikał słowa 
wypadek i „prostował”: – 24 sierpnia 
na terenie terminalu DCT Gdańsk 
doszło do kolizji pomiędzy dwoma 
pojazdami.

– Jak spadnie kontener, to zdarzenie 
jest traktowane jako wypadek i zagroże-
nie życia, a gdy ludzie w drodze na miej-
sce pracy są poszkodowani, wtedy jest to 
kolizja – zauważa Adam Piotrowski.

Pracownicy zewnętrzni czy „sprzedawcy usług”?
DOKERZY Z DCT W SPORZE Z ZARZĄDEM

Dokerzy przygotowują się do protestu. Osią sporu w gdańskim DCT oraz 
gdyńskich portowych terminalach OT i GCT jest zatrudnianie osób z firm 
zewnętrznych na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli tzw. kupowanie 
usług od agencji pracy tymczasowej i firm zewnętrznych. W DCT związ-
kowcy z NSZZ „Solidarność” domagają się zawarcia porozumienia zarzą-
du terminala z organizacją związkową i chcą informowania jej o zamiarze 
powierzenia wykonywania pracy osobom zatrudnianym przez podmioty 
zewnętrzne, od których „usługa” jest nabywana przez DCT.

Pikieta związkowców przed terminalem DCT.

Dopytywaliśmy, czy kierowcy mają 
angaż (umowę o pracę) z DCT.

– Kierowcy pojazdów wewnętrznych 
zatrudniani przez DCT Gdańsk pracują 
w oparciu o umowy o pracę – zapewnił 
nas Pawłowski.

Czy są przeszkoleni do pracy na gi-
gantycznym terminalu? Jak się bowiem 
dowiadujemy, na terenie DCT pracują 
też kierowcy angażowani przez firmy ze-
wnętrzne.

– DCT Gdańsk w ograniczonym za-
kresie nabywa usługi transportu kontene-
rów ciągnikami terminalowymi od wyspe-
cjalizowanych podmiotów zewnętrznych 
– dodaje Pawłowski.

Na pytania, w jakich segmentach ter-
minala zatrudniani są obcokrajowcy i ilu 
ich jest oraz o zatrudnianie do rozładunku 
na kei DCT pracowników angażowanych 
przez firmy zewnętrzne  odpowiedzi jesz-
cze nie otrzymaliśmy.  

Język na B1

Związkowcy z DCT podnoszą z kolei, 
że zatrudniani w terminalach cudzoziemcy 
powinni najpierw pozytywnie przejść egza-
min z języka polskiego na poziomie B1, a 
ten miałby się odbywać przed przyjęciem 
danej osoby na szkolenie praktyczne. Do-
magają się też, by każdy przeszedł szkole-
nie, zakończone egzaminem, ze znajomości 
przepisów wewnętrznych oraz BHP, a także 
z ciągów komunikacyjnych na terminalu.

Czy na terenie terminala jako kierowcy 
są zatrudniani obcokrajowcy?

– DCT Gdańsk zatrudnia aktualnie 
jednego obcokrajowca jako kierowcę po-
jazdu wewnętrznego. W DCT Gdańsk 
zatrudnione są obecnie 1042 osoby (stan 
na 31 sierpnia 2019 r.) – informuje nas 
dyrektor Grzegorz Pawłowski,

Jako że na terenie DCT pracownicy 
firm zewnętrznych wykonują prace przy 
przeładunkach i transporcie, Adam Pio-
trowski zauważa, że konieczne jest pod-
pisanie porozumienia między związkami 
zawodowymi a dyrekcją DCT o liczbie 
i zasadach ich zatrudniania.

Układ i spór

Przypomnijmy, że w kwietniu 2016 
roku po żmudnych negocjacjach związ-
kowcy i zarząd DCT Gdańsk doszli do 
porozumienia i podpisali układ zbioro-
wy pracy.

Czym jest układ zbiorowy pracy i ja-
kie ma znaczenie? Jest to rodzaj prawa 
wewnątrzzakładowego. Jest zawiera-
ny przez reprezentację pracowników 
i pracodawcę. W sposób kompleksowy 
określa warunki wynagradzania za pracę 
i przyznawania innych świadczeń z nią 
związanych.

Był w nim zawarty pakiet gwaran-
cji pracowniczych na okres trzech lat. 
W lipcu 2017 roku nowy zarząd posta-
nowił jednostronnie, bez uzgodnienia 
z organizacją związkową, o likwidacji 
jednego z elementów motywacyjnych, 
czyli współczynnika korygującego w sys-
temie premiowym. Związkowcy więc za-
reagowali: nic o nas bez nas. Czym jest 
ów współczynnik korygujący? Jest to 
wprowadzony od września ub.r. w DCT 
dodatek procentowy za przeładowanie 
kontenerów na zmianie ponad ustalone 
minimum. Ma on wpływ na wysokość 
otrzymywanego przez pracownika świad-
czenia. Wydawało się, że palące kwestie 
są załatwione, oprócz wykonywania usług 
przez podmioty zewnętrzne.

W maju br. reprezentujący załogę 
związkowcy po raz kolejny musieli (przy 
braku reakcji dyrekcji na pismo „Soli-
darności” w DCT z marca br.) sięgnąć 
po procedurę sporu zbiorowego.

Jak się dowiadujemy, także w gdyń-
skich spółkach portowych, świadczących 
usługi przeładunkowo-składowe, to jest 
GCT (Gdynia Container Terminal S.A.) 
i OT Port Gdynia, występuje zjawisko 
„kupowania usług portowych od pod-
miotów zewnętrznych”.

– Na wynik ekonomiczny oprócz 
maszyn pracują ludzie, osoby dobrze 
przygotowane do wykonania pracy 
– przypomina Adam Piotrowski.

Artur S. Górski

Pikieta przed DCT Gdańsk 
24 września dokerzy z NSZZ „Solidarność” pikietowali przed biurowcem 
DCT Gdańsk SA. Protestów będzie więcej i będą organizowane od Gdańska, 
przez Gdynię po Świnoujście. 

Trąbki, syrena alarmowa i dziesiątki flag „Solidarności” obwieściły dyrekcji DCT 
początek pikiety przeciwko dopuszczeniu do terminali agencje pracy tymczasowej, 
a także nieprzestrzeganiu BHP.  

– Reagujemy na zjawisko zatrudniania obcokrajowców, którzy nie są odpowied-
nio przeszkoleni i nie są w stanie z nami porozumieć się, bo nie znają języka polskie-
go. Tu chodzi o bezpieczeństwo na stanowiskach pracy – mówił Roman Kuzimski, 
wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. 

Pikietę zorganizowała Komisja Międzyzakładowa NSZZ „S” w DCT Gdańsk SA 
z poparciem innych portów. 

– Nie możemy wyjść z państwa teoretycznego. Przepisy nie funkcjonują. Nie 
chcemy tolerować patologii i łamania przepisów BHP – mówił Jacek Szornak, prze-
wodniczący Sekcji Krajowej Portów Morskich NSZZ „S”. 

Przeładunki w polskich portach przekroczyły w ub.r. barierę 100 mln ton, a za-
rządy morskich portów odprowadziły do budżetu 40,6 mld zł podatków. – Dajemy 
naszą profesjonalną pracę i za nią oczekujemy uczciwej gratyfikacji. Zysk wypraco-
wują portowcy – przypomniał Edward Fortuna, przewodniczący Organizacji Mię-
dzyzakładowej NSZZ „S” Portu Gdańsk. Kolejna pikieta organizowana w trosce 
o BHP odbędzie się 8 października przed OT Port Gdynia (ul. Indyjska).  

(asg)
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Sześćdziesiąt osób wzięło udział w pielgrzymce połączonej 
z wycieczką, którą przygotował Edward Zbucki w imieniu 
Komisji Międzyzakładowej „Radmoru”. 

– Wszyscy byli bardzo zadowoleni z tego wyjazdu – pod-
sumowuje Zbucki, przewodniczący KM NSZZ „Solidarność” 
w Radmorze S.A.

Głównym celem wyjazdu była Częstochowa, ale po dro-
dze pielgrzymi zawitali jeszcze do Niepokalanowa. Później 
odwiedzili również Kudowę Zdrój, a dwa dni spędzili w cze-
skiej Pradze.

W wyjeździe wzięli udział głównie pracownicy i emeryci 
związani z gdyńskim zakładem.

Gdyński Radmor pojechał do Częstochowy
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Kacper Płażyński, kandydat na posła z listy PiS, i Wanda Lemanowicz, przewodnicząca 
Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „S” Regionu Gdańskiego.

ZWIĄZEK

Z danych GUS wynika, że w pierwszym półroczu zysk netto dużych skle-
pów wzrósł o 27 proc. Z kolei trwający od wielu lat proces znikania z rynku 
małych placówek handlowych został niemal całkowicie zahamowany. To 
prawdziwe efekty ograniczenia handlu w niedziele. Efekty, które od po-
czątku przewidywała „Solidarność”.

W pierwszym półroczu 2019 r. duże sklepy zatrudniające więcej niż 50 osób 
zarobiły na czysto o 727 mln zł więcej niż rok wcześniej. Tym samym nie spełniły 
się czarne wizje przeciwników wolnych od pracy niedziel w handlu, którzy wiesz-
czyli, że po ich wprowadzeniu markety będą likwidowane, a dziesiątki tysięcy ludzi 
straci pracę. – Rzeczywistość brutalnie zweryfikowała wiarygodność tych pseudo-
ekspertów, którzy wściekle atakowali wolne niedziele. Smutne jest tylko to, że ci 
ludzie nadal sprzedają w mediach swoje wyssane z palca liczby i analizy i, niestety, 
są one traktowane poważnie – mówi Alfred Bujara, szef handlowej „Solidarności” 
i inicjator obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. 

Rośnie również sprzedaż małych sklepów. Jak wynika z publikowanych przez 
Polską Izbę Handlu comiesięcznych raportów dotyczących obrotów placówek han-
dlowych o powierzchni do 300 metrów kwadratowych, obroty tych sklepów rosną 
nieprzerwanie od momentu wejścia w życie ograniczenia handlu w niedziele. W 
lipcu ten wzrost wyniósł 6,2 proc. rok do roku. 

 Od początku lat 90. ubiegłego wieku małe sklepy były wypierane z rynku przez 
wielkie sieci handlowe, którym stworzono w naszym kraju warunki do prowadzenia 
biznesu, o jakich rodzimi przedsiębiorcy mogli tylko pomarzyć. Dane GUS spo-
rządzone na podstawie rejestru REGON wskazują, że tylko w 2017 roku z rynku 
zniknęło ponad 17 tys. małych sklepów zatrudniających do 9 pracowników. W 
następnym roku, kiedy ustawa ograniczająca niedzielny handel weszła w życie, 
zamknięto już znacznie mniej, bo 11 tys. niewielkich placówek handlowych. W 
roku 2019 według danych z sierpnia liczba małych sklepów spadła zaledwie o 54 
w porównaniu do sierpnia rok wcześniej. To oznacza, że proces masowej likwidacji 
drobnego handlu został niemal całkowicie zahamowany. Co więcej, dane wskazują, 
że na koniec roku liczba niewielkich placówek handlowych może być większa niż 
rok wcześniej. Byłaby to pierwsza taka sytuacja od wielu lat.

www.solidarnosckatowice.pl / Łukasz Karczmarzyk

Zyskali mali i duzi. 
„Solidarność” miała rację!

– Już sama nazwa federacji, czyli 
International Union of Food, Agri-
cultural, Hotel, Restaurant, Cate-
ring, Tabacco and Allied Workers’ 
Associations (IUF) świadczy o szero-
kim spektrum działania. Liczy ona 
blisko 12 milionów członków. Jaki 
jest cel Pańskiej wizyty, składanej 
w Gdańsku na zaproszenie Sekreta-
riatu Przemysłu Spożywczego NSZZ 
„Solidarność”?

 –  Ze względu na obecność w Polsce 
koncernów globalnych postanowiliśmy 
zintensyfikować i skoordynować dzia-
łania w waszym kraju. Stąd prace nad 
zintensyfikowaniem współpracy dla 
– jak to ujmę – solidarności z NSZZ 
„Solidarność”. Powołaliśmy osobę, pa-
nią Emilię Janicką, która będzie praco-
wała bezpośrednio na linii IUF a Sekre-
tariat Przemysłu Spożywczego. Naszym 
wspólnym celem jest wzmocnienie 
organizacji związkowych w branżach 
usług, w przemyśle spożywczym i w 
sektorach pokrewnych. Chodzi nam o 
koordynację prac związkowych w róż-
nych krajach, w pokrewnych branżach, 
skoro mamy temat globalnych koncer-
nów. Wymiana informacji na bieżąco 
między IUF a NSZZ „Solidarność” jest 
istotna. Unikniemy wtedy rozdźwięków 
i nieporozumień wynikających ze spe-
cyfiki poszczególnych krajów.  

– Współpraca w sytuacji, gdy glo-
balne koncerny działają na polskim 
rynku, jest zrozumiała. Jednak są 
znaczne różnice przede wszystkim 
w płacach, w warunkach pracy, w 
sferze zabezpieczeń socjalnych. Bę-
dzie to zatem współpraca na rzecz 
zrównania lub inaczej – podniesienia 
warunków pracy w Polsce do stan-
dardów, które obowiązują w krajach 
nieco bardziej rozwiniętych?

– O odpowiednie standardy powin-
ny dbać przede wszystkim tu na miejscu 
organizacje związkowe. Muszą to robić 
skutecznie. Jest warunek owej skutecz-
ności. One muszą mieć za sobą ludzi, 
czyli mieć członków, związkowców. 
Naszą ideą jest wzmocnienie związku 
„Solidarność”.  Jeśli w związku zawodo-
wym jest w zakładzie pracy kilkunastu 
członków, to pracodawca nie będzie 
się zbytnio z nimi liczył. Owszem, być 
może zaprosi, porozmawia, ale ich siła 
sprawcza będzie znikoma. Jeśli jednak 
będzie w „Solidarności” 50 procent za-
łogi lub na przykład stu aktywnych pra-
cowników związkowców, to pokaże to 
zupełnie inną relację między pracodaw-
cą a pracownikami. Znajdzie ta zmiana 
odzwierciedlenie w ich pensjach. Jest 
taka prosta prawda: im więcej człon-
ków, tym mocniejsza jest związkowa 
organizacja i tym bardziej słychać jej 
postulaty, silniejszą ma argumentację. 

–  Jaka jest recepta i droga, by lu-
dzie wstępowali do związków, i to w 

Związki zawodowe 
czuwają i pracują razem
Rozmowa z JAMESEM RITCHIE, asystentem sekretarza generalnego International Union Food 
Workers (IUF) z siedzibą w Genewie 

– W zdrowym społeczeństwie wartością nadrzędną jest rodzina, także w rozumie-
niu międzypokoleniowym, gdzie młodsi dbają o starszych – mówił Kacper Płażyński. 
Przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości w gdańskiej Radzie Miasta i kandydat 
do Sejmu w nadchodzących wyborach spotkał się 12 września z Regionalną Sekcją 
Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego. Poruszył także 
wątek obniżonych emerytur dla byłych funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa. 

W drugiej części spotkania uczestnicy zadawali pytania.  – Wiele mówił pan o tym, 
co należy zrobić, ale mnie się wydaje, że trzeba wprowadzić zmiany do konstytucji i 
uporządkować sprawy związane z prezydentami i burmistrzami miast, nazewnictwem, 
określonymi zadaniami prezydentów i ich kompetencjami – mówiła pani Wiesława. 
– Mam podobne spostrzeżenia dotyczące kompetencji samorządów – odpowiedział 
Kacper Płażyński.  – Nie chcemy, żeby pani Dulkiewicz dalej wyprawiała to, co robi, 
żeby nazwa miasta była na tramwajach pisana w języku niemieckim – mówił z kolei 
pan Kazimierz. Jego propozycja została przegłosowana podczas spotkania jako wnio-
sek i stanowisko zebranych osób w celu przekazania prezydent Gdańska. – Zrobię to 
na najbliższej sesji – odpowiedział przewodniczący Klubu Radnych PiS.

(tm)

Kacper Płażyński: wartością nadrzędną 
jest międzypokoleniowa rodzina
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takich specyficznych branżach, jak 
gastronomia czy hotelarstwo?

– Nie ma jednej ścieżki, jednego 
schematu.  Musimy być wszędzie tam, 
gdzie są pracobiorcy, gdzie ludzie pod-
legają obowiązkom i mają swe prawa. A 
jeśli prawa te są ograniczane, mamy re-
agować. To nie jest już czas bezwzględ-
nego dyktatu. Problemy jednak są, więc 
trzeba uważnie się przyglądać i reago-
wać, to czas pracy, stawki, rynek pracy. 
Ogólnie tendencje, jeśli chodzi o wstę-
powanie do związków zawodowych, są 
zniżkowe. Rośnie indywidualizm.  Na-
sza federacja podchodzi indywidualnie 
do pracy związkowej, biorąc pod uwagę 
specyfikę krajów i ich gospodarek. 

– A rozwój związków?
– Szukamy sposobów, by zarekla-

mować związki zawodowe szczególnie 
ludziom młodym. Oni mają ambicje, 
dynamikę i nowe spojrzenie. Przyjdą 
do związków zawodowych, ale mu-
szą wiedzieć, że one są i co mogą im 
zaoferować. Przyjdą, jeśli na przykład 
pokażemy, że poprzez to, że jesteśmy 
razem i jesteśmy silni, mamy wpływ na 
miejsca i warunki pracy, a za zyskiem 
idzie wzrost wynagrodzeń. Ludzie mają 
konsumpcyjny stosunek do świata. W 
Europie rolę informacyjną i konsulta-
cyjną w ramach koncernów odgrywają 
europejskie rady zakładowe. Jest to też 
pole do związkowej działalności. 

– Europejska rada zakładowa składa się 
z przedstawicieli pracowników w przed-
siębiorstwie o zasięgu unijnym…

– Tak, dlatego trzeba ludziom wytłu-
maczyć, dotrzeć z informacją o związku 
zawodowym. My działamy na poziomie 
ponadnarodowym. Naszym celem jest 
rozpowszechnienie ponadzakładowych 
zbiorowych układów pracy. Z kolei rady 
europejskie służą przekazywaniu euro-
pejskim przedstawicielom pracowni-
ków informacji dotyczących funkcjo-
nowania ich firmy. Do tego dopisujemy 
wymiar dialogu między pracownikami 
a pracodawcami, konieczność skonsul-
towania decyzji mających wpływ na sy-
tuację pracowników. Zauważam, że jest 
takie podejście do związków, związek 
ma reagować w indywidualnej sprawie 
pracowniczej i reagować ma również, 
gdy rosną ceny energii elektrycznej. 

– Co zatem jest skuteczniejsze, stół 
negocjacyjny i układy zbiorowe pra-
cy, czy też ulica, manifestacje, roz-
maite ruchy protestu, jak choćby we 
Francji społeczny ruch „żółtych kami-
zelek” przeciwko rosnącym kosztom 
życia i tradycyjnym partiom czy de-
monstracje dokerów w Antwerpii?

– Na pytanie, co jest skuteczniejsze, 
odpowiedź jest trudna i złożona. Spró-
buję w skrócie. Postulaty powinny być 
spójne. Ruchy oddolne raczej nie mają 
jednolitego programu. Ulica też jest 

ważna. Demonstracje uliczne są jedną z 
form nacisku. Związek zawodowy może 
używać narzędzi demokratycznych, by 
wywierać presję. Kodeksy pracy, czas 
pracy, minimalna płaca najczęściej za-
leżą od rządu. Jeśli wywieramy presję 
na rząd, to w kwestiach, które należą do 
rządu, jeśli jest stroną firma, to presja 
ma iść w stronę jej zarządu. 

– Sytuacja jest czytelna, gdy organiza-
cje pracodawców i związki zawodowe 
podpiszą porozumienie. Czy przyjmą 
się ponadnarodowe układy pracy? 

– Ideą IUF jest zawieranie jak naj-
większej liczby układów zbiorowych 
pracy, upowszechnienie rozwiązań 
kolektywnych dla poszczególnych sek-
torów. Dobry kodeks pracy jest oczy-
wiście istotny. On zawiera minimum, 
od którego wychodzimy. Chyba jest 
jednak tak, że nawet gdy „Solidarność” 
skutecznie lobbuje, aby kodeks zmienić 
w stronę korzystnego dla pracowników 
zapisu, to pracownicy nie zauważają tej 
związkowej skuteczności i związkowego 
wkładu w poprawę prawa pracy i wa-
runków pracy. Raczej powiedzą, że to 
rząd im coś dał. Dlatego działania tyczą-
ce zbiorowego prawa pracy na poziomie 
branż powinny być bardziej widoczne, 
można rzec – rozreklamowane.  

– Wspomnieliśmy, że ta siła związkowa 
jest różna. Na przykład wspierająca „So-
lidarność” w trudnych czasach Francu-
ska Demokratyczna Konfederacja Pracy 
CFDT liczy około 880 tysięcy związkow-
ców. To jak na Francję niewiele.? 

– We Francji prawo jest tak skon-
struowane, że związki mają zagwaranto-
waną pozycję. Co prawda do związków 
należy tam 8 procent zatrudnionych, ale 
próba zmiany francuskiego prawa pra-
cy wyprowadza na ulice setki tysięcy 
osób. Po drugie, związki zawodowe w 
negocjacjach załatwiają podwyżki dla 
wszystkich pracowników. Jest różnica, 
bo przykładowo w niektórych stanach 
USA z porozumienia korzystają tylko 
związkowcy. Jeśli więc związek wygra, 
ludzie się zapiszą. Tak czy inaczej, nasz 
sukces zależy od naszej siły.

Rozmawiał Artur S. Górski
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Droga do męczeństwa
Sługa Boży ks. Jerzy Popiełuszko 

urodził się 14 września 1947 r. w Oko-
pach na Podlasiu.   Teren był obszarem 
działań Armii Krajowej, a po niej pod-
ziemia antykomunistycznego. Nieopo-
dal NKWD prowadziło latem 1945 roku 
„obławę augustowską”. 

Sprawdzianem powołania kapłań-
skiego była zasadnicza służba wojskowa, 
którą w latach 1966–1968 kleryk Popie-
łuszko odbył w jednostce w Bartoszy-
cach. Był słabego zdrowia. Wytrwał. 

Po święceniach kapłańskich pełnił 
posługę w podwarszawskich parafiach. 
Ze względów zdrowotnych w maju 1980 
r. ksiądz Jerzy został przeniesiony do 
kościoła Świętego Stanisława Kostki na 
warszawskim Żoliborzu. Jawił się jako 
„prosty, nieśmiały, jakby zalękniony” 
młody ksiądz. Miał jednak hart ducha.

31 sierpnia 1980 r. odprawił mszę 
św. w Hucie Warszawa. Nie bał się i nie 
korzystał z tajnych ustaleń. Po prostu 
poszedł do strajkujących hutników. 

W stanie wojennym, 17 stycznia 
1982 r. w kościele św. Stanisława Kostki, 
ksiądz Popiełuszko odprawił pierwszą 
Mszę Świętą za Ojczyznę i za tych, któ-
rzy dla niej cierpią.  

35 ROCZNICA MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

Mord na kapłanie: Ksiądz Jerzy, patron „Solidarności”, 
zapłacił życiem za głoszenie prawdy

– Ponieważ przez wprowadzenie sta-
nu wojennego odebrano nam wolność 
słowa, dlatego wsłuchując się w głos 
własnego serca i sumienia, pomyślmy 
o tych siostrach i braciach, których po-
zbawiono wolności – mówił w styczniu 
1982 r. ksiądz Jerzy.

Pozostał z ludźmi. Nie wyjechał, 
mimo nalegań, nawet prymasa Józefa 
Glempa, na studia do Rzymu. Pracę 
duszpasterską opierał na przesłaniu: 
„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło do-
brem zwyciężaj”. 

Ze świątyni na Żoliborzu płynął 
głos niezłomnego kapłana. Ksiądz Je-
rzy był kapelanem hutników z Huty 
Warszawa, ale w mszach uczestniczyli, 
szukając wsparcia, rolnicy, artyści, gór-
nicy, stoczniowcy. Mówił im: Szukaj-
cie prawdy. Po prostu trzymajcie się 
prawdy. 

Szczucie

W 1982 roku służby bezpieczeń-
stwa rozpoczęły akcję rozpracowywa-
nia księdza o kryptonimie „Popiel”.   W 
1983 roku postawiono mu zarzut „nad-
używania wolności sumienia i wyzna-
nia na szkodę PRL”. Ksiądz Popiełuszko 

był zatrzymywany przez organa bezpie-
czeństwa co najmniej trzynaście razy. 
Przesłuchiwano go cyklicznie w Pałacu 
Mostowskich. W sukurs przyszła pro-
paganda, sącząc jad nienawiści.

12 września 1984 r. o księdzu Jerzym 
donosiły moskiewskie „Izwiestia”: „Woju-
jący ksiądz Popiełuszko przekształcił swoje 
mieszkanie w składnicę literatury niele-
galnej i ściśle współpracuje z zaciekłymi 
kontrrewolucjonistami” – pisał politruk. 
A w innym tekście: „Jest w Polsce taki 
kościół, który kościołem nie jest. A w 
tym kościele jest ksiądz, który nie jest 
księdzem” – pisał korespondent gazety.

19 września 1984 r. rzecznik rządu, 
późniejszy ulubieniec salonów, Jerzy 
Urban, w tygodniku „Tu i teraz” napisał: 
„W inteligenckiej części warszawskiego 
Żoliborza stoi kościół księdza Popie-
łuszki, obok św. Brygidy w Gdańsku 
najbardziej renomowany klub politycz-
ny w Polsce. Co tam robi natchniony 
polityczny fanatyk, Savonarola anty-
komunizmu? (…) Zaspokaja on czysto 
emocjonalne potrzeby swoich słuchaczy 
i wyznawców. W kościele urządzane są 
seanse nienawiści”. 

Adam Pietruszka, pułkownik SB, 
polecił więc podkomendnym: „Dosyć 
zabawy z Popiełuszką i Małkowskim. 
Trzeba nimi  wstrząsnąć, żeby to było 
na granicy zawału serca”. Resort uru-
chomił też agenturę (także kościelną) 
opluskwiającą księdza, przedstawiającą 
go jako karierowicza, człowieka zakła-
manego. Było to szczególnie perfidne.

 
Zbrodnia

Błogosławiony ksiądz Jerzy, obecnie 
patron NSZZ „Solidarność”, zapłacił 

cenę życia za głoszenie prawdy i sta-
wanie w obronie robotników. Został 
porwany i zamordowany przez opraw-
ców z Departamentu IV MSW. Sprawcy 
zbrodni zostali wykryci i osądzeni. Ich 
mocodawcy i ideowi opiekunowie uszli 
bezkarni. 

Wieczorem 19 października 1984 
r. funkcjonariusze SB: Grzegorz Pio-
trowski, Leszek Pękala, Waldemar 
Chmielewski, przebrani w mundury 
milicjantów drogówki, zatrzymali fia-
ta, którym ks. Popiełuszko powracał z 
Bydgoszczy, z parafii Świętych Polskich 
Braci Męczenników, do Warszawy. Po 
krótkiej wymianie zdań kapłan został 
wrzucony do bagażnika. Kierowcę księ-
dza Waldemara Chrostowskiego skuto 
i posadzono w radiowozie. Jakimś cu-
dem (ze względu na sposób i charakter 
jego ucieczki) wyskoczył on z pędzące-
go auta. To on przekazał informację o 
uprowadzeniu księdza. Szybko Radio 
Wolna Europa podało wiadomość o 
porwaniu ks. Jerzego. 

Porywacze byli bardzo brutalni. 
Przewożonego w bagażniku kapłana na 
postojach bili. Najpewniej składano mu 
propozycję współpracy. Nie ugiął się. Za-
pewne się modlił. To musiało wywołać 
furię oprawców. Do nóg kapłana przy-
wiązali worek z kamieniami i założyli 
pętlę na szyję. Jej końcówki przywiązy-
wali do podkurczonych nóg. Taki sposób 
jej założenia powodował, że przy próbie 
prostowania nóg zaciskała się na szyi.  

30 października 1984 r. zmasakro-
wane ciało kapłana wyłowiono z Wisły 
w okolicach tamy we Włocławku. 

W protokole oględzin ciała zapisano: 
„Zwłoki ubrane w czarne spodnie za-
brudzone ziemią na całej powierzchni, 
sutanna koloru czarnego podwinięta do 
pasa. Do obu nóg przywiązany jest worek 
jutowy, w którym znajdują się kamienie”. 

Sutannę, w której zginął ks. Po-
piełuszko, oraz jego koloratkę będzie 
można zobaczyć w parafii pw. Święte-
go Stanisława Kostki w Warszawie w 35 
rocznicę śmierci kapłana. 

Gra zbrodnią

Grupa „D” (dezinformacja i dezin-
tegracja) w ówczesnym Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych była objęta tajem-
nicą, nawet dla innych funkcjonariuszy. 
Jej działania były nielegalne w świetle 
prawa, wiążą się z nią akty terroru wo-
bec opozycji i niepokornych księży.  

Działania „szwadronu śmierci” in-
spirował Adam Pietruszka, pułkownik 
SB, zastępca dyrektora Departamentu 
IV MSW do walki z Kościołem i inny-
mi związkami wyznaniowymi. To on 
– według historyków IPN – był ofice-
rem prowadzącym najbardziej cennej 
agentury wśród kleru, wśród której byli 
również biskupi.

Pożegnanie

Pod koniec września 1984 roku 
ksiądz Jerzy, żegnając się z ojcem, po-
wiedział:

– Jakbym zginął… Tylko nie płacz-
cie po mnie.

3 listopada 1984 r. w ostatniej drodze 
księdzu Jerzemu towarzyszyła rzesza lu-
dzi. Na ogrodzeniu wokół kościoła były 
setki flag „Solidarności” i transparenty: 
„Prawda nas wyzwoli”, „Za Nim stoją 
miliony”, „Lepiej umierać stojąc, niż żyć 
klęcząc”, „Nie zejdziemy z drogi, której 
nas uczyłeś – Nowa Huta”, „Ksiądz Je-
rzy – świętym Jerzym naszych czasów 
– XIII DH”, „Nie zapomnimy – studen-
ci prawa”, „Możesz go zabić – narodzi 
się nowy”.

– Członkowie NSZZ „Solidarność” 
w sposób szczególny czczą błogosła-
wionego Jerzego Popiełuszkę, kapłana 
i męczennika, który czyniąc sprawiedli-
wość i broniąc tych, którzy cierpią prze-
śladowanie, nauczał, aby zło dobrem 
zwyciężać – głosi Dekret Kongregacji 
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramen-
tów Stolicy Apostolskiej z 25 sierpnia 
2014 r. ustanawiający bł. ks. Popiełusz-
kę patronem „Solidarności”. 

Artur S. Górski

Świadkowie wiary chrześcijańskiej, którzy żyli w ostatnim stuleciu zarówno na 
Wschodzie, jak i na Zachodzie, potrafili zrealizować w swoim życiu Ewangelię 
mimo wrogości i prześladowań, często aż po najwyższą próbę przelania krwi.  

Jan Paweł II, Ecclesia in Europa

– Kamulki do nóżek – rozkazał kapitan Służby Bezpieczeństwa na tamie 
we Włocławku. Po kilku minutach ciało w sutannie uderzyło o lustro wody. 
Wisła przejęła księdza Jerzego. Kończył swe życie kapłan męczennik, opie-
kun i duchowy przewodnik robotników. Z różańcem w ręku wytrwał do 
końca. Była noc 19 października 1984 roku. Tam, skąd pochodził ksiądz 
Jerzy, nikomu nie trzeba było tłumaczyć, co to jest komuna.
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Ksiądz Jerzy Popiełuszko głosi kazanie w kościele św. Brygidy, lata 80.

 14 września o godzinie 17:30 w rocznicę urodzin księdza Jerzego Popiełuszki w ko-
ściele św. Stanisława Kostki odbył się koncert „Litania Wolności” – 5-częściowa suita  
na 12-osobowy zespół skomponowana przez Mariusza Kozickiego z udziałem aktora 
Adama Woronowicza i zespołu El Camino. Koncert zainaugurował ogólnopolski kon-
kurs literacki dla licealistów „Dobrem Zwyciężaj”.

 18 października o godzinie 19:00 w Domu Amicus odbędzie się Wieczór Świadków 
– spotkanie ze świadkami życia księdza Jerzego Popiełuszki.

 19 października o godzinie 18:00 w kościele św. Stanisława Kostki odbędzie się 
uroczysta msza święta z modlitwą o kanonizację błogosławionego księdza Jerzego 
Popiełuszki.

 20 października w kościele św. Stanisława Kostki i w kilku warszawskich lokaliza-
cjach odbędzie się rodzinna gra miejska „Zło Dobrem Zwyciężaj”.

Obchody 35 rocznicy męczeńskiej śmierci objęte są Patronatem Narodowym Prezy-
denta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Pozaliturgiczne wydarzenia obchodów do�nansowano ze środków Narodowego
Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – interwencje 2019”.

Obchody 35 rocznicy męczeńskiej śmierci 
księdza Jerzego Popiełuszki
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– Gratuluję determinacji i dobrej współpracy. Wykonaliśmy pierwszy krok 
w przywracaniu dawnego blasku i świetności tego historycznego miejsca. 
Zdajemy sobie sprawę, że to, co zrobiliśmy, jest ważne, ale że to dopiero 
początek. O pełnym sukcesie będziemy mogli mówić wtedy, kiedy ta hala 
zapełni się produkcją, a na tej płycie nie będziemy mogli już rozstawić na-
miotu – mówiła  Jadwiga Emilewicz,  minister przedsiębiorczości i techno-
logii, podczas uroczystości otwarcia nowej płyty montażowej oraz zrewi-
talizowanej hali nr 33 na wyspie Ostrów.

Stocznia OdNowa – Nowoczesna 
infrastruktura dla przemysłu 4.0.

Symboliczne otwarcie hali nr 33. Przy tablecie minister Jadwiga Emilewicz. 

Rok od zaprezentowania planów rewitalizacji wyspy Ostrów w Gdańsku Pomor-
ska Specjalna Strefa Ekonomiczna oddała do użytku nowoczesną płytę montażową 
o powierzchni 10 tys. metrów kwadratowych, która znajduje się w pobliżu hali 
produkcyjnej przystosowanej do budowy jednostek pływających.

W uroczystości oddania płyty montażowej i hali nr 33, która miała miejsce w go-
dzinach porannych 31 sierpnia br., wzięła udział Jadwiga Emilewicz, minister przed-
siębiorczości i technologii, posłowie, senatorowie, związkowcy, przedstawiciele firm 
i instytucji. Do zebranych list skierował premier Mateusz Morawiecki.

– Infrastruktura na wyspie Ostrów została przystosowana pod trzy główne obszary 
produkcji stoczniowej: jednostek pływających, dla branży offshore oraz pod wiel-
kogabarytowe konstrukcje stalowe, które ze względu na wymiary oraz wagę muszą 
być wodowane – mówił Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej.

Nowo powstała płyta montażowa została wykonana według najnowszych technologii. 
Umożliwia prowadzenie zaawansowanej produkcji przemysłowej oraz gwarantuje najwyższe 
standardy pracy. Wyposażona w niezbędne media daje możliwości budowy wielkogabaryto-
wych konstrukcji stalowych i kompletnych jednostek pływających o długości do 150 metrów. 
Bezpośredni dostęp do nabrzeża pozwala na wodowanie tych jednostek. Do budowy płyty, 
której nośność wynosi do 20 ton na metr kwadratowy, zostało użytych 1020 żelbetonowych 
pali o długości do 16 m, wylano ponad 6 tys.  metrów kwadratowych betonu i użyto 250 ton 
stali zbrojeniowej. Płyta wyposażona jest w niezbędne media oraz oświetlenie pozwalające 
na prowadzenie prac po zmroku, co ważne jest przede wszystkim w okresie zimowym.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna zmodernizowała także halę produkcyj-
ną nr 33. W ramach prac wymieniono posadzkę, powiększono bramy w elewacjach 
szczytowych, zmodernizowano zaplecze techniczne oraz wyposażono ją w niezbęd-
ne media. Dzięki temu hala została przystosowana do budowy kompletnych jed-
nostek pływających o długości do 90 metrów.
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Współpracować z polskimi stoczniami, 
konkurować ze światem 
ROMAN GAŁĘZEWSKI, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej 
– Płyta montażowa do budowy statków na wyspie Ostrów i położona obok zrewitali-
zowana hala nr 33 to inwestycje, które nie tylko są bardzo nowoczesne, ale wykonane 
zostały w bardzo krótkim czasie i za bardzo niewielkie pieniądze. To zasługa budow-
niczych i ich nadzorujących. Pożądane by było, aby wszędzie inwestycje realizowane 
były w takim tempie. Dobrze się stało, że Stocznia „Remontowa”, najlepsza stocznia 
w Europie, przetrwała, pomimo ogromnych trudności. Dlatego liczę na współpracę. 
Trzeba połączyć nasze ogromne doświadczenie. Mam nadzieję, że ta współpraca się 
będzie rozwijać i że będziemy razem korzystać z tej nowoczesnej i bardzo dobrej 
infrastruktury. Ta współpraca może spowodować, że będziemy silną konkurencją 
wobec całej Europy, bo musimy sobie powiedzieć, że my nie konkurujemy ze sobą, 
tylko ze światem. Dzisiaj, to co zrobiono, to tylko fragment całości, która będzie za kilka 
lat. Mam nadzieję, że przyspieszymy inwestycje w Stoczni Gdańsk i GSG Towers, są one 
bardzo potrzebne. Nie ma wolnych ludzi, którzy mogliby przyjść i tu pracować, dlatego 
też tych ludzi musimy w dużej mierze zastąpić robotami, bo nie jest dobre wzajemne 
podbieranie sobie załóg. Robotyzacja powinna powodować nie tylko to, że praca 
będzie łatwiejsza, ale też będzie bardziej efektywna. 

Fragment przemówienia podczas uroczystości 
oddania do użytku płyty montażowej i hali nr 33

– Nie lubię słowa „okupacja”, bo źle mi się kojarzy historycznie, wolę powie-
dzieć, że to oczekiwanie na podpisanie porozumienia. Pytanie tylko, czy 
strony – pracodawcy i rządowa – wykażą się odpowiedzialnością – mówi 
Bogumił Nowicki, przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej.

Pocztowcy zajęli siedzibę 
Poczty Głównej w Warszawie  

Decyzja o zajęciu sali konferencyjnej 
w siedzibie Poczty Głównej w Warsza-
wie przy ul. Świętokrzyskiej 31/33 za-
padła po ostatniej turze mediacji z 18 
września br.

– Poczta Polska nie tylko jest spółką 
Skarbu Państwa. Jest przedsiębiorstwem 
strategicznym dla państwa. Weszliśmy 
w spór zbiorowy w marcu tego roku. 
Był wystarczający czas na podjęcie rze-
czowych rozmów i osiągnięcie porozu-
mienia. My przecież tego porozumie-
nia chcemy. Ale musimy być poważnie 
traktowani. Zupełnie nas nie satysfak-
cjonuje podniesienie pensji najmniej 
zarabiającym do 2600 złotych. Tyle 
otrzymają bez żadnej łaski od stycznia. 
Podobnie nie satysfakcjonuje nas jed-
norazowa transza. Mówimy o 400 zło-
tych do pensji zasadniczej, ale przecież 
jesteśmy na drodze negocjacji. Mam na-
dzieję, że się do października dogadamy 
– relacjonuje nam Urszula Szczepańska, 
przewodnicząca Komisji Podzakłado-
wej NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Poczty Polskiej w Gdańsku i członek 
prezydium KM Pracowników Poczty 
Polskiej NSZZ „Solidarność”.

Do momentu spotkania z zarządem 
Poczty codziennie w sali konferencyjnej 
Poczty Głównej przebywa co najmniej 

sześć osób z „Solidarności”, pełniąc tam 
dyżury dobowe.

– Nie chcemy eskalacji konfliktu 
i protestu na ulicy. Czekamy na poro-
zumienie, ale z coraz mniejszą cierpli-
wością – dodaje Szczepańska.

Związkowcy podkreślają, że zależy 
im na Poczcie, godzili się nawet na re-
zygnację z części swych praw w 2010 
roku, gdy przeżywała ona trudne chwile 
i przeżyli z Pocztą Polską nawet libera-
lizację rynku sprzed sześciu lat. Ówcze-
sny rząd podjął eksperyment otwarcia, 
wartego miliardy euro, polskiego rynku 
usług pocztowych. Tym razem oczekują 
nie tylko rozmów, ale konkretów, czyli 
wzrostu pensji zasadniczej.

18 września br. związkowcy z NSZZ 
„Solidarność” i Związku Zawodowego 
Pracowników Poczty wznowili me-
diacje rozpoczęte tydzień wcześniej. 
Ze strony pracodawcy w mediacjach 
uczestniczył m.in. prezes zarzą-
du Poczty Przemysław Sypniewski. 
W mediacjach wzięli udział pierwszy 
raz  przedstawiciele właściciela, czyli 
minister w KPRM Paweł Szrot i dyrek-
torzy departamentów Marcin Izdebski 
i Maciej Świtkowski. Przedstawiciel 
rządu udzielał poparcia stanowisku 
prezentowanemu przez pracodawcę.

Jak informują związkowcy, w trakcie 
długich rozmów pracodawca przedsta-
wiał kilka wariantów propozycji wyj-
ścia ze sporu zbiorowego, m.in. dwie 
dodatkowe dopłaty do pensji, ale tylko 
w tym roku.

Pocztowcy oczekują 400 zł podwyżki 
wynagrodzenia zasadniczego,  koncep-
cja dwukrotnej wypłaty środków ozna-
czałaby, że musielibyśmy negocjować 
od nowa. Nie osiągnięto porozumienia 
i mediator o godzinie 3 nad ranem pod-
jął decyzję o zakończeniu mediacji. I to, 
mimo że strona związkowa wychodziła 
naprzeciw oczekiwaniom pracodawcy, 
obniżając żądanie wzrostu wynagro-
dzeń zasadniczych. Wobec nieustępli-
wości pracodawcy związki zdecydowały 
o powrocie do żądania wzrostu wyna-
grodzenia zasadniczego dla pracowni-
ków objętych ZUZP o 400 złotych od 1 
czerwca tego roku.

Październik jest wyjątkowym mie-
siącem z powodu wyborów parlamen-
tarnych i przypadającego w nim święta 
pocztowców. Związkowy oczekują 
więc merytorycznych rozmów, które 
przyniosłyby spełnienie ich postulatów 
przed 13 października.

– Oczekujemy nie tylko akademii 
i ciepłych słów, ale rzetelnej podwyż-
ki płac. W trakcie sporu zbiorowego 
mieliśmy dziwny sposób komunikacji 
ze stroną pracodawcy. Mówiliśmy o 
dwóch różnych parametrach. My mie-
liśmy ujednolicone stanowisko doty-
czące podwyżki wynagrodzenia o kon-
kretną kwotę. Pracodawca natomiast 
tworzył skomplikowany system premii 
motywacyjnych jako alternatywę dla 
naszego żądania i sugerował wprost, 
że powinno nas to cieszyć. Jednak po 
przetłumaczeniu naszych stanowisk na 
jeden język, okazało się, że propozycje 
różniły się w sposób drastyczny – mówi 
przewodniczący „Solidarności” w Po-
czcie Polskiej.

Procedura sporu zbiorowego trwa 
już dziewięć miesięcy. Nie jest wyklu-
czone przeprowadzenie referendum 
strajkowego

– Jest w nas gotowość do podjęcia 
negocjacji nawet i na szczeblu ministe-
rialnym, ale na razie nie ma propozycji 
z kim ani kiedy mamy zacząć rozmowy 
– dodaje Urszula Szczepańska.

(asg)
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Protestujący pocztowcy.

Już około 12 tysięcy elektronicznych legitymacji NSZZ „Soli-
darność” zostało wydanych w Regionie Gdańskim, następnych sto 
jest wprowadzane do systemu. Nowa legitymacja oprócz funkcji, 
które miała stara książeczka, daje dodatkowe możliwości. Między 
innymi zapis odprowadzania składek  jest automatyczny, nie trzeba 
na niej stawiać pieczątki, aby uwiarygodnić ich opłacenie. Od po-
nad roku posiadacze elektronicznej legitymacji NSZZ „Solidarność” 
mogą skorzystać z rabatów na stacjach LOTOS, a od lipca 2019 roku 
także z 10 proc. zniżki na ubezpieczenia w PZU, w ramach progra-
mu  „Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność”. Dodatkową ofertę  
dla członków Klubu PZU Pomoc dla NSZZ „Solidarność” przygoto-
wuje także Bank Pekao S.A. O zasadach uzyskania zniżek piszemy na 
naszej stronie internetowej (LOTOS, PZU). Jednak, aby z nich sko-
rzystać, należy w pierwszej kolejności wyrobić sobie legitymację elektroniczną, 
w tym celu trzeba zwrócić się do macierzystej organizacji związkowej.

Z legitymacją „S” łatwiej i taniej
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– Ruch „Solidarności” jednoczy i ma dzisiaj cały czas wielką moc zmia-
ny rzeczywistości na lepsze – powiedział premier Mateusz Morawiecki 
w Gdańsku 31 sierpnia br., podczas uroczystego posiedzenia Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w Sali BHP Stoczni Gdańskiej. 

Moc zmiany rzeczywistości na lepsze

NSZZ „Solidarność” wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołały do życia 31 sierpnia br. 
Instytut Dziedzictwa Solidarności. Umowę o jego ustanowieniu podpisali w Sali BHP Stoczni Gdańskiej przewod-
niczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda i wiceminister kultury Jarosław Sellin.

Instytut Dziedzictwa Solidarności

ce do tradycji „Solidarności”, wspierać 
badania historyczne i naukowe, włączać 
się w działania edukacyjne w duchu 
wartości „Solidarności”.

Instytut ma upowszechniać polski 
wkład w obalenie systemu komuni-
stycznego w Europie. Finansowanie 
placówki zapewnia ze swojego budżetu 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Rada Instytutu składa się 
z 21 osób. Wśród jej członków są m.in.: 

Andrzej Kołodziej, Andrzej Gwiazda, 
ks. kanonik Ludwik Kowalski, Piotr 
Andrzejewski, Sławomir Cenckiewicz, 
dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, 
Andrzej Rozpłochowski, Adam Hle-
bowicz, Roman Gałęzewski, Bogdan 
Biś oraz publicyści – Andrzej Gelberg, 
Michał Karnowski, Piotr Semka oraz 
Adam Chmielecki (współpracujący 
z „Magazynem Solidarność”).

(asg)

Piotr Duda i Jarosław Sellin po podpisaniu dokumentu powołującego Instytut 
Dziedzictwa Solidarności.

Msza święta w bazylice św. Brygidy.

Tegoroczne obchody najważniejsze-
go święta „Solidarności” rozpoczęły się 
31 sierpnia br. w południe w bazylice 
św. Brygidy, gdzie odprawiona została 
msza św. koncelebrowana pod prze-
wodnictwem metropolity gdańskiego 
ks. abp. Sławoja Leszka Głódzia. W uro-
czystym nabożeństwie, obok związkow-
ców z „S”, uczestniczyli m.in.: premier 
Mateusz Morawiecki, lider Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr 
Duda, minister w Kancelarii Prezy-
denta RP Paweł Mucha, wiceminister 

kultury Jarosław Sellin, prezes Instytutu 
Pamięci Narodowej Jarosław Szarek, sa-
morządowcy, parlamentarzyści oraz sy-
gnatariusze Porozumień Sierpniowych 
z dwóch ówczesnych stron – Andrzej 
Kołodziej i Tadeusz Fiszbach. Obaj od-
czytali Modlitwę Wiernych. To swoisty 
symbol! W uroczystości uczestniczyli 
też stypendyści Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”.

W homilii metropolita ks. abp Sła-
woj Leszek Głódź mówił między innymi 
o obecnej roli „Solidarności”. – To już 
nie czas, kiedy „Solidarność” była mar-
ginalizowana, czasem wręcz lekceważo-
na. Wasz głos jest nie tylko słyszalny, ale 
i słyszany, zauważony i ceniony, i ważny. 
I to, z czym przychodzicie do struktur 
państwa, jest już wysłuchiwane. Dialog 
z rządzącymi trwa. Czasem trudny, cza-
sem długotrwały, ale przecież rzeczo-
wy i konkretny. „Solidarność” trzeba 
szanować tak, jak „Solidarność” sza-
nuje, akceptuje rozwiązania i decyzje, 
szczególnie te prospołeczne, które wy-
znaczają dobry kierunek polskiej drogi 
– zauważył metropolita gdański.

Po mszy świętej jej uczestnicy złożyli 
wiązanki kwiatów pod historyczną Bra-
mą nr 2 Stoczni Gdańskiej, a następnie 
przeszli do Sali BHP, gdzie odbyło się 
uroczyste posiedzenie Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. 

– Jest w Polsce bardzo wiele wyda-
rzeń ostatnich lat, które są różnie inter-
pretowane, które dzielą – to jest rzecz 
naturalna. Tym większą wartością jest 
wielki ruch „Solidarności”, który jed-
noczy, ma cały czas wielką moc zmiany 

Logo na 40-lecie NSZZ „Solidarność”

Uroczystości w Sali BHP. Przemawia 
premier Mateusz Morawiecki.

– Instytut Dziedzictwa Solidarno-
ści będzie pokazywał prawdziwe ideały 
„Solidarności”, będzie pokazywał histo-
rię, nie „gumkując” z tej historii nikogo. 
Ani Lecha Wałęsy, ani Anny Walenty-
nowicz – zapewniał przewodniczący 
Piotr Duda.

– Ten instytut nie jest w kontrze ani 
przeciw nikomu. Pokładaliśmy wielkie 
nadzieje w Europejskim Centrum So-
lidarności, ale przez lata jako „Solidar-
ność” widzimy, że byliśmy tam traktowa-
ni w sposób nie taki, jak byśmy chcieli. 
Postanowiliśmy, że nie będziemy kwiat-
kiem do kożucha, bo chcemy mieć realny 
wpływ, a w tamtej instytucji tego wpływu 
mieć nie będziemy. Jako związkowcy nie 
chcemy mieć nic wspólnego z miejskim 
centrum bez „Solidarności”! – wołał li-
der NSZZ „Solidarność”.

– Wierzę głęboko, że Instytut, 
Instytut Dziedzictwa Solidarności 
przyniesie efekty poprzez systemo-
wą, systematyczną pracę, która opo-
wie światu o dziedzictwie „Solidar-
ności” – mówił podczas uroczystości 
wiceminister Sellin.

Instytut Dziedzictwa Solidarności 
ma się zajmować upamiętnianiem i pro-
mowaniem dziedzictwa historycznego 
NSZZ „Solidarność”. Nowa instytucja 
ma inicjować przedsięwzięcia kultu-
ralne, społeczne i naukowe nawiązują-

rzeczywistości na lepsze. Ten ruch „So-
lidarności”, którego w historii świata nie 
było, czcimy w różnych miejscach.Dzi-
siaj po latach wiemy, że z tych wielkich 
pokojowych ruchów, które nie posługu-
ją się bronią, wywodzą się wielkie zmia-
ny. Jesteśmy wam, weteranom tamtych 
lat, za to wdzięczni – mówił premier 
Morawiecki, wspominając i tych, którzy 
stracili życie i zdrowie na skutek repre-
sji. Do uczestników uroczystości listy 

31 SIERPNIA 2019 R.

– Jest bardzo wiele wydarzeń ostatnich 
lat, które są różnie interpretowane i dzielą 
– to naturalne. Tym większą wartością jest 
ten wielki ruch Solidarności, który jednoczy 
i ma dzisiaj cały czas wielką moc zmiany 
rzeczywistości na lepsze.  Ten wspaniały 
ruch Solidarności, to ruch jakiego w histo-
rii świata nie było. Te 21 postulatów, które 
zmieniły nie tylko Polskę, ale zmieniły też 
historię świata, od 2003 roku jest na liście 
światowego dziedzictwa UNESCO. 

Polskę opływa Wisła, ona też jest w 
kształcie litery „S”. Można więc śmiało powie-
dzieć, że cała Polska jest pod znakiem litery 
„S”. Pisaliśmy ją na murach w czasie stanu 
wojennego, była naszą nadzieją. Tę nadzieję 
dawali też działacze Solidarności sprzed lat 
– Anna Walentynowicz, Andrzej Kołodziej, 
Andrzej Gwiazda i wielu innych. Wdzięczny 
jestem dzisiejszej „Solidarności” za waszą 
odpowiedzialną walkę o lepszą Polskę. 

Jeśli dzisiaj patrzymy na naszą politykę 
społeczną, to pamiętajmy, że u jej źródeł są 
mocne fundamenty gospodarcze, które były 
możliwe tylko dzięki temu, że państwo polskie 
potraktowaliśmy jako wielką wartość. (…) 

Życzę wszystkim ludziom „Solidarno-
ści”, wszystkim Polakom, rąk uniesionych 
w kształt litery V. Chcemy, żeby Polska była 
triumfująca i szczęśliwa. I pod znakiem So-
lidarności, z ideałami Sierpnia ’80 Polska 
taka właśnie będzie. Szczęść Boże! 

Fragmenty wystąpienia  premiera  
Mateusza Morawieckiego 

skierowali również prezydent Andrzej 
Duda oraz prezes Prawa i Sprawiedli-
wości Jarosław Kaczyński. 

Rocznicowe spotkanie zakończyło 
wręczenie 29 wybitnie uzdolnionym 
uczniom stypendiów z Funduszu Sty-
pendialnego NSZZ „Solidarność”

(asg)
Zdjęcia: Wojciech Milewski

FO
T. 

W
O

JC
IE

CH
 M

IL
EW

SK
I

FO
T. 

W
O

JC
IE

CH
 M

IL
EW

SK
I

FO
T. 

W
O

JC
IE

CH
 M

IL
EW

SK
I

FO
T. 

W
O

JC
IE

CH
 M

IL
EW

SK
I

Partnerem obchodów były:
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To była już 17 edycja stypendiów 
NSZZ „Solidarność”. Fundusz Stypen-
dialny NSZZ „Solidarność” powstał przy 
Zarządzie Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” w 2003 roku. Od 2010 roku 
stał się częścią działalności Pomorskiej 
Fundacji Edukacji i Pracy. 

Co roku dodatkowo po dwa stypendia 
są przeznaczone dla dwóch szkół podsta-
wowych – w Wąglikowicach im. NSZZ 
„Solidarność” i w Łęgowie im. Bohaterów 
Grudnia 1970. Łącznie w szesnastu edy-
cjach przyznano 664 stypendia, a w tym 
roku kolejne 33. 

W skład Kapituły Funduszu, a jest to 
działalność społeczna, wchodzą: Stefan 
Gawroński, Anna Kocik, Renata Tkaczyk 
i Wojciech Książek (przewodniczący).

Uczniowie mieli okazję odebrać sty-
pendia w obecności najwyższych władz 
państwowych, z premierem Mateuszem 
Morawieckim na czele, oraz metropolity 
gdańskiego ks. abp. Sławoja Leszka Głó-
dzia, liderów „S” oraz parlamentarzystów 
i licznych związkowców. 

– Powołanie Funduszu Stypendial-
nego NSZZ „Solidarność” uważam za 
słuszne. Pomaga on w realizacji naszych 
największych pasji, ale nie tylko. Idę te-
raz do szkoły średniej, skończyłam ósmą 
klasę. Trzeba było kupić podręczniki. 
Używanych nigdzie nie znajdę, a nowe 
podręczniki nie są tanie. Stypendium 
zdecydowanie pomogło mi w tej kwestii. 
Fundusz wspomógł mnie także w zaku-
pie komputera, który jest przydatnym 
narzędziem w szkole, pomaga zwłaszcza 
w przygotowywaniu różnych projektów 
– mówi jedna ze stypendystek, Zuzanna 
Binięda-Pastwa.

Celem funduszu jest wsparcie nieza-
możnych rodzin w ich wysiłku stworze-
nia możliwości rozwoju talentów dzieci 
oraz kontynuowania nauki w wybranych 
szkołach. Stypendium w bieżącym roku 
wynosi 1200 złotych brutto. Główne kry-
teria to wykazane uzdolnienia (np. spor-

towe, muzyczne, naukowe), bardzo dobra 
średnia ocen i równie wysoka ocena z za-
chowania, sytuacja finansowa rodziny.  

W przygotowaniu jest już kolejna jego 
edycja. Numer konta do wpłat środków 
finansowych: 41 7065 0002 0652 4155 
2804 0001, z dopiskiem: „Fundusz Sty-
pendialny”.  

– Przypominamy, że fundując sty-
pendia dla zdolnej młodzieży pomaga-
my spełniać marzenia i otwieramy furt-
kę do kontynuowania nauki. Pomóżmy 
młodym ludziom, przynieśmy im, ich 
rodzinom nadzieję i solidarność – ape-
luje Wojciech Książek, przewodniczący 
Kapituły Funduszu. 

Tegoroczni stypendyści

Barbara Baranowska (ukończyła 
Gimnazjum nr 53 w Gdańsku), Michał 
Bielecki (ukończył SP nr 7 w Rumi), Zu-
zanna Binięda-Pastwa (ukończyła SP nr 6 
i Państwową Szkołę Muzyczną I st. w Ko-
ścierzynie), Szymon Błaszkowski (ukoń-
czył Gimnazjum w Dziemianach), Piotr 
Czerwiński (ukończył III klasę Ogólno-
kształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia 
w Gdańsku – klasa fortepianu), Justyna 
Dąbrowska (ukończyła II klasę XX LO 
w Gdańsku), Klaudia Deja (ukończyła 
SP w Przywidzu), Jakub Dębicki (ukoń-
czył II klasę Liceum Jezuitów w Gdyni), 
Oliwia Gąsiorowska (ukończyła XV LO 
w Gdańsku), Miriam Grot (ukończyła 
SP w Kolbudach), Monika Guzińska 
(ukończyła I klasę LO w Chojnicach), 
Martyna Janta (ukończyła II LO w So-
pocie), Natalia Kamińska (ukończyła I 
klasę Liceum Jezuitów w Gdyni), Marcin 
Krysiak (ukończył XX LO w Gdańsku), 
Patrycja Malaj (ukończyła II klasę III LO 
w Gdyni), Gabriela Mencel (ukończyła 
SP nr 14 w Gdańsku), Agnieszka Pazda 
(ukończyła II klasę I LO w Kościerzynie), 
Aleksandra Pesta (ukończyła Gimnazjum 
nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku), Zie-

mowit Pindera (ukończył Gimnazjum 
nr 3 w Kościerzynie), Jakub Soborowski 
(ukończył SP w Rotmance), Szymon So-
borowski (ukończył SP w Rotmance), 
Wiktoria Szwichtenberg (ukończyła II 
klasę Technikum TEB Edukacja, technik 
weterynarii), Urszula Szymańska (ukoń-
czyła Katolicką Szkołę Podstawową w 
Tczewie), Natalia Trzcińska (ukończyła 
SP nr 7 w Gdańsku), Krzysztof Trzciński 
(ukończył Gimnazjum nr 48 w Gdańsku), 
Julia Tubis (ukończyła II klasę V LO w 
Gdańsku), Paweł Tumialis (ukończył Li-
ceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół 
Katolickich w Tczewie), Kamil Wera-
chowski (ukończył Gimnazjum w Ry-
tlu), Maksymilian Żychliński (ukończył 
Gimnazjum nr 1 w Chojnicach).

Kapituła Funduszu przyznała jak co 
roku po dwa stypendia dla uczniów Szko-
ły Podstawowej w Łęgowie k. Pruszcza 
Gdańskiego, noszącej imię Bohaterów 
Grudnia 1970, i Szkoły Podstawowej w 
Wąglikowicach k. Kościerzyny, noszącej 
imię NSZZ „Solidarność”.

Artur S. Górski

STYPENDIA „SOLIDARNOŚCI”

Siedemnasta edycja
Podczas uroczystości 39 rocznicy zawarcia Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność” oraz  
31 rocznicy strajków z 1988 roku Kapituła Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” w Gdańsku 31 sierpnia 
2019 r. przyznała stypendia, które wręczyli Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „S”, Krzysztof Dośla, przewodniczący 
ZRG NSZZ „S”, oraz Wojciech Książek, przewodniczący kapituły. 
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Stypendyści 2019 r.

Celem funduszu jest wsparcie 
niezamożnych rodzin w ich 
wysiłku stworzenia możliwości 
rozwoju talentów dzieci 
oraz kontynuowania nauki 
w wybranych szkołach. 
Główne kryteria to wykazane 
uzdolnienia (np. sportowe, 
muzyczne, naukowe), bardzo 
dobra średnia ocen i równie 
wysoka ocena z zachowania, 
sytuacja finansowa rodziny.  

Uczestnicy Sierpnia ’80, „zwykli” bohaterowie, najczęściej niebędący be-
neficjentami transformacji z roku 1989, zostali 30 sierpnia br. symbolicznie 
nagrodzeni medalami „Bohaterom Sierpnia 1980 Gdynia”.

– Żeby zrozumieć, jaką odwagę i de-
terminację oraz mądrość mieli ci, któ-
rzy stanęli, by upomnieć się o prawo do 
wolnych związków zawodowych, trzeba 
uświadomić sobie, że za bunt przeciwko 
władzy, za odwagę powiedzenia „nie” 
zaledwie 10 lat wcześniej władza strze-
lała na ulicach Gdyni – przypomniał 
Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Gdyńskie tegoroczne uroczystości 
zaczęły się 30 sierpnia br. o godzinie 16. 
Wiązanki kwiatów złożyli i  zapalili zni-
cze pamięci ofiar grudniowej masakry 
przy pomniku Ofiar Grudnia 1970 de-
legacje organizacji zakładowych NSZZ 
„Solidarność”, samorządowcy, delegacje 
i poczty sztandarowe.

Druga część uroczystości odbyła się w gmachu Zarządu Portu Gdynia, gdzie 
pamiątkowe medale „Bohaterom Sierpnia 1980 Gdynia” z rąk prezydenta Gdyni 
Wojciecha Szczurka i prezesa Pomorskiej Inicjatywy Historycznej Andrzeja Ko-
łodzieja, kierującego strajkiem „komunardów” w 1980 roku, odbierali ci, którzy 
przysłużyli się powstaniu NSZZ „Solidarność”, stoczniowcy, portowcy, nauczyciele. 
Wśród nich był m.in. nasz redakcyjny kolega Roman Stegart, uczestnik strajku 
w gdyńskiej stoczni, działacz podziemnej „S” po wprowadzonym stanie wojennym, 
redaktor pisma „Kadłub”.

Wyróżnienia to efekt współpracy władz samorządowych Gdyni, IPN, NSZZ 
„Solidarność” i przede wszystkim Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna. 
Otrzymało je tym razem blisko stu uczestników strajków z 1980 r. Wręczający 
odznaczenia Andrzej Kołodziej, lider sierpniowego strajku w Stoczni im. Komuny 
Paryskiej, nie krył satysfakcji.

– Kiedy po raz pierwszy spotkaliśmy się w 2010 roku w Muzeum Miasta Gdyni, 
było nas ze 30 osób. Do tej pory udało nam się uhonorować blisko tysiąc osób. Jest 
taka potrzeba w ludziach, by przypomnieć, by ich docenić za akt odwagi w Sierp-
niu 1980 roku – mówił Kołodziej, apelując, o informacje o tych, którzy jeszcze nie 
otrzymali wyróżnienia.

W sali gdyńskiego portu tym razem przygotowana została też wystawa o kobie-
tach uczestniczących w strajku z 1980 roku i wspierających strajkujących.

Do uczestników zgromadzenia list wystosował premier Mateusz Morawiecki.
Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości, przyznany przez premiera, otrzy-

mały członkinie „Solidarności Walczącej” Albina Wiktorska i Barbara Mielew-
czyk.

Nazwiska osób nagrodzonych medalem są umieszczone w VII tomie cyklu 
wydawniczego „Ludzie Sierpnia 1980 w Gdyni. Kobiety Solidarności” (wydawca 
Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna). Tom ten zawiera zapis relacji bezpo-
średnich uczestniczek wydarzeń, cichych bohaterek z 1980 roku.

(asg)

Gdynia „zwykłym” 
Bohaterom Sierpnia 

30 sierpnia br. o godz. 18 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Lęborku została 
odprawiona uroczysta msza św. w intencji NSZZ „Solidarność” oraz za ojczyznę 
z okazji 39 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. We mszy św., którą 
odprawił ks. proboszcz Rafał Cieszyński, uczestniczyli członkowie i sympatycy 
Związku, członkowie komisji zakładowych lęborskich zakładów pracy oraz przed-
stawiciele władz samorządowych miasta i powiatu.

Msza święta w Lęborku
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Totalna opozycja i część pracodaw-
ców natychmiast po ogłoszeniu pro-
gramu PiS wzniosła wielką wrzawę, że 
taka podwyżka płacy minimalnej ozna-
cza ruinę dla gospodarki i zwolnienia 
z pracy. Skąd ja to znam? – zadałem 
sobie pytanie. Przecież to wszystko już 
kiedyś słyszałem. Przed oczyma stanęły 
mi obrazy sprzed dwunastu lat. Otóż na 
koniec sierpnia 2007 roku (gdy byłem 
przewodniczącym NSZZ „Solidarność”) 
po długich negocjacjach podpisaliśmy 
z ówczesnym premierem Jarosławem 
Kaczyńskim porozumienie pomiędzy 
rządem a „Solidarnością” o wzroście 

płacy minimalnej, wtedy z poziomu 936 
zł do 1126 zł. Stanowiło to rekordowy, 
ponad 20-procentowy wzrost. 

Oj, co to się działo… Zupełnie po-
dobnie jak dzisiaj zapowiadano masowy 
upadek firm, zwolnienia z pracy, ruinę 
gospodarki. Oczywiście, w rzeczywi-
stości nic takiego nie miało miejsca. 
Wprost przeciwnie! Czy pamiętacie 
Państwo premiera Donalda Tuska sto-
jącego na tle zielonego konturu Polski 
i mówiącego o Polsce jako „zielonej 
wyspie” na oceanie europejskiego 
i światowego kryzysu? Stosunkowo 
dobrą kondycję krajowej gospodarki, 

w czasie tamtego światowego kryzysu, 
zawdzięczaliśmy utrzymaniu dużego 
popytu wewnętrznego, wynikającego 
ze wzrostu płac. Oczywiście, Platforma 
przedstawiała to jako wyłącznie swoją 
zasługę. 

W ataku dzisiejszej, totalnej opozycji 
– do złudzenia przypominającym tamtą 
retorykę i argumenty – pojawił się jeden 
nowy, dość groteskowy zarzut. Mianowi-
cie ten o braku konsultacji programu PiS 
z pracodawcami w Radzie Dialogu Spo-
łecznego. Pomysł obowiązku konsultacji 
z Radą Dialogu programów wyborczych 
przez różne partie jest rodem z kabaretu. 
Obowiązek konsultacji dotyczy projek-
tów aktów prawnych procedowanych w 
Sejmie. Programy wyborcze konsultuje 
się z wyborcami i dopiero po zdobyciu 
władzy przekuwa na ustawy. 

Płaca minimalna na 2020 rok w wy-
sokości 2600 zł została przyjęta przez 
rząd z pełnym zachowaniem procedury 
konsultacji. Ten przyrost oraz następ-
ny – w 2021 roku płaca minimalna ma 
wynosić 3000 zł – stanowią kolejno 15-
-procentowe przyrosty. Ścieżka dojścia 
do zapowiedzianych na koniec 2023 
roku 4000 złotych jest zaplanowana 
przyrostami w poszczególnych latach 
odpowiednio: 11, 10, i 9 procent. Rozło-

żone w czasie, niemal podwojenie płacy 
minimalnej w okresie pięciu lat, powin-
no spowodować podwojenie średniej 
płacy w gospodarce. To bardzo trudny 
i ambitny, ale realny program. Przecież 
mijająca kadencja to pasmo ogromnych 
transferów społecznych i dokonań rządu 
PiS, które służyły podnoszeniu poziomu 
życia Polaków i podobnie atakowane 
były przez opozycję jako nierealne. Jed-
nak zostały zrealizowane. Począwszy 
od obniżki wieku emerytalnego, przez 
sztandarowy program 500+ (od 1 lipca 
już na wszystkie dzieci) po trzynastą, 
a wkrótce także czternastą emeryturę. 
Na koniec kadencji wprowadzono zero-
wy PIT dla młodych do 26 roku życia 
oraz obniżkę PIT z 18 na 17 procent 
i podwojenie kwoty wolnej od podatku 
dla nas wszystkich.

 Znaczący wzrost poziomu życia 
w Polsce już się dokonuje. Dzisiejsza 
Polska gospodarka, ze wzrostem PKB 
na poziomie 4,4 procent, plasującym 
nas w europejskiej i światowej czołów-
ce, z bezprecedensowo dobrą sytuacją 
budżetu państwa, wskazywana jest w in-
nych krajach jako przykład małego cudu 
gospodarczego. Niemcy, które znalazły 
się na skraju recesji, próbują stosować 
polskie recepty na pobudzenie rynku.

Jak już powiedziałem, program jest 
niesłychanie ambitny i wymagający od 
wszystkich uczestników naszego życia 
gospodarczego: pracodawców, pra-
cowników i rządu. Taka wcześniejsza 
zapowiedź znacznego wzrostu kosz-
tów pracy jest potrzebna, bo daje czas 
pracodawcom na przygotowanie się do 
koniecznych inwestycji i zmian organi-
zacyjnych. Do modernizacji zakładów 
podnoszących wydajność pracy. Plano-
wany wzrost płac z pewnością przyczy-
ni się wręcz do skoku cywilizacyjnego 
w naszym kraju, znacznego wzrostu 
poziomu życia w Polsce. Równie ważny 
jest inny aspekt tego programu. Prawie 
podwojenie płac, oznaczające płacę mi-
nimalną na poziomie 4 tysięcy i średnią 
ok. 8 tysięcy, spowoduje że emigracja 
zarobkowa przestanie być atrakcyjna. 
To pierwszy od początku transforma-
cji moment, kiedy pojawia się realna 
szansa powstrzymania młodych Pola-
ków przed wyjazdem z kraju oraz za-
chęcenia do powrotu wielu pracujących 
już za granicą. – Polska jest i będzie 
wielka. Będzie wielkim europejskim, 
ambitnym narodem – mówił premier 
Morawiecki. 

Janusz Śniadek

Polski model państwa dobrobytu 
– Naszym celem jest budowa polskiej wersji państwa dobrobytu. Musimy 
postawić na wzrost płac i wzrost dochodów społeczeństwa. Na koniec 2020 
roku minimalna pensja będzie wynosiła 3000 złotych, a na koniec 2023 
roku będzie wynosiła 4000 złotych. W roku 2021 ogromna większość eme-
rytów otrzyma drugą „trzynastkę”. Dwie „trzynastki”. Wreszcie rolnicy otrzy-
mają pełne dopłaty do hektara na europejskim poziomie – mówił Jarosław 
Kaczyński na Konwencji Programowej Prawa i Sprawiedliwości w Lublinie. 
Odpowiadający na ambicje i aspiracje Polaków program wyborczy przewi-
duje jak najszybsze zrównanie poziomów życia w Polsce i w tzw. starej Unii 
Europejskiej. Dla mnie, podobnie jak dla większości polskich pracowników, 
zapowiedź dużego przyspieszenia wzrostu płac, stymulowanego wzrostem 
płacy minimalnej, jest celną odpowiedzią na oczekiwania ludzi. – Trzeba 
skończyć z postkolonialnym modelem rozwoju – mówił prezes Jarosław Ka-
czyński. – Odrzucamy model gospodarczy Polski jako kraju niskich pensji, 
taniej siły roboczej i niskiej wydajności. 
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Pracą Komisji Zakładowej „S” w PE-
WiK pd kilkunastu lat kieruje Krzysztof 
Prokopiuk. Zmiana nastąpiła w 2006 
roku, bowiem kierująca do tamtej pory 
„Solidarnością” Zofia Landowska prze-
szła na emeryturę. Oprócz tego komisja 
zakładowa została „okrojona” z dziewię-
ciu do pięciu osób.

– Ze względu na zmianowy charakter 
pracy trudno było czasem zorganizować 
spotkania KZ i podjąć jakieś uchwały, 
ponieważ do tego wymagane jest kwo-
rum. Stwierdziliśmy więc, że wprowa-
dzimy zmiany. Osoby, które zostały wy-
brane, to reprezentanci dużych obszarów 
pracy w PEWIK-u – tłumaczy Krzysztof 
Prokopiuk. 

Z czasem, z kadencji na kadencję, 
skład komisji się zmieniał, część osób 
nie chciała już pracować, pojawiały się 
nowe, które widziały potencjał w związ-
ku i wyrażały ochotę do pracy. Od kil-
kunastu lat zastępcą przewodniczącego 
jest Piotr Mallek. Przez długi czas skarb-
nikiem był Andrzej Czuchaj, ale jako że 
przechodzi na emeryturę, to w ostatnich 
wyborach już nie kandydował. Zastąpił 
go Wojciech Kujatt. 

Zmniejszenie składu KZ ułatwiło 
pracę, tym bardziej że członków „So-
lidarności” w PEWIK-u jest mniej niż 
kiedyś. Obecnie to około 110–120 osób 
(wcześniej bywało nawet 230–250), 
a w tej sytuacji skład dziewięciooso-
bowy byłby nieracjonalny. Ale skąd 
spadek liczby związkowców? Paradok-
salnie można powiedzieć, że to dlatego, 
iż udało się uzyskać… „zbyt wiele”. Poza 
tym sporo osób przeszło na emeryturę, 
a młodzi, którzy są zatrudniani w firmie, 
nie garną się do „Solidarności”. 

– Mimo naszych chęci i organizowa-
nia różnych akcji informacyjnych oraz 
zachęcających nie przynoszą one duże-
go skutku – przyznaje przewodniczący 
KZ. 

Głównym z tych przedsięwzięć jest 
coroczne spotkanie świąteczno-nowo-
roczne dla wszystkich pracowników. 
Wówczas Komisja Zakładowa informuje, 
co robi i w jaki sposób można przystąpić 
do „Solidarności”. Do tego raz do roku, 
jesienią, odbywa się pielgrzymka pra-
cowników wodociągów i kanalizacji do 
Częstochowy. W tym roku wyjazd został 
zaplanowany na 10 października. – Bę-

dzie to już 29. Pielgrzymka Pracowników 
Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska pod 
hasłem „W mocy Bożego Ducha”, zaś 
głównym organizatorem jest PEWiK 
Przemyśl. Nasza reprezentacja, człon-
ków i pracowników, obecna jest prawie 
zawsze. Tylko raz nie wzięliśmy udziału. 
Również w czasie tych wyjazdów stara-
my się pokazać ludziom, jak działa zwią-
zek i co zwykły pracownik może uzyskać 
– opowiada Krzysztof Prokopiuk. 

W tym roku Komisja Zakładowa 
organizuje także wyjazd do Warszawy 
na uroczystości związane z 35 rocznicą 
śmierci ks. Popiełuszki. 

– Środki finansowe nie pozwalają 
na zbyt częste podróżowanie po kraju, 
ale zdarzają się też krótsze wyjazdy, np. 
niedawno braliśmy udział w międzyna-
rodowej konferencji w Muzeum II Woj-
ny Światowej, która była poświęcona 
umowie Hitler – Stalin. Co roku jeste-
śmy obecni na uroczystościach roczni-
cowych podpisania Porozumień Sierp-
niowych oraz pod pomnikiem Poległych 
Stoczniowców. Staramy się brać czynny 
udział we wszystkich wydarzeniach, któ-
re są związane z historią, patriotyzmem, 
chrześcijaństwem i samym Związkiem, 
a więc tych idei, które wynikają z na-
szego statutu – mówi przewodniczący 
Komisji Zakładowej. 

Jak zauważa, jednym z istotnych 
punktów przynależności do „S” są także 
bezpłatne porady prawne, dzięki którym 
pracownicy mogą czuć się bezpiecznie.

Porady są udzielane w gdyńskim 
oddziale „Solidarności” dwa razy w ty-
godniu. Przy jakichkolwiek tzw. trud-
niejszych sprawach KZ rekomenduje 
zasięgnięcie opinii prawników. – Sami 
uczestniczyliśmy w szkoleniach, ale 
konkretna wiedza prawnicza pomaga 
rozwiązać wiele problemów, więc zachę-
camy do wykorzystania tej możliwości 
– dodaje Krzysztof Prokopiuk. 

Sytuacja w firmie 

Liczba osób zatrudnionych w gdyń-
skim PEWIK-u nieznacznie zmieniała 
się na przestrzeni ostatnich dwóch de-
kad. Było to między 480 a 550 pracow-
ników (obecnie ponad 500). Istotna dla 
przedsiębiorstwa zmiana nastąpiła w 
ubiegłym roku. Wówczas prezes Henryk 
Tomaszewski odszedł na emeryturę, a 
zastąpił go Walery Tankiewicz. 

Współpracę z tym pierwszym Komi-
sja Zakładowa określa jako „poprawną”. 
– Wiele rzeczy chcieliśmy zrealizować, 
ale nie wszystko się udawało, ponieważ 
jako związek byliśmy przez zarząd je-
dynie tolerowani. W sprawach, które 
kierownictwu firmy były na rękę, pre-

zes prosił nas ewentualnie o opinie, ale 
większość spraw załatwiał jednostronnie 
– opowiada przewodniczący. 

Dużym wyzwaniem było podpisanie 
w 2013 roku nowego układu zbiorowe-
go pracy (do tamtej pory funkcjonowało 
porozumienie z 1995 roku). – Mieliśmy 
dużo przywilejów wynikających z tego 
układu. Około 2007, 2008 roku pra-
codawca podjął temat wprowadzenia 
zmian. Przystąpiliśmy do rozmów, ale nie 
przebiegały one w kierunku, który nam 
jako organizacji związkowej się podo-
bał. Pod koniec 2012 roku nie mieliśmy 
już wyjścia i musieliśmy pójść na duże 
ustępstwa. Finalnie nie wszystko, co było 
obiecane, pojawiło się w porozumieniu 
– przyznaje Krzysztof Prokopiuk.

Negocjacje w sprawie układu zbioro-
wego to dla KZ nauka na przyszłość, ale 
ustalenia mają też dobre strony. Fundusz 
płacy został ten sam, tylko zmieniono 
dystrybucję środków i systemu warto-
ściowania. Zyskali młodzi pracownicy, 
których zarząd chciał zachęcić do pra-
cy. 

Podpisany w 2013 roku układ funk-
cjonuje do tej pory. Zapisy są respekto-
wane i nie zdarzały się przypadki, aby 
pracodawca nie wywiązywał się z poro-
zumień. 

Istotne w działalności PEWIK Gdy-
nia jest również to, że zmiana prezesa 
nastąpiła w związku ze sprzedażą przez 
Gdynię udziałów spółki Polskiemu Fun-
duszowi Rozwoju. Poprzedni zarząd był 
przeciwny temu rozwiązaniu, „Solidar-
ność” również miała wątpliwości, oba-
wiając się o wynagrodzenia i strukturę 
zatrudnienia. Czas pokazał, że czarny 
scenariusz się nie spełnił, a u nowego 
prezesa można wywalczyć dla pracow-
ników więcej. 

– Czujemy się jak pełnoprawna stro-
na dialogu społecznego. Nie wszystko, 
o czym mówimy, podoba się zarządowi, 
tak samo nie wszystkie pomysły podoba-
ją się nam, ale da się zauważyć, że prowa-
dzimy dialog z prawdziwego zdarzenia 
– informuje Komisja Zakładowa. 

Udało się np. doprowadzić do pod-
wyższenia kwoty przeznaczonej na fun-
dusz świadczeń socjalnych (na co nie 

chciał się zgodzić poprzedni prezes). 
Pozytywnie zmieniła się także struktura 
zatrudnienia. 

– Załoga zatrudniona w samym PE-
WIK-u, a nie w firmach zewnętrznych, 
jest już prawie w komplecie – informuje 
Krzysztof Cieślewicz, członek Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy 
PEWIK Gdynia, i zwraca uwagę na 
specyfikę pracy. – Zdarza się, że nagle 
wyskakuje gdzieś awaria. Żadna firma 
nie czeka przecież na to, trzymając ludzi 
w pogotowiu. Zdarzają się okresy, gdy 
są dwie awarie tygodniowo, a są i takie, 
że nic się nie dzieje. Niektóre fragmenty 
sieci wodociągowej nie należą do naj-
młodszych, a eksploatujemy przecież 
nie tylko Gdynię, ale również Rumię, 
Redę oraz miasto i gminę Wejherowo. 
To bardzo dużo mieszkańców i równie 
dużo kilometrów sieci wodociągowej 
oraz kanalizacyjnej. 

Wynagrodzenia

W przypadku PEWIK Gdynia są 
one związane bezpośrednio z taryfą 
na dostawę wody i odprowadzanie 
ścieków. Do tej pory kwoty te ustalała 
gmina, od niedawna zajmują się tym 
Wody Polskie. – Obecnie jesteśmy w 
trakcie realizacji 3-letniego planu tary-
fowego, z którego wynikają podwyżki 
płac zasadniczych pracowników i są 
one podzielone procentowo na kolejne 
lata – informuje Komisja Zakładowa. 
– Chcemy, aby przy następnym nego-
cjowaniu kwoty taryfowej wynagrodze-
nia zwiększyły się w sposób odczuwalny 
przez pracowników. Płaca minimalna 
rośnie i w stosunku do niej nasze pensje 
stanęły w miejscu. 

Komisja uczestniczyła również w za-
kończonym w ubiegłym roku nowym 
wartościowaniu stanowisk pracy (do-
tychczasowe zasady obowiązywały przez 
kilkanaście lat). Teraz „Solidarność” cze-
ka na decyzję o możliwości wprowadze-
nia w życie ustaleń. To prawdopodobnie 
również stanie się „przy okazji” ustalania 
nowych taryf. 

Tomasz Modzelewski

KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W PRZEDSIĘBIORSTWIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W  GDYNI

Po zmianach jest lepiej,  
ale brakuje młodych 
– Bardzo zależy nam na zwiększeniu uzwiązkowienia, ale trudno jest dotrzeć do młodych ludzi, którzy zostali 
wychowani w innych realiach i nie widzą potrzeby zrzeszenia się w organizacjach mających swoje początki  
w latach 80. lub wcześniej – mówi Krzysztof Prokopiuk, przewodniczący Komisji Zakładowej  NSZZ „Solidarność” 
w gdyńskim PEWIK-u. 

Od lewej: Krzysztof Cieślewicz, członek Komisji Zakładowej, Wojciech Kujatt, członek 
Komisji Zakładowej, skarbnik i zakładowy społeczny inspektor pracy, Krzysztof 
Prokopiuk, przewodniczący Komisji Zakładowej „Solidarności” w gdyńskim PEWIK-u.

W czerwcu 2019 r. przewodniczący KZ Krzysztof Prokopiuk oraz członek KZ 
Krzysztof Cieślewicz zostali powołani do Rady Krajowej Duszpasterstwa  Zawodo-
wego Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska. 

Początki tego duszpasterstwa datuje się na rok 1990, albowiem od 4.10.1990 
(liturgiczne wspomnienie św. Franciszka z Asyżu) obchodzony jest Dzień Patrona 
Ekologów. Główne zadania stojące przed nowo powołanymi członkami Rady to 
m.in. troska o kształtowanie postaw zgodnych z zasadami Ewangelii oraz o nale-
żyte wypełnianie obowiązków zawodowych i pracowniczych, które mają charakter 
służebny wobec społeczeństwa, włączenie się w proces budowania ładu społecznego 
w Polsce w oparciu o zasady katolickiej nauki społecznej, aktywne uczestnictwo 
w działaniach związanych z apostolstwem świeckich i bieżące informowanie pra-
cowników o działalności duszpasterstwa na swoim terenie. 

(tm)
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CYTAT  MIESIĄCA

MIESIĄC W LICZBACH

5125,26 zł – tyle wyniosło prze-
ciętne miesięczne wynagrodzenie 
w sierpniu 2019 r. W porównaniu 
z lipcem 2019 r. zmalało o 1,1 proc.

5,2 proc. – tyle według wstępnych 
danych Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej wyniosła stopa 
bezrobocia rejestrowanego w sierp-
niu 2019 r. W porównaniu z lipcem 
2019 r. jej wysokość nie zmieniła się.

7,8 proc. – o tyle ogólnie wzrosły 
ceny żywności w sierpniu 2019 r. 
w porównaniu z sierpniem 2018 r.

5,8 proc. – o tyle spadły ceny energii 
elektrycznej w sierpniu 2019 r. w po-
równaniu z sierpniem ubiegłego 
roku.

6 proc. – o tyle większa była sprze-
daż detaliczna w cenach bieżących 
w sierpniu tego roku w porównaniu 
z sierpniem 2018 r.

7,3 proc. – o tyle wzrosła produkcja 
elektroniki w sierpniu 2019 r. w po-
równaniu z sierpniem 2018 r.

7 tys. – o tyle etatów mniej było 
w sierpniu 2019 r. w porównaniu 
z lipcem 2019 r.

4,2 proc. – o tyle niższe były ceny 
samochodów osobowych w sierpniu 
2019 r. w porównaniu z sierpniem 
2018 r.

LICZBA MIESIĄCA

17 procent
Tyle będzie wynosić pierwszy próg 
podatkowy podatku dochodowego od 
osób �zycznych (PIT) po wprowadzeniu
ostatniej nowelizacji.
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Wegetarianie, oprócz przytaczania ar-
gumentów o charakterze ideologicznym, 
tłumaczą czasem decyzję o w yeliminowa-
niu mięsa z diety względami zdrowotny-
mi. Badacze z Oxfordu postanowili spraw-
dzić, czy bezmięsna dieta rzeczywiście 
jest zdrowa. Oparli się na danych ponad 
48 tys. osób, które w momencie rozpoczę-
cia ich zbierania nie doświadczyły udaru 
i nie cierpiały na choroby serca. Byli wśród 
nich zarówno miłośnicy mięsa, jak i ichti-
wegetarianie (ludzie rezygnujący z mięsa, 
ale spożywający ryby) oraz weganie (nie-

jedzący nie tylko mięsa, ale również mle-
ka i produktów pochodnych oraz miodu). 
Dane gromadzono przez osiemnaście 
lat, uwzględniając również czynniki inne 
niż dieta. Okazało się, że wegetarianie 
reprezentujący wszystkie kategorie rza-
dziej chorują na cukrzycę i choroby serca, 
ale częściej o 20 proc. spotyka ich udar 
krwotoczny mózgu. Naukowcy tłumaczą 
to niższym poziomem niektórych skład-
ników odżywczych, a także niskim pozio-
mem cholesterolu całkowitego – również 
tego dobrego. 

Wegetarianizm – zdrowy czy szkodliwy?

Obcokrajowcy  
w ZUS  

wg obywatelstwa
(w tys.)

468,6
UKRAIŃSKIE

37,8
BIAŁO-
RUSKIE

GRUZIŃSKIE  9,1
MOŁDAWSKIE  8,5
ROSYJSKIE 8,2
WIETNAMSKIE 7,8
HINDUSKIE 6,5
RUMUŃSKIE 5

CHIŃSKIE  WŁOSKIE  NIEMIECKIE
4,5                4,5                  3,5 

W maju Zakład 
Ubezpieczeń Społecz-
nych zanotował rekor-
dową liczbę 628 tys. 
obcokrajowców, za któ-
rych opłacano składki 
emerytalne i rentowe, 
co oznacza, że było ich 
aż o jedną piątą więcej 
niż w 2018 roku. A trze-
ba pamiętać, że są też 
imigranci pracujący 
na podstawie umowy 
o dzieło albo nawet 
na czarno, których nie 
obejmują te dane.

Rosnącą liczbę 
pracujących cudzo-
ziemców potwierdza 
Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Spo-
łecznej, do którego 
również wpływa co-
raz więcej zezwoleń 
i oświadczeń o zatrud-
nianiu obcokrajowców. 
Wśród „przyjezdnych” 
pracowników nadal 
zdecydowanie domi-
nują Ukraińcy – wyda-
je się dla nich ponad 
70 proc. zezwoleń na 
pracę, ponad 90 proc. 
oświadczeń o powie-
rzeniu wykonywania 
pracy cudzoziemcowi 
i znacznie powyżej 90 
proc. zezwoleń na pra-
cę sezonową.

Coraz więcej cudzoziemców
Pod tym zdaniem podpisałoby się 

zapewne wielu polskich – i nie tylko 
– pracowników. O ile jednak u większo-
ści z nich kończy się na narzekaniu, o ty-
le u niektórych niechęć do powrotu do 
pracy przekształca się w napady lęku, 
w skrajnych przypadkach prowadzące do 
bezsenności i innych dolegliwości �zycz-
nych związanych ze stresem. To zjawisko 
określa się jako syndrom poniedziałku. 
Dawniej kojarzono je głównie z pracow-
nikami korporacji i łączono z panującą w 
nich atmosferą rywalizacji, ostatnio coraz 

częściej dotyka ono „zwykłych” pracowni-
ków. Jedynym sposobem uniknięcia lub 
przynajmniej ograniczenia tej dolegliwo-
ści jest reorganizacja życia zawodowego 
– w miarę możliwości należy unikać przy-
noszenia pracy do domu, a weekendy po-
święcać na rzeczywisty odpoczynek. 

Przyczyny poniedziałkowej fobii by-
wają jednak głębsze niż przemęczenie 
– mogą nią być złe relacje ze współpra-
cownikami lub pracodawcą czy mobbing, 
a wtedy czasem trzeba nawet pomyśleć 
o zmianie pracy.

Nie lubię poniedziałku

Choć podobno każdy chciałby być pięk-
ny, młody i bogaty, te pojęcia są mniej ostre, 
niż mogłoby się wydawać. CBOS poprosił 
Polaków o podanie konkretnych cech, które 
powinna mieć osoba uznawana za bogatą. 
Aż połowa respondentów stwierdziła, że bo-
gaci Polacy stanowią nie więcej niż 10 proc. 
ogółu, a 6 proc. badanych uznało więcej niż 
połowę naszych rodaków za bogatą, a 27 
proc. nie potra�ło oszacować tego odsetka.
Żaden z respondentów nie określił siebie 

jako bogatego, ale połowa powiedziała, że 
zna osobiście taką osobę lub jej rodzinę. 
Najczęściej ustawiano próg bogactwa na 
10 tys. zł miesięcznie. A jakie cechy trzeba 
mieć, by dojść do bogactwa? Polacy okazali 
się optymistami – najczęściej wskazywali na 
pracowitość, odwagę i gotowość do ryzyka, 
w dalszej kolejności na talenty i zdolności, 
dopiero na trzeciej pozycji znalazło się wyko-
rzystywanie luk prawnych, omijanie prawa 
i bezwzględność, a na czwartej – szczęście.

Gdybym był bogaczem

Wielu polskich pracowników nie 
otrzymuje wynagrodzenia – według 
Państwowej Inspekcji Pracy w ciągu 
pierwszych sześciu miesięcy 2019 roku 
należnych pieniędzy nie wypłacono 21 
tysiącom zatrudnionych, a suma zaległo-

ści z tego tytułu wynosi przynajmniej 51,5 
miliona złotych. Niepłacący pracodawcy 
najczęściej byli właścicielami zakładów 
przetwórstwa przemysłowego, często re-
prezentowali też sektory handlu, napraw 
i budownictwa.

Niektórzy nie otrzymują pensji mimo 
wykonywania pracy, inni dostają ją za nic 
– w znaczeniu jak najbardziej dosłownym. 
Dziennikarze jednej z francuskich gazet ujaw-
nili oryginalną aferę – miasto Toulon przez 25 
lat zatrudniało trzydziestu urzędników niewy-
konujących żadnych obowiązków. Dlaczego? 
Władze miasta postanowiły sprywatyzować 
część zadań komunalnych – m.in. zarządzanie 

kanalizacją i wodociągami – i uniknąć proble-
mów wynikających z redukcji zatrudnienia. 
W związku z tym utrzymywały trzydzieści 
etatów widmo. „Widmowi” pracownicy byli 
traktowani tak samo jak „rzeczywiści” – ich wy-
nagrodzenia rosły zgodnie z obowiązującym 
systemem płac. Nie wiadomo, jaki czeka ich 
teraz los – po ujawnieniu afery sprawą zajęły 
się odpowiednie organy.

Pracują, a pieniędzy nie ma

Pracownicy widmo

Pracownik nie może być traktowany wyłącznie jako koszt. 
Pracownik to człowiek. A jeśli już z ekonomicznego i biznesowego 
punktu widzenia patrzymy – to przede wszystkim warto 
inwestować w pracowników. A i na szacunek zasługuje jako 
człowiek tak samo jak pracodawca. Taka jest filozofia naszego 
działania.

premier Mateusz Morawiecki
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Marynarze znad Bałtyku i znad Piny

DZIEJE POLSKI NAD BAŁTYKIEM  W XX WIEKU 
(CZĘŚĆ 8)

W latach międzywojennych XX wieku Polska posiadała dwie floty wojenne – jedną 
stacjonującą na Bałtyku w Gdyni, Pucku i Helu, drugą daleko od morza, w wojewódz-
twie poleskim na rzece Pinie, której baza mieściła się w Pińsku. Z myślą o obronie 
polskiego wybrzeża utworzono flotę wojenną na mocy dekretu naczelnika państwa 
polskiego Józefa Piłsudskiego 28 września 1918 roku. Początkowo flotę na Bałtyku 
tworzyły zakupione za granicą stare okręty, pierwszy z nich był okręt hydrograficzny 
Pomorzanin. Były też dywizjony trałowców i torpedowców, które z czasem wycofano 
ze służby w miejsce nowych, także zakupionych za granicą. W Pucku posiadał swoją 
bazę Dywizjon Lotniczy Marynarki Wojennej.
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Największymi okrętami floty nad Bałtykiem były niszczyciele zbudowane w stocz-
niach angielskich i francuskich Burza, Wicher, Błyskawica i Grom. Największym okrętem 
floty będącym w służbie czynnej był zbudowany we Francji stawiacz min i jednocześnie 
okręt szkoleniowy Gryf. Większy od niego stary krążownik, niegdyś francuski, Bałtyk, 
stał na stałe zacumowany na Oksywiu. Pełnił rolę reprezentacyjnego okrętu Marynar-
ki Wojennej. Mieściła się na nim szkoła specjalistów morskich, tam też odbywały się 
promocje Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej znajdującej się w Toruniu. Na 
Bałtyku przyjmowano także delegacje zagranicznych flot wojennych. 

Flota nie mogła się obejść bez okrętów podwodnych. Było ich pięć, w tym najbar-
dziej znany Orzeł, o którym pisano podczas wojny, a nawet nakręcono film fabularny. 
Nie można w tym miejscu zapomnieć o szkolnym żaglowcu, szkunerze Iskra, na którym 
odbywali swoje pierwsze w życiu rejsy wspomniani podchorążowie z Torunia.

Kierownictwo Marynarki Wojennej znajdowało się w Warszawie, na czele szefo-
stwa stał w latach 1922–25 wiceadmirał Kazimierz Porębski, którego w maju tegoż 
1925 roku zastąpił kontradmirał Jerzy Świrski. Kierował on Marynarką Wojenną 
także podczas II wojny światowej, kiedy to jej siedziba znajdowała się w Anglii, 
aż do 1946 roku. Dowódcą floty wojennej był wspomniany kontradmirał Świrski, 
którego po przenosinach do Warszawy i objęciu szefostwa kierownictwa Marynarki 
Wojennej zastąpił kontradmirał Józef Unrug.

Ważne miejsce w propagowaniu spraw dotyczących Marynarki Wojennej miała 
reprezentacyjna orkiestra dęta, która poszerzana przez skrzypków i altowiolinistów 
tworzyła orkiestrę symfoniczną. Tą drugą podczas występów w Gdyni dyrygował 
nieraz Feliks Nowowiejski, kompozytor utworów o tematyce morskiej, w tym Hym-
nu do Morza. Natomiast orkiestra dęta podróżowała po kraju z występami w dużych 
miastach, poza Warszawą znana była w Grodnie i w Wilnie, w Brześciu nad Bugiem, 
we Lwowie i Stanisławowie, a także w miastach na Śląsku. Jej głównym celem było 
zachęcanie młodzieży męskiej do wstąpienia do Marynarki Wojennej.

O Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej w Pińsku wiele lat po wojnie nie wspo-
minano, bowiem jej głównym zadaniem była ochrona wschodniej granicy polskiej 
na rzekach i jeziorach Polesia. Istniała w latach 1919–1939, brała udział w wypra-
wie kijowskiej w 1920 roku, po której zniszczona przez flotę Rosji bolszewickiej 
została odbudowana oraz zasilona przez flotę wiślaną, zasłużona była w obronie 
Płocka podczas inwazji bolszewickiej na Warszawę. Dowódcą floty najdłużej był 
komandor Witold Zajączkowski. Jego okrętem flagowym był statek sztabowy Ad-
mirał Sierpinek. Największymi okrętami tej flotylli były monitory, przypominające 
swoim wyglądem okręty podwodne, zbudowane w Gdańsku oraz w stoczni braci 
Zielewskich w Krakowie. Nosiły nazwy Warszawa, Wilno, Kraków, Pińsk i Woro-
dyszcze. Poza nimi były jeszcze uzbrojone statki handlowe, na których znajdowały 
się działa lub karabiny maszynowe, podobnie jak na uzbrojonych motorówkach. 
Flotylla posiadała także dywizjon lotniczy. 

Wyróżniający się marynarze byli co dwa lata oddelegowywani do Kolumny 
Samochodowej Zamku Królewskiego w Warszawie, siedziby prezydenta. Nie byli 
kierowcami, lecz wchodzili w skład załogi prezydenckiej motorówki Diana. 

O Marynarce Wojennej znad Bałtyku wiemy z wielu prac, m.in. Jerzego Pertka, 
Edmunda Kosiarza czy Jana Piwońskiego. Monografię Flotylli Rzecznej Marynarki 
Wojennej napisał komandor Józef Wiesław Dyskant.

Aleksander Miśkiewicz

Parada okrętów wojennych w Gdyni, pierwszy płynie niszczyciel Burza, za nim 
Wicher. Lata 30. XX wieku.

– Skąd Pana zabrano?
– Z domu w Gdyni, przyszli po mnie 

w nocy. 

– Tłumaczyli się w jakiś sposób? 
– W żaden. Żona się z nimi kłóciła 

o dokumenty.  

– Wiedział Pan, dokąd jest wywo-
żony?

– Nie. Wieźli nas przez lasy, trasą, 
którą kiedyś w czasie wojny jeździli 
Niemcy. Myśleliśmy, że będą nas roz-
strzeliwać. Wiem, że w 1981 roku wszy-
scy tam błądzili i pytali, którędy dalej 
jechać. Dopiero na miejscu powiedzia-
no nam o internowaniu, tłumacząc to 
stanem wojennym. 

STRZEBIELINKOWCY

Traktowali nas jak więźniów,  
choć nie zapadły żadne wyroki

JAN WANDAS 
rocznik 1948, był członkiem NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Transportowo-Spe-
dycyjnym „Transocean” w Gdyni, przewodniczącym Komisji Zakładowej, a także 
przewodniczącym Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania w zakładzie pracy. 
Internowany w Strzebielinku od 13 grudnia 1981 r. do 12 lipca 1982 r. 

– Kogo Pan spotkał w Strzebielin-
ku?

– Andrzeja Drzycimskiego, kierow-
cę Lecha Wałęsy, który, gdy wszedłem 
do celi, akurat leżał na łóżku, Włodka 
Misiewicza, Adasia Kinaszewskiego. 

– Jak wyglądały pierwsze dni?
– Po tym, jak zapakowali nas do 

celi, zaczęły się spory. Traktowali nas 
jak więźniów, a my mówiliśmy, że nie 
zapadły żadne wyroki, więc jakim pra-
wem zostaliśmy więźniami. Pokażcie 
nam te wyroki! Oni na to, że nie. No 
to nie będziemy rozmawiać, skoro 
traktujecie nas jak bandytów… A z 
więźniami mieliśmy dobre stosunki, 
popierali nas. 

Jan Wandas z żoną Daną Wandas pod tablicą w Strzebielinku.

– Przyjeżdżał ktoś do Pana, próbo-
wał zmusić do zeznań, współpracy?

– Przyjeżdżał, jak to mówiono, opie-
kun. Był dwa razy, ale stwierdziłem, że 
nie mamy o czym rozmawiać. A między 
sobą mówiliśmy, że najważniejsze, to nie 
dać się złamać i podpisywać lojalki. 

– Co się z Panem działo po opusz-
czeniu Strzebielinka?

– Wróciłem do zakładu pracy, gdzie 
dowiedziałem się, że oczywiście nie ma 
już pracy dla mnie i mam sobie czegoś 
poszukać. Nie było to łatwe. 

– Dostał Pan paszport „w jedną stro-
nę”... 

– Propozycję: mogę wyjechać gdzie 
chcę, ale jednocześnie gwarantują mi, 
że w tym kraju już nie będę mógł żyć. 

– I wyjechał Pan do Norwegii... 
– Najpierw byłem w ambasadach 

– duńskiej oraz niemieckiej, ponieważ 
teściowa przebywała w Niemczech. 
Usłyszałem, że więźniów politycznych 
nie przyjmują, ale repatriantów już tak. 
Odpowiedziałem, że nie miałem żadne-
go Niemca w rodzinie. W odpowiedzi 
usłyszałem, że to „załatwią”, mam tylko 
napisać, że chcę jechać jako Niemiec. 
No, ale jak… Nie napisałem i w końcu 
wybrałem Norwegię. 

Dana Wandas
żona Jana Wandasa o ponownym 
zatrzymaniu 

– Po wypuszczeniu mąż oraz jesz-
cze jedna osoba pojechali naszym ma-
luchem ponownie do Strzebielinka po 
swoje rzeczy. W tym czasie przygotowa-
łam w domu przyjęcie przywitalne. Pla-
nowana godzina powrotu mijała, a mąż 
nie wracał. Powiedziałam do osób, które 
były wówczas u nas: „Jestem więcej jak 
pewna, że znowu siedzi”. Wszyscy byli-
śmy już zdenerwowani, gdy zadzwonił 
telefon, chyba z komendy Milicji Oby-
watelskiej w Wejherowie. Otrzymałam 
krótką informację: „Ja nie mogę mó-
wić, ale pani mąż został zatrzymany, 
ten drugi pan też. Będzie sprawa, ale 
nie wiem kiedy i gdzie”. Za chwilę te-
lefon zadzwonił po raz drugi: „Wiem, 
że pani wie, że mąż siedzi, ale mogłaby 
pani przyjechać z papierosami dla nie-
go”. Wzięłam więc kolegę, przyjaciółkę 
i pojechaliśmy. Okazało się, że zostali 
zatrzymani jako podejrzani o robienie 
zdjęć w Strzebielinku. Nie dowiedzia-
łam się, gdzie ani kiedy będzie sądzony. 
Od jednego z milicjantów usłyszałam 
tylko, że „chyba jutro”. Zajęli też nasze-
go malucha, więc będąc w Strzebielinku 
powiedziałam, że pół samochodu jest 
moje i proszę mi je oddać. Facet zaczął 
się śmiać i zwrócił kluczyki. Mąż był 
sądzony w jakiejś szkole. Nałożono na 
niego 20 tysięcy złotych grzywny. Ta 
druga osoba otrzymała karę więzienia. 

Tomasz Modzelewski 

Odszedł więzień Strzebielinka 
Andrzej Trzaska 

Jako dziecko przeżył Powstanie Warszawskie, więc żartował, że Strzebie-
linek to dla niego „bułka z masłem”. Podczas internowania narysował około 
400 portretów współwięźniów. Był malarzem, rysownikiem oraz cerami-
kiem. – Człowiekiem pogodnym, uczciwym i niezależnym – wspomina go 
Stowarzyszenie Strzebielinek, które skupia dawnych internowanych. 

Andrzej Trzaska zmarł 12 września 2019. Jego pogrzeb odbył się w środę, 
18 września. Artysta spoczął na cmentarzu w gdańskiej Oliwie. 

– Przeżył Powstanie Warszawskie, jako chłopiec widział upadek getta, 
mimo to chciało mu się żyć. Dałeś mi więcej niż ktokolwiek mógłby sobie 
wymarzyć – napisał jego syn Mikołaj Trzaska. 

(tm)
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Małżeństwo to uszczęśliwiająca, komplementar-
na więź kobiety i mężczyzny. Dlatego w mijają-
cej kadencji Senatu zabiegałem o docenianie tej 
podstawowej wspólnoty.

Wielu osobom, które żyją w związku małżeńskim, 
wydaje się, że już nie muszą starać się o siebie na-
wzajem, a tymczasem każdy związek wymaga troski 
i uwagi. Dbanie o dobre relacje małżeńskie to podstawa 
udanego związku. Często sądzimy, że to udany związek 
ma dać nam dobre relacje w małżeństwie, zapominając, 
ile my sami możemy zrobić dla związku.

Badania wykazały, że ludzie żyjący w małżeństwach są szczęśliwsi, żyją dłużej 
i posiadają większą stabilizację ekonomiczną. Dzieci par małżeńskich radzą sobie 
lepiej w szkołach, mają mniej problemów prawnych i rzadziej uzależniają się od 
substancji odurzających.

Fundacja Tydzień Małżeństwa w trosce o małżeństwo proponuje: 
 Umawiajcie się na randki – także po ślubie.
 Znajdźcie coś, co lubicie robić razem.
 Okazujcie sobie miłość słowami, gestami i czynami.
 Będąc daleko od siebie, pozostawajcie w kontakcie.
 Wybierzcie się razem na warsztaty czy rekolekcje dla małżeństw.
 W sytuacjach kryzysowych nie zwlekajcie z szukaniem profesjonalnej pomocy. 
 Pamiętajcie, że kryzys to także szansa na rozwój.
 Inspirujcie się dobrymi małżeństwami z długoletnim stażem.

Antoni Szymański, senator RP

Małżeństwo uszczęśliwia

Często spotykamy się z takim stwierdzeniem, że ktoś ma zawyżoną lub zaniżoną samoocenę.  Mamy wówczas na 
myśli, że jak samoocena jest zawyżona, to ktoś chodzi z nosem do góry i nie zwraca uwagi na otoczenie, a gdy 
zaniżona – to osoba ta nie wierzy we własne możliwości, nie stara się, choć stać ją na więcej. Jest w tym trochę 
prawdy, bo jak powiedział amerykański chirurg i autor licznych książek o motywacji Maxwell Maltz, „niska sa-
moocena jest jak jazda przez życie z zaciągniętym hamulcem ręcznym”. Z definicji (Wikipedia) samoocena to 
uogólniona postawa w stosunku do samego siebie, wpływająca na nastrój i wywierająca wpływ na zachowania 
osobiste i społeczne. 

PSYCHOLOGIA NA CO DZIEŃ

Samoocena – poczucie własnej wartości

Jaka powinna być samoocena
Nauka życia, a więc i budowanie 

samooceny, polega na ustawicznym 
budowaniu własnego wizerunku, wy-
obrażenia o sobie, własnego rzeczywi-
stego autoportretu, który przyjmujemy 
za prawdziwy. Ten autoportret, czyli 
to, co o sobie myślimy, jak się widzi-
my w dorosłym życiu, stanowi rezultat 
dwóch rodzajów wysyłanych do nas in-
formacji. Jedna to rezultat tego, jak nas 
traktowali inni, natomiast druga – co 
do nas i o nas mówili. Na podstawie sy-
gnałów, które dostajemy od otoczenia, 
myślimy o sobie, że jesteśmy tacy, jacy 
myślimy, że jesteśmy. A myślimy o so-
bie, że jesteśmy jacy jesteśmy na skutek 
tego, co do nas i o nas mówili inni. Jakie 
to ma dla nas skutki?  Na przykład: jeśli 
nasze otoczenie najbardziej w ludziach 
ceni talent do sportu, a my nie mamy 
takiego uzdolnienia, a za to jesteśmy 
utalentowani muzycznie, to nasz natu-
ralny talent do muzyki się nie rozwinie. 
Nie ceni go bowiem nasze otoczenie, 
my sami też go nie docenimy, będziemy 
chcieli rozwijać się w sporcie, w którym 
nie osiągniemy zadowalających wyni-
ków, bo nie byliśmy predysponowani 
do jego uprawiania. W związku z tym 
będziemy czuć, że jesteśmy gorsi niż 
inni utalentowani sportowo ludzie i na-
sza samoocena będzie zaniżona. 

Żeby rzecz utrudnić, oprócz auto-
portretu rzeczywistego dodatkowo pie-
lęgnujemy w swoim wnętrzu autoportret 
idealny, czyli taki, jaki chcielibyśmy osią-
gnąć, nasze idealne „Ja”. Oba autoportre-
ty, „rzeczywisty” i „idealny”, nieustannie 
ze sobą konkurują, a im większy wystąpi 
rozdźwięk pomiędzy autoportretem rze-
czywistym a autoportretem idealnym 
– tym mniejsze jest nasze poczucie war-
tości, nasza samoocena.

Jak już powiedziano, gdy samoocena 
jest zaniżona, człowiek widzi siebie jako 
kogoś „gorszego” od innych, przez co 
ma problemy z pozycją społeczną, nie 
lubi przebywać wśród ludzi. O niskiej 
samoocenie świadczy też arogancja 
i przechwalanie się sukcesami, takie za-
chowanie bywa mylone z wysoką samo-
oceną, ale świadczy o czymś dokładnie 
przeciwnym. Osoby z zawyżoną samo-
oceną widzą z kolei resztę społeczeństwa 
jako gorszą od siebie, bywają niegrzecz-
ni, ludzie nie lubią przebywać z taką 
osobą. Czyli one również mają problem 
z dostosowaniem się do społeczności. 

Samoocena wysoka  
czy zawyżona

Wysoka samoocena w przeciwień-
stwie do samooceny zawyżonej jest 
stanem pożądanym. Człowiek z wysoką 
samooceną charakteryzuje się obiektyw-
nym spojrzeniem na siebie, koncentru-
je się na własnych mocnych stronach i 
zaletach, nie wypiera posiadanych wad, 

a dążąc do zaspokajania własnych potrzeb 
nie umniejsza potrzeb innych ludzi. Na-
tomiast człowiek przeceniający swoją 
wartość nie przyjmuje żadnej krytyki, 
nie zawiera kompromisów, zachowuje 
się arogancko i egoistycznie. Taki 
człowiek nie ma zdolności do 
uczenia się na własnych 
błędach, bo albo ich nie 
dostrzega, albo odpo-
wiedzialność za nie 
zrzuca na innych 
ludzi. Zawyżona 
samoocena jest 
tak samo szkodli-
wa jak zaniżona, 
ponieważ hamuje 
rozwój człowieka 
i psuje relacje w 
jego otoczeniu.

Co buduje 
i wzmacnia naszą 
samoocenę

Chociaż nasze poczucie 
własnej wartości kształtuje 
się już w dzieciństwie, to jednak 
jako osoby dorosłe możemy 
nad nim pracować i kształtować je. 
Budowę wysokiej, zdrowej samooceny 
trzeba rozpocząć od poznania i akcep-
tacji swoich wad oraz docenienia zalet.

Akceptacja siebie – jeśli do tej pory 
tego nie zrobiliśmy, to czas najwyższy 
zrobić to teraz i zaakceptować siebie 
takim, jakim jesteśmy, ze wszystkimi 
wadami i zaletami.

Wzmacnianie mocnych stron – nie 
poświęcajmy zbyt wiele czasu na nasze 
niedostatki, jeśli nie mamy talentu do 
sportu, to już go nie będziemy mieć, pra-
cujmy nad tym, co zostało nam dane.

Porównywanie się z innymi – ludzie 
uwielbiają się porównywać i na podsta-
wie tych porównań wyznaczają swoją 
i innych osób pozycję w społeczeństwie. 
Jednak trzeba pamiętać, że każdy z nas 
jest wyjątkowy, nikt nie jest „lepszy” ani 
„gorszy” od innych. 

Świadomość własnych sukcesów 
– nasze sukcesy i ambitne osiągnięcia 
są naszą dumą i kamieniami węgielny-
mi, na których budujemy wartościową 
samoocenę, bądźmy ich świadomi i nie 
umniejszajmy ich.

Praca nad sobą – codziennie może-
my być lepsi. Zastanówmy się nad tym, 
co chcielibyśmy zmienić w naszym ży-
ciu, a następnie wprowadźmy zmiany.

Poza tym nie bądźmy perfekcjonista-
mi, nagradzajmy się za to, co zrobiliśmy 
dobrze, przemyślmy to, co się nie udało, 
weźmy odpowiedzialność za siebie, swo-
je uczucia i swoje życie, a nasza samo-
ocena będzie adekwatna i stabilna. 

Renata Tkaczyk 

POCZUCIE – zdawanie sobie sprawy z pewnych faktów, zjawisk zachodzących 
w otaczającym świecie, stanów wewnętrznych itp.

DYSONANS POZNAWCZY – stan nieprzyjemnego napięcia psychicznego, 
pojawiający się u danej osoby wtedy, gdy jednocześnie występują dwa elementy 
poznawcze (np. myśli i sądy), które są niezgodne ze sobą. Dysonans może pojawić 
się także wtedy, gdy zachowania nie są zgodne z postawami. Stan dysonansu 
wywołuje napięcie motywacyjne i związane z nim zabiegi mające na celu jego 
zredukowanie lub złagodzenie.

Jeśli nasze otoczenie 
najbardziej w ludziach ceni 
talent do sportu, a my nie 
mamy takiego uzdolnienia, 
a za to jesteśmy utalentowani 
muzycznie, to nasz naturalny 
talent do muzyki się nie 
rozwinie. Nie ceni go bowiem 
nasze otoczenie, my sami też 
go nie docenimy, będziemy 
chcieli rozwijać się w sporcie, 
w którym nie osiągniemy 
zadowalających wyników.
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W czasie wrześniowego posiedzenia Zarządu Regionu Gdańskiego „S” Krzysz-
tof Żmuda przedstawił sprawozdanie ze zbiórki prowadzonej na rzecz budowy 
Bursztynowego Ołtarza w bazylice św. Brygidy. Na prośbę ks. kanonika Ludwika 
Kowalskiego, proboszcza bazyliki św. Brygidy, „Solidarność” Regionu Gdańskiego 
włączyła się w zbiórkę funduszy, ale także materiałów potrzebnych do budowy 
niezwykłego ołtarza. Do chwili obecnej ołtarz jest wykonany w 40 procentach.

Wszyscy dotychczasowi ofiarodawcy, a jest ich 139, otrzymali pamiątkowe dy-
plomy z podziękowaniami. 

Część ofiarodawców przekazała materiały, czasami będące odpadami popro-
dukcyjnymi. Rurki, taśmę i drut miedziany przekazały: Stocznia Remontowa Ship-
building, Związek Piłsudczyków oddział w Gdańsku,  KM NSZZ ,,S” Gdańskiej 
Stoczni Remontowej im. J. Piłsudskiego, grupa pełniąca służbę przy grobie bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki z Siedlec, Region Słupski NSZZ „Solidarność” oraz Walcownia 
Metali w Dziedzicach. 

Przeprowadzono również zbiórkę środków finansowych, za które zakupiono 
kolejne materiały. Wśród dotychczasowych darczyńców są: regiony NSZZ „Soli-
darność”: Gdański, Małopolska, Warmińsko-Mazurski, Mazowsze, Pomorze Za-
chodnie, Słupski, Podlaski, Śląsk Opolski. Budowę Bursztynowego Ołtarza wsparli 
również związkowcy z  Oddziału Regionu Gdańskiego w Kościerzynie, krajowych 
sekretariatów Metalowców, Przemysłu Spożywczego oraz Górnictwa i Energetyki,  
a także z Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego,  KS Przemysłu Elektromaszy-
nowego, Sekcji Regionalnej Ochrony Zdrowia Dolny Śląsk. Fundusze przekazało 
również  56 organizacji zakładowych z całej Polski oraz 65 osób indywidualnych. 

Dzięki przeprowadzonej zbiórce udało się zakończyć kolejny etap budowy 
Bursztynowego Ołtarza, jednak to nie koniec powstawania tego wyjątkowego dzieła, 
będą potrzebne kolejne nakłady finansowe na zakup 2 km miedzianych rurek  za 
14 800 zł (cena może ulec zmianie w zależności od ceny miedzi na giełdzie), dlatego 
prosimy o dalsze wpłaty na konto: Region Gdański NSZZ „Solidarność” ul. Wały 
Piastowskie 24; 80-855 Gdańsk, Bank Millennium Oddz. Gdańsk, nr 34 1160 2202 
0000 0000 6189 1527, z dopiskiem: „OŁTARZ”.

Budujemy Bursztynowy 
Ołtarz Ojczyzny
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Czyste 
powietrze

Korzystamy z do�nansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

EKOTURYSTYKA

Jak mówi stare przysłowie, „czego 
Jaś się nie nauczy, tego Jan nie bę-
dzie umiał”. Warto więc, aby dzieci 
poznawały proekologiczne zacho-
wania, a okres wakacyjny był do 
tego idealnym czasem. 

Lipiec nad Bałtykiem rozpoczął się 
od wizyty w Krynicy Morskiej rodziny 
Pomorskich, czyli bohaterów kampanii 
prowadzonej przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku. 

– Pomorscy uczą, jak rozsądnie ko-
rzystać z kurczących się zasobów wody 
i energii, dbać o jakość powietrza. Zro-
zumieli, że ludzie wytwarzają za dużo 
odpadów i że odpowiednie postępowa-
nie pomaga odzyskać znaczną część su-
rowców. A także, że warto troszczyć się 
o bioróżnorodność – tłumaczy założenia 
związane z tym pomysłem WFOŚiGW.

Każdy idący na molo mógł zobaczyć 
interaktywną wystawę, która w przystępny 
– także dla dzieci i młodzieży – sposób tłu-
maczyła, co dzieje się w przyrodzie i czemu 
wszyscy powinniśmy o nią dbać. Dla ma-
luchów nie mniej atrakcyjne były gra plan-
szowa, rebusy i koło fortuny, ale przy każdej 
okazji organizatorzy „przemycali” najważ-
niejsze informacje związane z bioróżnorod-
nością czy gospodarką śmieciami. 

Wcześniej Pomorskich można było 
spotkać m.in. na Półwyspie Helskim, w 
Trójmieście, Rumi, Wejherowie, Lębor-
ku, Bytowie i Słupsku. 

– Rodzina będzie odwiedzać różne 
miejscowości, w tym pikniki, festyny 
oraz wydarzenia do końca 2019 roku 
– informuje WFOŚiGW.

Ciekawie przygotowana została tak-
że impreza „Przyroda i matematyka pod 
żaglami” (zorganizowana przez Cen-
trum Inicjatyw Edukacyjnych w Kar-
tuzach dla uczniów z tego powiatu). 
Odbyły się np. warsztaty poświęcone 
rozróżnianiu roślin, ptaków wodnych, 
recyklingowi oraz pszczołom, trzmie-
lom i motylom. – Największą  atrakcję 
spotkania stanowiła możliwość żeglo-
wania na łódkach pod opieką instruk-
torów. Pogoda była bardzo sprzyjająca. 
Słońce, gorąco i niewielki wiaterek spo-
wodowały, że żeglowanie, choć krótkie, 
było czystą przyjemnością – tak udział 
w przedsięwzięciu podsumowało Pu-
bliczne Gimnazjum w Baninie.

Z kolei podczas organizowanego co 
roku latem Dnia Ryby w Helu dzieci 
mogą np. brać udział w zajęciach pla-
stycznych, grze poświęconej bioróż-
norodności, odwiedzić stoiska eduka-
cyjne, a przy okazji pomalować sobie 
twarz farbkami. Żeby przejść w całości 

specjalną ścieżkę, muszą odpowiedzieć 
na ekologiczne pytania. Również w tym 
miejscu była rodzina Pomorskich. 
– Edukatorzy udzielali informacji o tym, 
jak możemy lepiej dbać o środowisko, 
pomagali zrozumieć przyczyny i skutki 
efektu cieplarnianego, wyjaśniali, dla-
czego obce gatunki inwazyjne szkodzą 
rodzimej przyrodzie. Gabloty i plansze 
pomagały zapoznać się np. z kolejnymi 
etapami recyklingu butelek PET i pro-
duktami, które można z nich wytworzyć. 
Nie zabrakło także naszej strefy relaksu – 
podsumował odwiedziny WFOŚiGW.

Jeszcze przed rozpoczęciem wakacji 
dzieci i młodzież szkolna z terenu Rumi 
brały udział w corocznej akcji oczysz-
czania miasta. Wszyscy otrzymali ręka-
wiczki oraz specjalnie oznaczone worki 
i przez kilka godzin chodzili po miej-
scowości. Efektem jest nie tylko mniej-
sza ilość śmieci – to również lekcja dla 
najmłodszych, aby samodzielnie dbać 
każdego dnia o środowisko. Na koniec 
każdy uczestnik dostał opaskę upraw-
niającą do odbioru nagród podczas fe-
stynu wieńczącego przedsięwzięcie.  

W ten sposób dzieci uczyły się, że 
warto być ekoturystą, jak i dbać o na-
turę każdego dnia. 

Tomasz Modzelewski

Taki mały, a już... ekologiczny

Powietrze to jeden z czterech żywiołów, obok ziemi, wody i ognia. Po-
wietrze zaspokaja także podstawową potrzebę człowieka – oddychania, 
a w konsekwencji utrzymywania się przy życiu. Powietrze jest też jednym  
z elementów środowiska naturalnego i jako takie powinno podlegać ochro-
nie. Niestety, jest niewidoczne, więc, jak to w życiu bywa, najczęściej lek-
ceważone. 

Zanieczyszczenie powietrza (szko-
dliwymi gazami lub pyłami) generowa-
ne jest niemal przez każdą działalność 
człowieka – głównie przez produkcję 
energii cieplnej i elektrycznej, produk-
cję przemysłową, transport, ale także 
rolnictwo (hodowlę bydła), a nawet 
składowanie odpadów. Zanieczyszcze-
nia powietrza są bardzo groźne i trudne 
do zwalczania, ponieważ z samej istoty 
powietrza (ruchów atmosferycznych) 
wynika, że samoistnie mogą się one 
szybko rozprzestrzeniać nawet na duże 
odległości.

Dlatego w przypadku ochrony at-
mosfery wyjątkowo trafne jest stwier-
dzenie, że „lepiej zapobiegać niż leczyć”, 
m.in. poprzez „zwykłe” codzienne 
oszczędzanie energii (o jego sposobach, 
w tym zwiększaniu efektywności ener-
getycznej, pisaliśmy na łamach „Ma-
gazynu Ekologicznego” wielokrotnie). 
Pozytywny wpływ na stan atmosfery 
mają dobre nawyki transportowe – ko-
rzystanie z transportu rowerowego lub 
elektrycznego (tramwaje, trolejbusy, 
pociągi), natomiast ograniczenie ko-
rzystania z transportu samochodowego 
(a jeśli już musimy z niego skorzystać, 
to wybieranie komunikacji zbiorowej). 
Długofalowym pozytywnym trendem 
jest wzrost popularności samochodów 
elektrycznych lub o napędzie hybry-
dowym (z racji finansowych i trudnej 
dostępności źródeł zasilania to zjawisko 
występuje obecnie głównie w transpor-
cie zbiorowym, a nie indywidualnym). 

Najszybciej rosnącym źródłem 
emisji szkodliwych gazów do atmos-
fery (głównie dwutlenku węgla) wśród 
środków transportu na świecie, także w 
Polsce, jest transport lotniczy. W tym 
przypadku trudno jednak o dobre 
wyjście z sytuacji, ponieważ ten rodzaj 
przemieszczania się i transportu towa-
rów można zastąpić bardziej ekologicz-
nym (np. pociągiem) tylko na średnich 
dystansach. 

W przypadku podróży samochodem 
nauczmy się zasad tzw. ecodrivingu, 
czyli jazdy ekologicznej, a przy tym 
ekonomicznej. Aby nasze auto spalało 
mniej paliwa i wydzielało mniej spalin: 
kontrolujmy ciśnienie w oponach, ha-
mujmy silnikiem, nie przewoźmy zbęd-
nego bagażu, wyłączajmy silnik nawet 

przy krótkich postojach, wybierajmy 
jak najkrótsze trasy, zmieniajmy szyb-
ciej biegi, aby silnik pracował na sto-
sunkowo niskich obrotach, przewiduj-
my wydarzenia na drodze, aby unikać 
dodatkowych, zwłaszcza gwałtownych, 
hamowań.

Smog wawelski

Od kilku lat  najważniejszym, 
a z pewnością najbardziej zauważalnym 
przez opinię publiczną w Polsce proble-
mem związanym z jakością powietrza i 
zanieczyszczeniem atmosfery jest smog. 
Przypomnijmy, że jest to sztuczne (wy-
wołane przez człowieka) zjawisko at-
mosferyczne, powstające w efekcie wy-
mieszania się czystego powietrza i mgły 
z dymem i spalinami. Występowanie 
smogu wiąże się z zanieczyszczeniem 
atmosfery szkodliwymi związkami che-
micznymi (np. tlenkami azotu i siarki), 
pyłami i węglowodorami. 

Smog często przyjmuje postać 
ciemnej mgły, stąd można stwierdzić, 
że nad Polską dosłownie i w przenośni 
zaczęły się gromadzić „czarne chmury”. 
To zjawisko mające m.in. działanie ra-
kotwórcze, zwłaszcza w przypadku no-
wotworów dróg oddechowych. Według 
różnych źródeł śmiercionośne skutki 
zanieczyszczeń powietrza w naszym 
kraju szacuje się na około 40–45 tysięcy 
ofiar rocznie! To tak, jakby w ciągu de-
kady z mapy Polski zniknęła ludność… 
Gdańska. Zanieczyszczenia atmosfery 
wywołują również alergie, astmę i in-
ne choroby układów: oddechowego, 
nerwowego, krążenia, pokarmowego, 
a nawet rozrodczego.

Warto podkreślić jeszcze jedno. 
Źródeł zanieczyszczenia powietrza 
w powszechnym odbiorze doszukuje 
się często jedynie w działalności du-
żych zakładów przemysłowych, kopalń 
i hut (przysłowiowe czarne dymy z 
fabrycznych kominów). Tymczasem 
w dużej mierze, a w przypadku smo-
gu nawet w przeważającej części, za 
takie zanieczyszczenia odpowiadamy 
również my wszyscy, ogrzewając swoje 
domy przestarzałymi i nieszczelnymi 
źródłami ciepła, przy wykorzystaniu 
przypadkowych i nieodpowiednich 
„paliw”. Główną przyczyną smogu jest 

bowiem niska emisja, czyli właśnie wy-
dobywanie się szkodliwych pyłów i ga-
zów z niewielkich pojedynczych źródeł 
ciepła (do powstania smogu przyczy-
niają się także spaliny samochodowe). 
Dlatego to groźne zjawisko występuje 
głównie w okresie grzewczym (od je-
sieni do wiosny) i na obszarach, gdzie 
występuje dużo zabudowy jednorodzin-
nej, zwłaszcza starej (w Polsce istnieją 
ponad 4 miliony domów jednorodzin-
nych). Na smog narażone są głównie 
miejscowości z niewielkimi ruchami 
mas powietrza, np. położone w kotli-
nach (Kraków, Zakopane). Na Pomorzu 
duże zanieczyszczenia powietrza wy-
stępują m.in. w Kościerzynie, Malbor-
ku i Trójmieście. Co do zasady jednak 
indeks jakości powietrza w wojewódz-
twie pomorskim (to wskaźnik Główne-
go Inspektoratu Ochrony Środowiska) 
jest bardzo dobry lub dobry. Im dalej na 
południe Polski, tym gorzej.

„Czyste powietrze”  
dla czystego powietrza

W reakcji na rosnący problem za-
nieczyszczenia atmosfery w wyniku ni-
skiej emisji w 2018 r. powstał rządowy 
program „Czyste powietrze”. Program 
realizują Ministerstwo Środowiska, Na-
rodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie 
fundusze ochrony środowiska i gospodar-
ki wodnej. Program jest skierowany do 
właścicieli budynków (lokali) jednoro-
dzinnych i oferuje dotacje oraz pożyczki 
na m.in. wymianę lub termomoderni-
zację źródeł ciepła (kotły, pompy, węzły 
cieplne), zakup i montaż odnawialnych 
źródeł energii (kolektory słoneczne, foto-
woltaika) oraz termomodernizację okien, 
drzwi i bram. Program „Czyste powietrze” 
ma funkcjonować aż do 2029 roku, a jego 
łączny budżet w tym okresie ma wynieść 
103 miliardy złotych. Dotychczas około 

80 tysięcy beneficjentów uzyskało blisko 2 
miliony zł dofinansowania. Warto skorzy-
stać i wnieść swój wkład w zmniejszenie 
emisji szkodliwych substancji do atmos-
fery, a jednocześnie uzyskać oszczędności 
finansowe. Aby skorzystać z programu na 
Pomorzu, właściciele domów (w tym tych 
dopiero powstających) powinni się zgło-
sić do Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku lub do swojego urzędu gminy 
(obecnie w projekt zaangażowanych jest 
31 pomorskich gmin).

Adam Chmielecki

Smog to to sztuczne 
(wywołane przez człowieka) 
zjawisko atmosferyczne, 
powstające w efekcie 
wymieszania się czystego 
powietrza i mgły 
z dymem i spalinami. 
Występowanie smogu wiąże 
się z zanieczyszczeniem 
atmosfery szkodliwymi 
związkami chemicznymi 
(np. tlenkami azotu i siarki), 
pyłami i węglowodorami. 
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A mówiłem,  
żebyś dbał o środowisko?!
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Prezydent Andrzej Duda podpisał 
19 września ustawę obniżającą 
stawkę PIT z 18 do 17 proc. oraz 
podwyższającą koszty uzyskania 
przychodów ze stosunku pracy. 
Zmiany zaczną obowiązywać od 1 
października br. 

– Nowa stawka podatkowa będzie 
dotyczyć wszystkich podatników, któ-
rzy uzyskują dochody podlegające 
opodatkowaniu na zasadach ogólnych 
przy zastosowaniu skali podatkowej, w 
tym również emerytów, rencistów oraz 
przedsiębiorców, którzy w zakresie 
przychodów z pozarolniczej działalno-
ści gospodarczej nie wybrali podatku 
liniowego czy też ryczałtu od przycho-
dów ewidencjonowanych – informuje 
Kancelaria Prezydenta RP.

Dochody około 24 mln Polaków, 
czyli 96 proc. podatników opodatko-
wanych według skali, nie przekraczają 
85 528 zł i są w pierwszym przedzia-
le podatkowym. Korzyść z obniżenia 
stawki podatkowej, „podwyższenie” 

zarobków, to kwota (netto) nieznaczna 
pośród wydatków.

Roczny zysk zarabiającego 2250 zł 
(minimalne wynagrodzenie za pracę 
w 2019 r.) wyniesie ok. 470 zł (w ze-
znaniu za 2020 rok). Przy płacy 4765 zł 
(przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
w gospodarce prognozowane na 2019 
r.) to rocznie na plus 730 zł.

17-procentowa stawka obejmie po-
datników rozliczających się w ramach 
pierwszej stawki skali podatkowej w 
roku podatkowym (do progu 85 528 zł). 
Dochody powyżej 85 528 zł nadal będą 
objęte stawką 32 proc. Ten drugi próg 
podatkowy obowiązuje w Polsce od 
2009 roku mimo wzrostu zarobków.

Uwaga! Zmiany zaczną obowiązy-
wać jeszcze w tym roku, ale stawka po-
datku dochodowego zostanie obniżona 
jedynie do 17,75 proc. w 2019 roku, a 
do 17 proc. z początkiem 2020 roku.

Uwaga! Od rozliczeń za 2019 rok 
obowiązuje też „III próg podatkowy”. 
To danina solidarnościowa w wysoko-
ści 4 proc., która dotyczy osób o docho-

dach przekraczających rocznie milion 
złotych.

Ustawa zmienia także koszty uzyska-
nia przychodów ze stosunku pracy. Pra-
cownikom, którzy uzyskują przychód z 
pracy z tytułu jednej umowy o pracę, pod-
wyższono koszty podstawowe z 111,25 zł 
miesięcznie do 250 zł miesięcznie, nato-
miast w skali roku z 1335 zł do 3000 zł. W 
przypadku pracowników, którzy uzyskują 
przychody z pracy równocześnie z kilku 
umów, koszty za rok podatkowy nie mogą 
przekroczyć 4500 zł.

W Polsce, od lat, kwota wolna od po-
datku, czyli kwota dochodu, który nie 
powoduje konieczności zapłaty podat-
ku dochodowego, wynosiła przez lata 
3091 zł, czyli ok. 720 euro. W ub.r. było 
to 6600 zł, w 2019 r. 8000 zł i teraz bez 
zmian pozostanie degresywna kwota 
wolna od podatku (wynosząca od 8000 
zł do 0 zł). Kwota wolna od podatku dla 
posłów i senatorów to realnie 30 tysięcy 
złotych (diety 2,5 tys. zł miesięcznie nie 
są opodatkowane).

(asg)

Mniejszy podatek od 1 października. 
Prezydent podpisał ustawę

500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
Świadczenie uzupełniające dla osób 

niezdolnych do samodzielnej egzysten-
cji to dodatkowe wsparcie dla osób, 
które ponoszą stałe koszty związane z 
pielęgnacją, rehabilitacją i opieką me-
dyczną.

Świadczenie uzupełniające przysłu-
guje osobom, które:
 ukończyły 18 lat,
 są niezdolne do samodzielnej eg-

zystencji, a niezdolność ta została 
stwierdzona orzeczeniem o niezdol-
ności do samodzielnej egzystencji 
lub całkowitej niezdolności do pra-
cy i niezdolności do samodzielnej 
egzystencji,

 nie są uprawnione do emerytury ani 
renty, ani świadczenia z zagranicznej 

instytucji właściwej do spraw eme-
rytalno-rentowych, 

 albo są uprawnione do ww. świad-
czeń, ale ich łączna wysokość brutto 
nie przekracza kwoty 1600 zł. 
Do wniosku należy dołączyć: orze-

czenie o niezdolności do samodzielnej 
egzystencji albo orzeczenie o całkowitej 
niezdolności do pracy i niezdolności do 
samodzielnej egzystencji, bądź orzecze-
nie o znacznym stopniu niepełnospraw-
ności. Można dołączyć zaświadczenie 
o stanie zdrowia wydane przez lekarza 
nie wcześniej niż na miesiąc przed zło-
żeniem wniosku.

Świadczenie uzupełniające przysłu-
guje osobie uprawnionej w wysokości 
nie wyższej niż 500 zł miesięcznie, 

przy czym łączna kwota świadczenia 
uzupełniającego i świadczenia emery-
talno/rentowego nie może przekroczyć 
1600 zł miesięcznie.

Formularze znajdują się w placów-
kach ZUS i na stronie internetowej 
www.zus.pl.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. 
o  świadczeniu uzupełniającym dla 
osób niezdolnych do samodzielnej 
egzystencji (Dz. U. poz. 1622). 

Stan prawny na 25.09.2019 r.

Maria Szwajkiewicz

Z głębokim smutkiem informujemy, że pożegnaliśmy  
naszego Kolegę i Przyjaciela

ś.p. 

Wiesława Zembrzuskiego
byłego pracownika Stoczni Marynarki Wojennej,  

członka NSZZ „Solidarność”, osobę o głębokim nastawieniu patriotyczno- 
-religijnym związaną z działalnością Premiera Jana Olszewskiego,  

byłego nieprzeciętnego bramkarza Bałtyku Gdynia i Zawiszy Bydgoszcz. 

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego  
składają koleżanki i koledzy z Komisji Międzyzakładowej  

NSZZ „Solidarność” PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni

Z głębokim smutkiem żegnamy  
zmarłego nagle naszego Kolegę i Przyjaciela

ś.p. 

Jana Emilianowa
pracownika Odlewni i Głównego Energetyka Stoczni Marynarki Wojennej, 

członka Komitetu Strajkowego i Założycielskiego NSZZ „Solidarność”  
w SMW w 1980 roku, człowieka szlachetnego i prawego. 

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego  
składa Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”  

PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni

Ludzie, których kochamy,
nie umierają nigdy…

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych
Ks. Jan Twardowski

Rodzinie oraz Najbliższym wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa wsparcia w tych trudnych chwilach po stracie

ś.p. 

Stefana Kubowicza
Człowieka, Przyjaciela, który całe swoje życie poświęcił niesieniu pomocy 

drugiemu człowiekowi oraz idei Solidarności.
Wieloletniego Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty 

NSZZ „Solidarność” i Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania  
NSZZ „Solidarność”, skarbnika Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 

W imieniu Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”  
Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni

Przewodnicząca Zdzisława Hacia

Złożona skarga administracyjna do-
tyczy braku reakcji Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej na podnoszoną przez 
Krajową Sekcję Oświaty i Wychowa-
nia „Solidarności” już jesienią 2018 
kwestię nieprawidłowego wylicza-
nia wymiaru uśrednionego pensum 
osób wykonujących różnego rodzaju 
zajęcia w szkole w ramach jednego 
stosunku pracy. 

Informacja w tej sprawie została 
podana po spotkaniu Nadzwyczajnej 
Rady Krajowej Sekcji OiW NSZZ „So-
lidarność”.

– Dzisiejsze spotkanie poświęcone 
było przede wszystkim przedstawieniu 
założeń do nowego systemu wynagra-
dzania nauczycieli, które opracowała 
Krajowa Sekcja – czytamy w komuni-
kacie podsumowującym czwartkowe 
(26 września) obrady. – Zaproponowa-

no procentowe zależności wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu do, naszym zdaniem najbardziej 
obiektywnego wskaźnika ekonomiczne-
go, czyli przeciętnego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej. Rada przyjęła 
uchwałę do założeń nowego systemu wy-
nagradzania, co oznacza, że ta koncepcja 
będzie zaprezentowana ministrowi Da-
riuszowi Piontkowskiemu i przedstawi-
cielom rządu. 

Przypomnijmy, że ogólne założenia 
projektu były już wcześniej przedstawia-
ne minister edukacji Annie Zalewskiej 
i przedstawicielom rządu. Znalazło to 
odzwierciedlenie w zapisie szóstego 
punktu porozumienia podpisanego 
z „Solidarnością” 7 kwietnia 2019 roku.

Podczas obrad uczestnicy dyskuto-
wali również o problemie biurokracji 
w szkołach. Wbrew zapowiedziom, 
które można było dotychczas usłyszeć, 

problem nie został zlikwidowany, choć 
rząd przyjął takie zobowiązanie i ono 
również znalazło się w kwietniowym 
porozumieniu z „Solidarnością”. 

– Konsekwencją naszych działań 
było spotkanie grupy roboczej do 
spraw odbiurokratyzowania pracy 
szkoły, które odbyło się 19 września 
w Ministerstwie Edukacji Narodowej. 
Reprezentanci „Solidarności” podkre-
ślali, że związek stanowczo domaga się 
realizacji w trybie pilnym zawartego 
porozumienia – przypomina przebieg 
tych rozmów Krajowa Sekcja Oświaty 
i Wychowania. 

Dodajmy, że w ramach spotkania Nad-
zwyczajnej Rady Krajowej Sekcji OiW 
NSZZ „Solidarność” omówione zostały 
również zmiany wprowadzone w Karcie 
nauczyciela ostatnią nowelizacją, a doty-
czące komisji dyscyplinarnych.

oprac. (tm) 

Oświata „Solidarności” skierowała skargę do premiera 
 W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem

II List do Tymoteusza

Wielkim smutkiem napełniła nas wiadomość o śmierci

ś.p. 

Stefana Kubowicza
Przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania  

NSZZ „Solidarność” w latach 1992–2010, człowieka szlachetnego, prawego, 
żyjącego zgodnie z wyznawanymi wartościami,  

wiernego ideałom „Solidarności”.
Swoje powołanie nauczycielskie i działalność związkową traktował 

niezwykle poważnie, zachowując przy tym serdeczne podejście do ludzi.
Będzie nam Go bardzo brakowało.

Koleżanki i Koledzy z Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania  
NSZZ „Solidarność” w Gdańsku
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Nie wszystek umrę 
Cyprian Kamil Norwid

Ludwice Szpunar, Przewodniczącej Komisji Zakładowej  
NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w OSW nr 2  

w Wejherowie, wyrazy głębokiego współczucia  z powodu śmierci 

Mamy
oraz otuchy w tych trudnych chwilach

składają Koleżanki i Koledzy z „Solidarności” Regionu Gdańskiego

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje rodzicom, opiekunowi 
prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka, a także osobie 
uczącej się, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód oso-
by uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł i 764 zł, jeżeli członkiem rodziny 
jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orze-
czeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności. 
Okres zasiłkowy 2019/2020 będzie trwał od 1.11.2019 r. do 31.10.2020 r.

Zasiłki i świadczenia dla rodziny  
za okres świadczeniowy 2019/2020 

Zasiłek rodzinny przysługuje do 
ukończenia przez dziecko 18 roku ży-
cia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej 
niż do ukończenia 21 roku życia albo 
24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę 
w szkole lub szkole wyższej i legitymuje 
się orzeczeniem o umiarkowanym stop-
niu niepełnosprawności lub znacznym 
stopniu niepełnosprawności. Osobie 
uczącej się zasiłek rodzinny przysługuje 
do ukończenia 24 roku życia.

Jeżeli dziecko nie pozostaje we 
wspólnym gospodarstwie domowym 
z obojgiem rodziców, świadczenie wy-
płaca się temu z rodziców, pod którego 
pieczą dziecko się znajduje. 

Prawo do świadczeń rodzinnych 
ustala się począwszy od miesiąca, 
w którym wpłynął wniosek z prawi-
dłowo wypełnionymi dokumentami, 
do końca okresu zasiłkowego.

W przypadku, gdy osoba ubiega-
jąca się o świadczenia rodzinne na 
nowy okres zasiłkowy 2019/2020 zło-
ży wniosek w okresie od 1.08.2019 r. 
do 31.08.2019 r. przyznanie i wypłata 
świadczeń za listopad 2019 r. następuje 
do dnia 30 listopada 2019 r.

W przypadku złożenia wniosków 
o ustalenie prawa do świadczeń ro-
dzinnych na okres zasiłkowy 2019/2020 
w okresie od 1 września do 31 paź-
dziernika, ustalenie prawa i wypłata 
świadczeń przysługujących za listopad 
i grudzień następuje do dnia 31 grudnia 
2019 r.

1. Zasiłek rodzinny
Miesięczne kwoty zasiłku rodzin-
nego obowiązujące w okresie 
zasiłkowym 2019/2020

Wiek dziecka Kwota 
zasiłku

do ukończenia 5 roku życia 95 zł
powyżej 5 roku życia do 
ukończenia 18 roku życia 124 zł

powyżej 18 roku życia do 
ukończenia 24 roku życia 135 zł

2. Dodatki do zasiłku 
rodzinnego
a) dodatek z tytułu urodzenia dziecka 

– jednorazowo 1000 złotych, 

b) dodatek do zasiłku rodzinnego z ty-
tułu opieki nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu wychowawcze-
go – 400 złotych miesięcznie,

c) dodatek z tytułu samotnego wycho-
wywania dziecka – 193 zł miesięcz-
nie na dziecko (nie więcej niż 386 zł 
na wszystkie dzieci),

d) dodatek do zasiłku rodzinnego z ty-
tułu wychowywania dziecka w ro-
dzinie wielodzietnej – 95 zł mie-
sięcznie na trzecie i kolejne dzieci 
uprawnione do zasiłku rodzinnego 

e) dodatek z tytułu kształcenia i rehabi-
litacji dziecka niepełnosprawnego
 90 zł miesięcznie na dziecko do 

ukończenia 5 roku życia
 110 zł miesięcznie na dziecko po-

wyżej 5 roku życia do ukończenia 
24 roku życia 

f) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku 
szkolnego – 100 zł na dziecko (jed-
norazowo), 

g) dodatek z tytułu podjęcia przez dziec-
ko nauki w szkole poza miejscem 
zamieszkania (przysługuje przez 10 
miesięcy w roku w okresie pobiera-
nia nauki od września do czerwca 
następnego roku kalendarzowego)
 113 zł miesięcznie na dziecko 

w związku z zamieszkiwaniem 
w miejscowości, w której znajdu-
je się siedziba szkoły ponadgim-
nazjalnej lub szkoły artystycznej, 
w której realizowany jest obowią-
zek szkolny i obowiązek nauki, 
a także szkoły podstawowej lub 
gimnazjum w przypadku dziec-
ka lub osoby uczącej się, legity-
mującej się orzeczeniem o nie-
pełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności, 

 69 zł miesięcznie na dziecko 
w związku z dojazdem z miejsca 
zamieszkania do miejscowości, 
w której znajduje się siedziba 
szkoły, w przypadku dojazdu do 
szkoły ponadgimnazjalnej, a także 
szkoły artystycznej, w której reali-
zowany jest obowiązek szkolny. 

3. Świadczenia bez względu na 
dochód
a) świadczenie rodzicielskie – 1000 zło-

tych miesięcznie

Przysługuje osobom, które ze wzglę-
du na swój status zawodowy nie są 
uprawnione do otrzymywania zasiłku 
macierzyńskiego. Pomoc mogą zatem 
otrzymać studenci, rolnicy, osoby za-
trudnione na podstawie umów cywil-
noprawnych, osoby bezrobotne. 

Przysługuje niezależnie od docho-
du.

Świadczenie wliczane jest jednak 
do dochodu branego pod uwagę przy 
ubieganiu się o pozostałe świadczenia 
rodzinne, np. zasiłek rodzinny, zasiłki 
z pomocy społecznej czy świadczenia   
funduszu alimentacyjnego.

Ze wsparcia nie mogą korzystać oso-
by otrzymujące zasiłek macierzyński. 
Jeżeli jedno z rodziców otrzymuje za-
siłek macierzyński, drugie nie otrzyma 
świadczenia rodzicielskiego. 
b) świadczenie 500+ dla każdego dziec-

ka
Od lipca 2019 r. zasiłek przysługuje 

na wszystkie dzieci do ukończenia 18 
roku życia bez względu na kryterium 
dochodowe, w miesięcznej kwocie 500 
złotych.

Wnioski można składać od lipca 
drogą elektroniczną, epuap, poprzez 
platformę usług elektronicznych PUE 
ZUS lub systemów teleinformatycznych 
banków.
c) wyprawka szkolna z programu „Do-

bry start” 
Rodziny otrzymają raz w roku 

300 zł na każde dziecko uczące się 
w szkole – bez względu na dochody.

Świadczenie „Dobry start” przysłu-
guje raz w roku na rozpoczynające rok 
szkolny dzieci do ukończenia 20 roku 
życia. Dzieci niepełnosprawne uczące 
się w szkole otrzymają je do ukończenia 
przez nie 24 roku życia.

Świadczenie nie przysługuje na 
dzieci uczęszczające do przedszkola 
oraz dzieci realizujące roczne przygo-
towania przedszkolne w tzw. zerówce 
w przedszkolu lub szkole.

Wniosek należy złożyć najpóź-
niej do 30 listopada. 

4. Ważne informacje:

a) wniosek składamy zgodnie z miej-
scem zamieszkania,

b) świadczenie przyznawane jest mak-
symalnie na 12 miesięcy, od listopa-
da do października,

c) pobierając świadczenie należy infor-
mować o wszelkich zmianach w wy-
sokości dochodów.

Stan prawny na 18.09.2019 r.

Maria Szwajkiewicz

Wprowadzona we wrześniu zmiana kodeksu pracy rewolucjonizuje dotychcza-
sowe zasady dotyczące stosowania przepisów o zakazie nierównego traktowania i 
dyskryminacji. W stanie prawnym obowiązującym przed zmianą wyróżniano dwa 
przypadki nierównego traktowania. Tak zwane „zwykłe” nierówne traktowanie oraz 
jego kwalifikowaną formę, czyli dyskryminację. W zależności  od tego, czy w danym 
przypadku pracodawca dopuścił się tzw. zwykłego nierównego traktowania, czy 
dyskryminacji, inny był zakres uprawnień z tym związanych. 

Nowelizacja kodeksu pracy, która weszła w życie 7 września 2019 r., usuwa te różnice. 
W nowym stanie prawnym każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne 
traktowanie pracowników uznawane jest za dyskryminację. W konsekwencji w każdym 
przypadku różnicowania sytuacji pracowników, które nie jest obiektywnie uzasadnio-
ne, pracownikom przysługuje ten sam zakres uprawnień. Pracownicy mogą wystąpić 
zarówno o odszkodowanie za okres przeszły (np. o wyrównanie różnicy wysokości 
wynagrodzenia) oraz ustalenie ich warunków zatrudnienia na zasadach niedyskrymi-
nujących na okres przyszły (np. o podwyżkę wynagrodzenia). Ponadto z dochodzeniem 
powyższych roszczeń wiążą się ułatwienia proceduralne związane z wykazywaniem w 
trakcie procesu faktu dyskryminacji. Polegają one na tym, że pracownik musi jedynie 
uprawdopodobnić, że doszło do dyskryminacji, a w takim przypadku na pracodawcę 
przechodzi ciężar wykazania, że dyskryminacja nie miała miejsca.

Zmianę kodeksu pracy należy ocenić bardzo pozytywnie. Należy oczekiwać, że 
będzie się ona wiązała ze znacznym zainteresowaniem pracowników tą podstawą 
dochodzenia roszczeń. 
Stan prawny na 7.09.2019 r.

Łukasz Sulej 

Koniec ery nierównego 
traktowania

ZUS INFORMUJE

ZUS od końca czerwca br. wysyła do swoich klientów listy z Informacją o 
Stanie Konta Ubezpieczonego (IOSKU). Dostanie go każdy, kto odłożył na 
swoim koncie emerytalnym choćby jedną składkę.

Nie wszystkich jednak odwiedzi listonosz. List z ZUS nie trafi do wszystkich 
ubezpieczonych. Osoby, które posiadają profil na Platformie Usług Elektronicznych 
(PUE ZUS), odnajdą tam wszystkie informacje.  Warto do nich zajrzeć, bowiem jest 
to dokładny opis stanu konta emerytalnego na 31 grudnia 2018 r.

Dzięki temu można np. sprawdzić, czy odprowadzone są składki od wszystkich 
umów o pracę lub zlecenia. Jeżeli kwoty składek należnych i wpłaconych różnią się 
od siebie, to znaczy, że pracodawca nie wpłacił do ZUS tyle, ile powinien.

Osoby, które mają 35 lat i więcej, dzięki IOSKU poznają wysokość swojej hipo-
tetycznej emerytury w dwóch wariantach: gdyby już do emerytury nie pracowały, 
a tylko bazowały na składkach dotychczas zebranych oraz gdyby nadal pracowały 
i odprowadzały składki w średniej wysokości dotychczasowych wpłat.

Osoby, które jeszcze nie posiadają profilu na PUE ZUS, mogą go założyć w 
każdej chwili. To duże ułatwienie, które umożliwia użytkownikowi ciągły dostęp do 
wszystkich swoich danych zapisanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz 
pozwala na łatwe generowanie i przesyłanie  dokumentów zgłoszeniowych i rozli-
czeniowych oraz pism i wniosków. Można go założyć elektronicznie, potwierdzając 
swoją tożsamość za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub podpisu elektronicznego 
bądź bezpośrednio w każdej placówce ZUS. Poprzez PUE można się też umówić 
na wizytę w urzędzie, bez konieczności oczekiwania w kolejce. Profil na PUE nic 
nie kosztuje, a przynosi mnóstwo korzyści.

Krzysztof Cieszyński 
 regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego 

Załóż profil na Platformie 
Usług Elektronicznych

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w 
Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii 
elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. 
Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz 
obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, 
zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.
Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu 
dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej 
energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej dłu-
gości 188 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co 
stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Reklama
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Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność” opracował Wojciech Matuszewski
Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

Region Słupski NSZZ „Solidarność”
ul. Jedności Narodowej 2, 76-200 Słupsk
Tel. 59 842 68 85, fax 59 842 87 47, kom. 504 236 574
sekr.slupsk@solidarnosc.org.pl lub nszz_sl@poczta.onet.pl

SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

Rozmowa z RAFAŁEM SPOCIŃSKIM, przewodniczącym 
„Solidarności” w Mowi Poland S.A. w Duninowie pod Słupskiem

W ramach obchodów 39 rocznicy 
podpisania Porozumień Sierpniowych 
w Dniu Solidarności i Wolności związ-
kowcy uczestniczyli w uroczystym 
nabożeństwie odprawionym w ko-
ściele pod wezwaniem Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Słupsku. W tym 
roku spotkali się 25 sierpnia. Przed 
rozpoczęciem eucharystii wniesiono 
związkowe sztandary. Wśród uczest-
ników nabożeństwa dało się zauważyć 
licznych związkowców ze słupskich 
zakładów pracy, były władze miejskie, 
reprezentanci Starostwa Powiatowego i 
radni Rady Miejskiej. Eucharystię cele-
brował ks. Roman Maziec.

„Solidarność” – to słowo było wy-
mieniane podczas eucharystii wiele 
razy i w wielu znaczeniach. Wikariusz 
Roman Maziec, który wygłosił homi-
lię, ujął to bardzo dogłębnie. Odnosząc 
je do przeczytanej Ewangelii, mówił, 
że „Solidarność” to przede wszystkim 
odpowiedzialność zbiorowa i indywi-
dualna określonej grupy osób za całość 
wspólnego zobowiązania, więc jest to 
odpowiedzialność także za siebie same-
go. Podczas protestów robotniczych w 
Poznaniu w 1956 roku i na Wybrzeżu w 
1970 roku władza komunistyczna stłu-
miła je siłą. W 1980 roku jednak protest 
był zbyt wielki, aby użyć siły, ponieważ 
objął cały kraj. Wtedy narodziła się „So-

Rozmowa z TADEUSZEM PIETKUNEM, wiceprzewodniczącym 
Zarządu Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność” 

Słupska „Solidarność” 
stawia na rozwój Związku

– Wracamy do tematu bu-
dowy i rozwoju silnego 
związku poprzez pozyski-
wanie nowych członków. 
Słupska „Solidarność” wy-
pracowała swoją koncepcję 
rozwoju Związku, pisaliśmy 
o tym wielokrotnie, jednak 
moim zdaniem w naszym 
Regionie, który boryka się z 
liczebnością związkowców, 
warto co jakiś czas wrócić 
do tego problemu i stąd 
nasza dzisiejsza rozmowa. 
Jak do rozwoju Związku 
podchodzą dzisiaj działa-
cze i czy nadal działają wa-
sze programy szkoleniowe? A może są jakieś nowe pomysły na pozyskiwanie 
nowych związkowców?

– Na wstępie muszę się pochwalić, że powstała niedawno nowa organizacja w 
firmie „Mowi Poland” Przetwórstwo Rybne w Duninowie, gdzie do „Solidarności” 
zapisało się 150 osób. To jest nasz wielki sukces i na tym się teraz skupiamy, aby nie 
poprzestawać na tej liczbie, tylko dalej pracować nad liczbą członków. Od dawna 
zabiegaliśmy, aby właśnie w tym zakładzie powstała „Solidarność”, ponieważ jest 
to jeden z największych zakładów pracy w naszym Regionie, dający zatrudnienie 
kilku tysiącom osób. Nasze aspiracje dotyczące Mowi Poland sięgają bardzo daleko 
i stawiamy sobie za cel pozyskanie tysiąca nowych związkowców w niedalekiej 
perspektywie czasowej.

– Gratulacje, to naprawdę wielkie wydarzenie w naszym Regionie. O tym, jak 
powstała nowa organizacja piszemy osobno, wróćmy jednak do głównego 
tematu.

– To jest przykład na to, że nasz trud nie poszedł na marne i system szkoleniowy, 
który wdrożyliśmy dwa lata temu, jednak działa. Ludzie, którzy założyli nową orga-
nizację w Duninowie, skorzystali właśnie z naszego projektu dotyczącego rozwoju 
Związku, szkolili się i nadal będą się szkolić i korzystać z naszych rad, jak i kolegi 
Janusza Zabiegi z Gdańska. Co jakiś czas przyjeżdża on do nas i także jako couch 
doradza i pokazuje osobom biorącym udział w szkoleniach, jak założyć organizację 
czy jak pozyskać nowych członków. Na konkretnych przykładach pokazuje, jak 
działają i czym zajmują się związki zawodowe na zachodzie Europy. 

Jednak nie wszystko wygląda tak różowo, nadal panuje marazm w starych orga-
nizacjach związkowych, wyjątkiem są tutaj tylko słupska Scania i bytowski Polmor, 
gdzie członków z roku na rok nam przybywa. W większości naszych organizacji 
ubywa nam członków, a mamy problem w pozyskiwaniu nowych związkowców, 
gdyż wielu naszych działaczy nie chce korzystać ze szkoleń i warsztatów. W więk-
szości przypadków zauważyłem coś takiego, jak brak motywacji i świadomości tego, 
jak ważne jest to dla całego naszego Związku. Moim zadaniem jest uświadomienie 
takim osobom, że jeżeli nie będziemy się rozwijać, to nasz Związek będzie słaby i 
mało skuteczny. Powoli ten przekaz dochodzi do świadomości naszych działaczy, 
ale ten proces nie będzie krótki. Przez te dwa lata pracy nad rozwojem Związku w 
naszym Regionie doszedłem do wniosku, że zmieniamy system w pozyskiwaniu 
członków. Mówię naszym uczestnikom szkoleń, że to nie my mamy gotową receptę 
na bolączki pracowników, a pracownik ze swoimi problemami jest najważniejszy 
i wokół niego należy się skupić. Trzeba się wsłuchać w to, co pracownicy mają 
nam do przekazania i jakie mają konkretne problemy, a my mamy za zadanie je 
zdiagnozować i rozwiązać, a nie pouczać.

– To bardzo ważne, co Pan powiedział, gdyż przełamanie tej niemocy trzeba 
zacząć od samego siebie. Kiedy planujecie następne szkolenia?

– Szukamy obecnie osób do następnych warsztatów, na pewno będą to osoby z 
nowej organizacji z Duninowa. Mam następne zgłoszenia, ale czekam na ich po-
twierdzenie, myślę, że w ciągu miesiąca, gdy będziemy mieli grupę przynajmniej 
10-osobową, ustalimy termin.

– Dziękuję za rozmowę i życzę wytrwałości w pozyskiwaniu nowych członków 
do naszego Związku.

Nowa Organizacja Związkowa 
„Solidarności” w Regionie Słupskim 

– Jak doszło do powstania Komisji 
Zakładowej „Solidarności” w Pańskiej 
firmie i dlaczego właśnie wybrał Pan 
„Solidarność”?

– Związek zawodowy chciałem zało-
żyć już kilka lat wcześniej, ale nie było 
ku temu warunków. Byliśmy zastraszani 
zwolnieniami z pracy przez ówczesnego 
pracodawcę. Z chwilą, gdy właścicielami 
zostali Norwegowie, zmienił się klimat 
do powstania organizacji związkowej i 
z tej okazji skorzystaliśmy. A „Solidar-
ność” chyba z sentymentu, ponieważ 
mój tata należał do „Solidarności”. 

– Co było głównym powodem, że 
założył Pan związek?

– Stało się to wtedy, kiedy dostałem 
awans, niby wszystko ładnie wygląda-
ło, ale stawka została ta sama. Zacząłem 
się zastanawiać, dlaczego tak jest i co 
tu zrobić, aby to zmienić, przecież to 
nie dotyczy tylko mnie, ale także mo-
ich kolegów czy koleżanek. Chciałem 
to zmienić, zacząłem się pytać ludzi, 
czy chcieliby coś zmienić w firmie po-
przez założenie związku zawodowego. 
Zacząłem się interesować, jak to zrobić 
od strony formalnej i prawnej, przepro-
wadziłem wiele rozmów z pracownika-
mi o ich problemach, jednym słowem 
chciałem działać.

– Czy skorzystał Pan z jakiejś formy 
pomocy w Zarządzie Regionu?

– Tak, wielką pomoc otrzymałem od 
Tadeusza Pietkuna, przy okazji chcę mu 
za to gorąco podziękować. Skorzysta-
łem także ze szkoleń zorganizowanych 
w ZR, dowiedziałem się przede wszyst-
kim, jak pozyskiwać nowych członków, 
jak rozmawiać z ludźmi i co zrobić, aby 
organizacja ciągle się rozwijała.

– No właśnie, co należy zrobić?
– Przede wszystkim trzeba wytłu-

maczyć podczas rozmowy, co to jest 
związek zawodowy i co on może w 
imieniu pracownika wywalczyć. Ba-
dam, czy dana osoba wiąże przyszłość 
z firmą, bo wtedy jest skora wstąpić do 
związku bardziej niż te osoby, które sła-
bo identyfikują się z firmą. Tłumaczę, 
że jeżeli będzie nas więcej i będziemy 
zorganizowani w związek zawodowy, 
tym lepsze warunki płacowe czy socjal-
ne wywalczymy z pracodawcą.

– Powiedział Pan, że pracodawca nie 
przeszkadzał przy zakładaniu związ-
ku, co na polskie warunki jest chyba 
ewenementem. Czy dalej tak jest?

– No, niestety, nie. Gdy zaczęliśmy 
rosnąć w siłę, a jest nas teraz 147 związ-
kowców, pracodawca zatrudnił pełno-

mocnika do spraw kontaktu ze związ-
kami zawodowymi i na razie wszystkie 
sprawy mamy kierować do niego. Jeżeli 
pełnomocnik nie jest w stanie załatwić 
naszych spraw, wtedy kierujemy się 
bezpośrednio do pracodawcy, tak to 
na tę chwilę wygląda

– Na pewno przy tak licznej grupie pra-
cowników założył Pan sobie jakiś cel.

– Chciałbym do końca roku pozy-
skać co najmniej dalszych 50 osób, to 
jest mój cel i chciałbym, żeby to byli 
ludzie młodzi, ponieważ będąc ich ró-
wieśnikiem mam z nimi bardzo dobry 
kontakt.

– Dziękuję za rozmowę.

Obchody Święta Solidarności 
i Wolności w Regionie Słupskim

lidarność” jako związek zawodowy i jako 
ruch społeczny, który był fenomenem na 
cały świat. – Poznaliśmy jeszcze jedno 
znaczenie tego słowa – jako symbolu 
wolności i przywrócenia godności życia 
i uznania podmiotowości całego społe-
czeństwa w komunistycznej dyktaturze – 
powiedział na zakończenie ks. Maziec.

Podczas składania darów ołtarza 
przewodniczący słupskiej „Solidarno-
ści” Stanisław Szukała z wiceprzewodni-
czącym Tadeuszem Pietkunem wręczyli 
od Zarządu Regionu ornat z symbolami 

błogosławionego księdza Jerzego Popie-
łuszki, kapelana „Solidarności”.

Wszystkim, którzy przyczynili się 
do oprawy obchodów rocznicowych 
i uczestniczyli w organizacji naszego 
święta, w szczególności organizacjom 
zakładowym, które wystawiły poczty 
sztandarowe, Zarząd Regionu w Słup-
sku składa serdeczne podziękowania.

Organizacje, które wystawiły poczty 
sztandarowe: ZR NSZZ „Solidarność”, 
OM Energa, OZ Polmor Bytów, Stocz-
nia Ustka.

Dar Ołtarza, Stanisław Szukała i Tadeusz Pietkun wręczają ornat.

Przede wszystkim trzeba 
wytłumaczyć podczas 
rozmowy, co to jest związek 
zawodowy i co on może 
w imieniu pracownika 
wywalczyć. Badam, czy 
dana osoba wiąże przyszłość 
z firmą, bo wtedy jest skora 
wstąpić do związku bardziej 
niż te osoby, które słabo 
identyfikują się z firmą.
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Na rozwiązania (e-maile, listy tradycyj-
ne, adresy w stopce na str. 2) czekamy 
do 15 dnia następnego miesiąca od 
ukazania się tego wydania „Magazynu”. 
Rozlosowaliśmy nagrodę za rozwiąza-
nie Krzyżówki z rozkazem dla artylerii 
z nr. 7-8/2019. Otrzymuje ją pani Hen-
ryka Wiśniewska. Nagrodę wyślemy 
pocztą. Hasło brzmiało: „Solidarnie 
z Ojcem Świętym”.

Skąd wzięła się nazwa miasta Władysławowo? Od kiedy nazwa jest stosowa-
na? Dlaczego jest to nazwa pamiątkowa? Czym różni się nazwa pamiątkowa 
od dzierżawczej?

Początki istnienia miejscowości

Miasto Władysławowo powstało na terenie starych – udokumentowanych od 
XIII–XIV wieku – wsi: Wielkiej Wsi, Cetniewa, Poczernina i Chałup (obecnie 
Chałupy to osobna wieś). 

W 1938 r. wybudowano port rybacki Władysławowo. W 1952 r. została utworzona 
gmina Władysławowo, a w 1963 r. osiedle Władysławowo otrzymało prawa miejskie. 

Administracyjnie miasto dzieli się na pięć dzielnic: Cetniewo, Hallerowo, Śród-
mieście, Szotland, Żwirowa. Oficjalnie wyróżnia się jeszcze jako część miasta Po-
czernino, niestanowiące jednak osobnej dzielnicy i wchodzące w skład Cetniewa. 
Mieszkańcy wyróżniają także Osiedle 1000-lecia i Sosnowo.

Pochodzenie nazwy Władysławowo

Nazwa dzisiejszego miasta Władysławowo należy do grupy nazw pamiątkowych 
osobowych, ponieważ nawiązuje do starej nazwy z XVII wieku. W latach trzydziestych 
XVII wieku król Władysław IV, aby wzmocnić możliwości obronne Pucka, zainicjował 
budowę dwóch fortów. Jak donoszą źródła, na ich budowę dał pieniądze z własnej 
szkatuły. W 1635 r. jeden z fortów, a później port warowny, nosił nazwę pochodzącą 
od imienia króla – Władysław (dokument z 16 września 1635 r.) lub Władysławowo 
(dokument z 15 grudnia 1635 r.). W 1938 r. nazwę Władysławowo nadano portowi 
rybackiemu, a po II wojnie światowej w 1952 r. – miejscowości przy porcie, która od 
1963 r. stanowi miasto Władysławowo. W ten sposób miasto posiada nazwę na pamiątkę 
imienia króla Władysława IV i dlatego jest to nazwa pamiątkowa odosobowa.

Herb miasta

Przyjęty w 1972 r. herb miasta, na którym widnieje korona królewska w kształcie 
litery W i ryba, nawiązuje do XVII-wiecznego portu wojennego, króla Władysława 
IV i portu rybackiego.

Nazwy pamiątkowe

Jak pisał Zygmunt Brocki, w Polsce nazwy pamiątkowe odosobowe „są stosunkowo 
nieliczne”. Co ciekawe, na terenie wokół Zatoki Puckiej występuje kilka takich nazw. Jed-
nocześnie z nazwą portu warownego i osady wojskowej Władysławowo powstała tu nazwa 
mniejszego fortu Kazimierz na cześć Jana Kazimierza – późniejszego króla, który był bratem 
króla Władysława IV. W tekście źródłowym z 1635 r. widnieje nazwa Casimirianum.

Do nazw pamiątkowych zalicza się m.in. nazwę Wejherowo oraz Hallerowo. Ta 
ostatnia nazwa powstała po I wojnie światowej dla willowego osiedla położonego 
niedaleko Wielkiej Wsi. Nazwa Hallerowo została utworzona od nazwiska generała 
Józefa Hallera (1873–1960), dowódcy wojsk, które w 1920 r. objęły Pomorze.

Do grupy nazw pamiątkowych odosobowych zalicza się np. Mrągowo i Giżycko. 
Nawiązują one do nazwisk: Mrągowiusz i Gizewiusz (Giżycki). Krzysztof Mrongo-
wiusz (1764–1855) był filozofem, językoznawcą, tłumaczem, jednym z pierwszych 
badaczy folkloru Kaszubów, natomiast Gustaw Gizewiusz (1810–1848) był polskim 
działaczem społeczno-narodowym i politycznym, literatem, folklorystą, publicystą, 
tłumaczem, obrońcą i propagatorem języka i kultury polskiej na Mazurach.

Nazwy pamiątkowe a nazwy dzierżawcze

Przy okazji warto przypomnieć, że nazwy pamiątkowe odosobowe upamiętniają 
zwykle założycieli lub współzałożycieli nowych osad oraz osoby zasłużone na da-
nych ziemiach, natomiast nazwy dzierżawcze nawiązują do właścicieli danej miej-
scowości. Nazw dzierżawczych w języku polskim jest bardzo dużo.

Barbara Ellwart

Władysławowo – 
nazwa pamiątkowa
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POZIOMO

4) podniesienie cen, kosztów, 8) właści-
ciele dóbr ziemskich na Rusi, 9) miasto w 
Libii, miejsce walk Samodzielnej Brygady 
Strzelców Podhalańskich z wojskami 
niemiecko-włoskimi, 10) defensor, stoper, 
11) kraj nad Irawadi, 12) kabaret lub imię, 
14) halny lub bryza, 17) „Mniej niż …” 
Lady Pank, 18) gaz niebezpieczny dla 
górników, 21) obok paraboli  
w matematyce, 23) wielki port ja-
poński, 24) miasto w Anglii nad rzeką 
Soar, 25) małoletnia żona Mahometa, 
26) pomieszczenie dla opasów, 27) kopia, 
odbitka, 28) przepływa przez Hamburg 
(hasło dwuwyrazowe).

PIONOWO

1) naturalne lody z owoców, 2) arysto-
kratka, 3) zmiana w kopalni, 5) pisklę 
kraczącego ptaka, 6) budowla bobrów, 
7) piłkarze z Gdyni, 12) ośmioletnia 
dziewczynka, 13) posądzona, oskarżona, 
15) powinien go mieć każdy astma-
tyk, 16) oberwanie się skał w kopalni, 
19) przejście z klubu do klubu, 20) wyż-
szość, prymat, 22) miasto nazwane „kró-
lową belgijskich kurortów nadmorskich”.

(kas)
Litery z szarych kratek czytane poziomo 
są rozwiązaniem.

Krzyżówka z odbitką

NA KOŃCU JĘZYKA

O malarskiej wrażliwości i poszuki-
waniu motywów z najnowszej hi-
storii Polski oraz o dwóch miastach 
– Gdańsku i Grodnie – w Kresowym 
Saloniku Radia Gdańsk 29 sierpnia 
br. opowiadali artyści malarze Gien-
nadij Picko i Andrzej Filipowicz.

Goście z Grodna mówili o plenerze 
i wystawie „Gdańsk – Grodno. Wspól-
na historia, wspólne losy”, w której 
uczestniczą artyści z Grodzieńszczy-
zny, przenosząc na płótna gdańskie 
retrospekcje: Westerplatte, obronę 
Poczty Polskiej, powstanie „Solidar-
ności” oraz motywy z II RP, z wojną 
obronną w 1939 roku, m.in. z obroną 
Grodna przed Sowietami. 

Kresy zostały przelane na płótno 
dzięki plenerowi i wystawie ich prac 
organizowanych przez Pomorską Fun-
dację Edukacji i Pracy.  

Salonik prowadzili Michał Rzepiak 
i Andrzej Urbański, którzy wraz z arty-
stami opowiadali też o kresowym pa-
triotyzmie i szacunku dla historii. 

W audycji wykorzystano też mu-
zyczne motywy, m.in. chóralną pieśń 
„Za Niemen”.  

Za Niemen, hen, precz! / Koń gotów 
i zbroja / Dziewczyno ty moja / Uści-
śnij, daj miecz! / Za Niemen, za Niemen 
/ I po cóż za Niemen / Nie przylgniesz 
tam sercem / Cóż wabi za Niemen? / 
Czy kraj tam piękniejszy? / Kwiecistsza 
tam błoń? / Czy milsze dziewoje / Że tak 
spieszysz doń?

O oprawę radiowego saloniku za-
dbała też Kapela Wileńska.  

Jak opowiedzieć o obrazach ma-
larskich w radiu? Artystom z Grodna 
to się udało. Śpiewną, „nieurzędową” 
mową opowiadali o malarskiej technice 
i przeżywaniu historii własnej i tej po-
wszechnej. Mówili o odnalezieniu „kodu 
identyfikacyjnego” Gdańska. Artyści z 
Grodna stworzyli bowiem obrazy zwią-
zane z historią Polski według własnego 
spojrzenia. Malarze z Grodzieńszczyzny 
namalowali gdańskie retrospekcje. Ich 
przyjazd w ostatnich dniach sierpnia 

nie był przypadkowy. Chcieli otworzyć 
wystawę w przededniu 80 rocznicy wy-
buchu II wojny światowej.

Przypomnijmy, że ósemka artystów 
z Grodna odwiedziła Gdańsk. Uwiecz-
nili na swoich płótnach najważniejsze 
sceny z historii miasta. Obrazy można 
oglądać do 15 października w Sali BHP.  
Wstęp wolny. 

Audycja „Kresowy Salonik Radia 
Gdańsk” z 29 sierpnia br. dostępna jest 
na stronie internetowej rozgłośni pu-
blicznej: radiogdansk.pl

(asg)

Artyści z Grodna w Kresowym Saloniku

Wernisaż wystawy, 26 sierpnia 2019 r., Sala BHP. Grupa polskich malarzy artystów 
 z Grodna.
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Władysławowo: port i Dom Rybaka. 
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Uniradze: cmentarzysko kurhanowe
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

Reklama

Zarząd Regionu Gdańskiego  
NSZZ „Solidarność”
ul. Wały Piastowskie 24 
80-855 Gdańsk 
www.solidarnosc.gda.pl

PRZEWODNICZĄCY I SEKRETARIAT pok. 
107, 308 43 52, 308 44 4,301 88 54  
fax: 308 44 18, prezydium@solidarnosc.gda.pl 

WICEPRZEWODNICZĄCY, pok. 111 
308 43 05 r.kuzimski@solidarnosc.gda.pl

SKARBNIK pok. 118, 308 43 39 
s.gawronski@solidarnosc.gda.pl

CZŁONKOWIE PREZYDIUM, pok. 107, 111  
308 43 69, 308 42 60

DYREKTOR BIURA ZRG, pok. 110, 308 42 60 

DZIAŁ ORGANIZOWANIA I ROZWOJU, pok. 
112, 105, 308 43 01, 603 934 165, 301 04 44, 
308 44 54 dzial.kontaktow@solidarnosc.gda.pl, 
j.szewczyk@solidarnosc.gda.pl

KADRY, pok. 127, 308-42-97

KSIĘGOWOŚĆ I KASA, pok. 120, 122 308 43 
34, 308 43 35, 346 21 74 

ADMINISTRACJA BUDYNKU I REZERWA-
CJA SALI „AKWEN”, pok.123, 
308 42 47, 308 42 50, 308 42 55 
administracja@solidarnosc.gda.pl

DZIAŁ INFORMACJI I PROMOCJI, pok. 114,  
301 71 21, 308 42 72   
magazyn@solidarnosc.gda.pl

DZIAŁ SZKOLEŃ, pok. 117 305 54 79,  
308 42 76,  dzial.szkolen@solidarnosc.gda.pl

DZIAŁ PRAWNY, pok. 106 
308 42 74, 308 44 69, 305 55 12,  
dzial.prawny@solidarnosc.gda.pl

DZIAŁ PROGRAMÓW EUROPEJSKICH,  
pok. 129, 308 43 29,  
j.lobodzinska@solidarnosc.gda.pl

KOMISJA TERENOWA EMERYTÓW  
I RENCISTÓW, pok. 119a, 308 43 71 

REG. SEKCJA EMERYTÓW I RENCISTÓW, 
pok. 121, 308 42 70 
emeryci@solidarnosc.gda.pl

KOMISJA REWIZYJNA ZR „S” pok. 124  
308 43 02  

BIURO PRACY, pok. 9, 301 34 67,  
308 43 47, biuro.pracy@solidarnosc.gda.pl

REG. SEKCJA SŁUŻBY ZDROWIA,  
pok. 124, 308 43 93, fax: 308 43 93

MIĘDZYREGIONALNA SEKCJA OŚWIATY 
I WYCHOWANIA,  
pok. 119, 308 44 22, fax: 308 42 01 
oswiata@solidarnosc.gda.pl

SEKCJA REGIONALNA KOLEJARZY  
Gdynia, pl. Konstytucji 1/1 
tel./fax: 721 24 44

MARATON, pok. 126, 308 42 61, fax: 346 30 34

POMORSKA FUNDACJA EDUKACJI I PRACY,  
pok. 9, 308 43 56

OŚRODEK NIEINWAZYJNEJ DIAGNOSTYKI 
KARDIOLOGICZNEJ, pok. 104, 301 06 22, 308 
44 50 fax: 346 28 08

Dla użytkowników sieci ORANGE:  
502 443 150 + wewn. 4 ostatnie cyfry numeru 
rozpoczynającego się na 308

Biura oddziałów ZR

GDYNIA, ul. Śląska 52, 515 240 490 
tel./fax 620 61 82 gdynia@solidarnosc.gda.pl

KARTUZY, ul. Gdańska 15, pok. 20 
502 172 289, tel./fax 681 31 00 

STAROGARD GD., ul. Paderewskiego 11 
502 172 281, tel./fax 562 22 20 
starogard@solidarnosc.gda.pl 

TCZEW, ul. Podmurna 11 506 074 609, tel./fax 531 
29 96 tczew@solidarnosc.gda.pl

KOŚCIERZYNA, ul. Traugutta 7  
502 172 282, tel./fax 686 44 26  
koscierzyna@solidarnosc.gda.pl

PUCK, ul. Sambora 16 502 172 289, 673-16-15 

WEJHEROWO, ul. Hallera 1A/1 
502 486 003, tel./fax 672 37 76 
wejherowo@solidarnosc.gda.pl isiu@op.pl

CHOJNICE, ul. 31 Stycznia 56 
502 172 285, tel./fax 52 39 72 001

LĘBORK, ul. Bolesława Krzywoustego 1, 
663 775 705, 59 862 16 69 

MALBORK, plac Słowiański 4 
tel./fax 55 647 28 00, 516 059 047 
malbork@solidarnosc.gda.pl

Uwaga! przed każdym  
nr. telefonu stacjonarnego dodajemy 58

W pierwszej połowie XX wieku ar-
cheolodzy doliczyli się 3500 kurhanów 
rozlokowanych w trzech rejonach po-
między Jeziorem Raduńskim, Przewo-
zem a Stężycą. Inaczej mówiąc, w la-
sach w pobliżu leśniczówki Uniradze, 
a także leśniczówki Przewóz, znajduje 
się, unikatowe w skali Polski, a nawet 
Europy, cmentarzysko kurhanowe. Do 
czasów współczesnych zachowało się o 
prawie tysiąc kurhanów mniej. Poda-
je się, że jest ich 2763 – tyle udało się 
odszukać i zinwentaryzować. To impo-
nująca „kolekcja” starych, przedchrze-
ścijańskich miejsc pochówku. Ponadto 
w wielu kurhanach odnaleziono cen-
ne przedmioty pochodzące z różnych 
epok.  

Ewenementem jest fakt, że przez 
okres dwóch tysięcy lat na tym terenie 
chowano zmarłych. Najstarsze kurhany 
pochodzą z epoki brązu, czyli z około 
1100 roku przed Chrystusem, a ostatnie 
są konstrukcjami z X–XI wieku naszej 
ery, a więc z czasów, kiedy na Pomo-
rze dotarło już chrześcijaństwo. Jednak 
spore grupy mieszkańców nadal kul-
tywowały przedchrześcijańskie formy 
obrzędu chowania zmarłych.

Na obszarze sześciu kilometrów 
kwadratowych występują trzy skupi-
ska kurhanów, a każde z nich powstało 
w innym okresie. Największe skupisko 
znajduje się w okolicach leśniczówki 
Uniradze. Można tam spotkać najstar-
sze kurhany, pochodzące z epoki brą-
zu, czyli datowane na lata 1100–900 r. 
p.n.e.  Są to kurhany kamienno-ziemne 
z wewnętrznym kręgiem kamiennym, 
gdzie składano w glinianych urnach 
popiół zmarłych spalonych na stosie. 
Czasem obok urny układano broń albo 
ozdoby należące do zmarłego. Powsta-
nie tych kurhanów archeolodzy wiążą 
z obecnością ludności kultury łużyckiej. 
Ciekawostką jest to, że część z nich była 
wykorzystywana przez społeczności 

Podczas jesiennych wędrówek po lasach warto wybrać się w rejon pomię-
dzy Gołubiem a Stężycą, w stronę wsi Zgorzałe, a dokładnie do lasów Le-
śnictwa Uniradze. Oprócz grzybów można tam znaleźć ciekawe miejsce, 
pełne tajemnic sprzed kilku tysięcy lat i nie są to kamienne kręgi, chociaż 
i te można tam spotkać.

kultur funkcjonujących kilkaset, a na-
wet więcej lat później.

Interesującą formą pochówku jest 
odkryty w okresie międzywojennym 
grób skrzynkowy. Archeolodzy datu-
ją go na epokę żelaza, a więc na okres 
między VIII a III w. p.n.e. i wiążą go 
z kręgiem kultury pomorskiej. Grób zo-
stał wykonany z płaskich płyt kamien-
nych – zarówno boki, jak i przykrycie. 
Jest długi na 65 cm, szeroki na 38 cm 
i głęboki na 70 cm. W jego wnętrzu, 
czyli w komorze, znajdował się piasek, 
w którym stała urna, albo i kilka urn 
z prochami zmarłego, a także ozdobami 
i szatami. Grób ten znajduje się wśród 
kurhanów. Niestety, jest dość zniszczo-
ny. Podobne groby archeolodzy odkry-
li też w Leśnie niedaleko Brus, gdzie 
zachowały się kamienne kręgi ze stelą 
twarzową.

Do innej grupy należą wczesnośre-
dniowieczne, datowane na X–XI wiek, 
kurhany kamienno-ziemne. Ich wnętrza 
były podzielone kamiennymi murkami 
na osiem komór, w których znajdowały 
się szczątki zmarłych. Obok nich leżały 
rozmaite przedmioty: nóż, szydło, po-
chewka z brązową igłą, ozdoby, w tym 
naszyjniki. Znaleziono też warkocz 
zmarłej młodej kobiety z wplecioną 
wełnianą nicią zakończoną bursztyno-
wym krążkiem.

Kurhanowe cmentarzysko jest do-
stępne dla turystów. Nadleśnictwo 
Kartuzy z myślą właśnie o turystach 
utworzyło tam ścieżkę archeologiczną. 
Przy niektórych kurhanach, a także 
przy kamiennym grobie ustawiono ta-
blice z opisami. 

Lasy uniradzkie kryją też trzy niedu-
że kamienne kręgi. Można ich poszukać 
na skraju lasu, stosunkowo niedaleko 
leśniczówki Uniradze. Natomiast przy 
samej leśniczówce rośnie imponujących 
rozmiarów klon pospolity, który w 1955 
roku został uznany za pomnik przyro-

Wczesnośredniowieczny kurhan ziemno-kamienny.

dy. Obwód jego pnia wynosi prawie 
pięć metrów.

Warto też dodać, że osada Unira-
dze w źródłach pisanych zaistniała już 
w XIII wieku, a dokładnie w 1284 roku, 

Grób skrzynkowy kultury pomorskiej.

kiedy te tereny (Ziemię Pirsna, w tym 
Zgorzałe) nadano pomorskiej księż-
niczce Gertrudzie, córce Sambora II, 
księcia lubiszewsko-tczewskiego.

Tekst i zdjęcia Maria Giedz


