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Tablica wdzięczności za 1956 rok

W Gdańsku zawiśnie tablica upamiętniająca 
pomoc Polaków dla walczących Węgrów w 
1956 roku. Orsolya Zsuzsanna Kovács, am-
basador Węgier w Polsce, złożyła 1 grudnia 
w tej sprawie wizytę w siedzibie Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. 
Tablica zostanie wmurowana przy pomniku 
Poległych Stoczniowców, a upamiętniać ma 
pomoc gdańszczan dla Węgrów walczących o 
wolność podczas powstania w 1956 roku. Bę-
dzie ona dedykowana mieszkańcom Gdańska 
wyrażającym swoją solidarność z węgierską re-
wolucją i walką o wolność w językach polskim 
i węgierskim, z herbem Kossutha i orłem. 

Jan Pietrzak w Sali BHP

7 grudnia w Sali BHP w Gdańsku odbył się 
koncert Jana Pietrzaka, satyryka, aktora, 
autora i wykonawcy wielu piosenek. Pietrzak 
wyraźnie podkreślił, że „rocznicy stanu 
wojennego nie należy obchodzić, ale należy 
pamiętać o jego skutkach”. Fakt, że większość 
prezentowanych na koncercie piosenek arty-
sta napisał w stanie wojennym. Na koncert 
Pietrzaka przyszło kilkaset osób. 

Modlili się za Ojczyznę

Z inicjatywy Biura Terenowego „S” w Lęborku  
13 grudnia  w kościele Miłosierdzia Bożego 
w Lęborku została odprawiona msza św. w in-
tencji Ojczyzny oraz NSZZ „Solidarność”. Mszę 
św. koncelebrowali księża Rafał Cieszyński oraz 
Wojciech Prądziński.

Pogrzeb komandorów
W Gdyni w Kwaterze Pamięci pochowano 
16 grudnia komandora Stanisława Miesz-
kowskiego, komandora Jerzego Staniewicza 
oraz komandora Zbigniewa Przybyszew-
skiego. Zostali skazani przez Najwyższy Sąd 
Wojskowy w sfingowanym procesie w 1952
roku. W pogrzebie uczestniczył prezydent 
Andrzej Duda. – Powrócili po wojnie, by 
odbudować naszą Marynarkę Wojenną, 

Po co układ zbiorowy pracy?
Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” spotkali 
się 14 grudnia w Brukseli z przedstawicielami 
belgijskiej konfederacji związków zawodowych 
ACV-CSC. Było to spotkanie podsumowujące 
dwumiesięczny wspólny projekt dotyczący 
wynagrodzeń, negocjacji zbiorowych oraz 
walki z dumpingiem społecznym. Chodziło 
o porównanie systemów zbiorowych prawa 
pracy w Belgii i w Polsce.  W Belgii 96 proc. 
pracowników obejmują układy zbiorowe, czyli 
niemal każdego. W Polsce mamy zaledwie 10 
do 16 proc. osób zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę, które są objęte zakładowym 
układem zbiorowym pracy. Brak branżowych 
układów zbiorowych przekłada się na niskie 
wynagrodzenie i nie chodzi tylko o płacę 
minimalną, ale i średnią. 

Senacka komisja głucha na 
głos partnerów społecznych
Mimo apeli związków zawodowych i organi-
zacji pracodawców senacka Komisja Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej zaakcepto-
wała szkodliwe zmiany w ustawie o systemie 
ubezpieczeń społecznych. Forsowana przez 
rząd zmiana w ustawie o systemie ubezpie-
czeń społecznych polega na likwidacji górnego 
limitu ograniczającego podstawę, od której 
odprowadzana jest składka na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe pracowników.  W obo-
wiązującej regulacji limit ten wynosi trzydzie-
stokrotność przeciętnego wynagrodzenia.  W 
ocenie NSZZ „Solidarność” jest to rozwiązanie 
szkodliwe i pogłębiające problem nierówno-
miernego rozłożenia kosztów ubezpieczenia 
społecznego na pracowników i inne osoby 
obecne na rynku pracy. 

Celnicy do 55 roku
Od 1 stycznia celnicy zostali włączeni do 
systemu emerytur mundurowych. Będą 
mogli przejść na emeryturę w wieku 55 lat. 
Dodatkowym warunkiem jest co najmniej 
5-letnia służba przy wykonywaniu zadań o 
charakterze „policyjnym” bądź 5 lat służby w 
Służbie Celno-Skarbowej. Celnicy od 1 marca 
ub.r. są w strukturze Krajowej Administracji 
Skarbowej, łączącej administrację podatkową, 
kontrolę skarbową i Służbę Celną. 
Prawo do emerytur mundurowych przysługu-
je m.in. żołnierzom zawodowym, funkcjo-
nariuszom policji, ABW, SKW, CBA, Straży 
Granicznej, BOR, strażakom PSP.  

Lp. Kiedy Do kogo Dokument
1. 10 stycznia pracodawca Informacja o liczbie członków organizacji.

Taką informację składa się zawsze do 10 dnia 
miesiąca następującego po każdym kolejnym 
kwartale. Wskazany przepis nie może 
stanowić podstawy żądania udostępnienia 
imiennej listy członków Związku.

2. 15 stycznia Region Gdański Ankieta dotycząca liczebności organizacji 
związkowej – stan na 31 grudnia roku 
poprzedniego.

3. I kwartał organizacja 
związkowa

Uchwała KZ ws. przyjęcia preliminarza 
budżetowego na dany rok.

4. 31 marca urząd skarbowy Jeżeli data podjęcia uchwały zatwierdzającej 
sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek 
zysku i strat, informacja dodatkowa) jest przed 
31 marca – sprawozdanie finansowe 
i deklaracje podatkowe (CIT-8, CIT-8/O) składa 
się do 10 dni od daty podjęcia uchwały.

5. 10 kwietnia pracodawca Informacja o liczbie członków organizacji 
związkowej.

6. 30 czerwca urząd skarbowy Jeżeli data podjęcia uchwały zatwierdzającej 
sprawozdanie finansowe jest po 31 marca – 
deklaracje podatkowe (CIT-8, CIT-8/O) należy 
składać do 31 marca; sprawozdanie  
finansowe (bilans, rachunek zysku i strat, 
informacja dodatkowa) składa się do 10 dni 
od daty podjęcia uchwały, ale nie później niż 
do 30 czerwca

7. 10 lipca pracodawca Informacja o liczbie członków organizacji.
8. 15 lipca Region Gdański Ankieta dotycząca liczebności organizacji 

związkowej – stan na 30 czerwca.
9. 10 października pracodawca Informacja o liczbie członków organizacji.
10. 31 grudnia organizacja 

związkowa
Zamknięcie kont i ustalenie wyniku finanso-
wego za dany rok.

Kalendarz związkowca
Co roku każdy z nas musi pamiętać o różnych datach dotyczących rozliczeń 

i płatności. Także w kalendarzu związkowca jest kilka terminów, o których nie 
powinno się zapomnieć. Poniżej  krótka ściągawka na bieżący rok.

Do 20 dnia każdego następnego miesiąca organizacja związkowa przekazuje 
składki za dany miesiąc do Regionu Gdańskiego.

Maciej Miatkowski nie żyje
20 grudnia 2017 r. zmarł Maciej Miatkowski, zasłużony działacz „Solidarności”.  
15 grudnia otrzymał on Krzyż Wolności i Solidarności. Lista jego zasług w działalno-
ści na rzecz wolnej Polski jest bardzo długa. Zaczęło się od wydarzeń Grudnia ’70, 
kiedy to jako pracownik Stoczni Gdańskiej  uczestniczył w strajkach. Od 1979 r. był 
działaczem Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Zajmował się kolportowa-
niem niezależnego pisma „Robotnik”. Był członkiem Komitetu Założycielskiego „S”  
w Stoczni Gdańskiej. Zajmował się organizowaniem druku pisma stoczniowców 
„Rozwaga i Solidarność”. Był też szefem drukarni Tajnej Komisji Zakładowej. Od 
grudnia 1983 r. do marca 1984 r. za działalność w TKZ przebywał w areszcie 
śledczym. Mimo że śledztwo umorzono na mocy amnestii, zwolniono go z pracy 
w stoczni. W 2001 r. został wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury. Rok 
później wręczono mu Krzyż Semper Fidelis, a w 2006 r. prezydent Lech Kaczyński 
odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  

ś.p. 

Macieja Miatkowskiego
działacza Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, odznaczonego 

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski  
oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

Koleżance Jolancie Ruckiej, Rodzinie oraz Najbliższym wyrazy głębokiego 
współczucia i słowa wsparcia w tych trudnych chwilach 

składają przyjaciele z Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni

Przekaż 1 procent!

Serdecznie Państwa prosimy o prze-
kazanie 1 procenta podatku docho-

dowego na rzecz Pomorskiej Fundacji 
Edukacji i Pracy, organizacji założonej 
przez Region Gdański NSZZ „Solidar-
ność” i Związek Pracodawców Forum 

Okrętowe.
Więcej na temat fundacji można się 

dowiedzieć na: 
www.pomorskafundacja.org.pl

KRS: 0000337122
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W numerze między innymi:
W styczniu 2017 r. średnia pensja wynosiła 4277,32 zł brutto, 
a w październiku 4574,40 zł brutto i jest to kwota podana bez 
wypłat nagród z zysku. W stosunku do września 2016 r. jest ona 
wyższa o 7,4 proc. Większość pracowników przynosi do domów 
około 2 tys. zł, a więc ich pensja to około 3 tys. zł brutto. 

Rosną płace, ale nie wszystkim, str. 6
W styczniu 2018 r. Czesław Nowak, legendarny portowiec 
i związkowiec, po 1989 r. poseł, a później aktywny działacz spo-
łeczny zaangażowany w utrwalanie pamięci o historii najnow-
szej, kończy 80 lat.

Zawsze wierny, str. 14

Rozmowa z redaktorem Krzysztofem Skowrońskim, który po raz 
trzeci został wybrany na prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich, największej dziennikarskiej organizacji w kraju

Kondycja zawodu dziennikarza, str. 15

Nim wykuły się granice państwa polskiego w wyniku podpisa-
nych traktatów, w Wersalu w 1919 roku i w Rydze w 1921 roku, 
niemal z marszu jesienią 1918 roku kładziono podwaliny pod 
ustrojowe ramy Rzeczypospolitej. Budowa kształtu państwa za-
częła się w listopadzie 1918 roku. I był to kształt socjalistyczny.  

Budowanie państwa socjalnego 1918-1919, 
str. 17
W roku 2018 weszło w życie kilka istotnych zmian w prawie 
pracy i przepisach ubezpieczeniowych zmierzających do zwięk-
szenia ochrony osób pracujących. 

2018 rok w prawie pracy i ubezpieczeń 
społecznych, str. 21

PRAWOekologiczny
Wyniki konkursu ekologicznego

Polska – a pomorska w szcze-
gólności – przyroda jest piękna i 
warto ją chronić. To piękno udało 
się uchwycić w kadrze uczestnikom 
fotograficznego konkursu ekolo-
gicznego zorganizowanego przez 
redakcję „Magazynu Solidarność” 
we współpracy z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 
Celem akcji było upowszechnianie 
wiedzy na temat środowiska przy-
rodniczego i jego ochrony oraz 
popularyzacja postaw proekolo-
gicznych. Dziękujemy za wszyst-
kie nadesłane fotografie. Jury pod 
przewodnictwem Wojciecha Milew-
skiego, znanego fotografika współ-
pracującego z „Solidarnością”, 
wybrało zwycięzców w poszczegól-
nych kategoriach. 

Oto oni:
Kategoria „Ochrona środowiska 
naturalnego w Polsce (szczególnie 
w województwie pomorskim)”:
I miejsce: Monika Dorawa
II miejsce: Marlena Stefańska
III miejsce: Agnieszka Czermińska

Kategoria „Gospodarka i przyroda 
w województwie pomorskim”:
I miejsce: Tomasz Grabowski
II miejsce: Leszek Eksterowicz
III miejsce: Bogumiła Miciak

Wszystkim laureatom serdecznie 
gratulujemy. Zapraszamy po odbiór 
nagród do redakcji „Magazynu Soli-
darność” w siedzibie NSZZ „Solidar-
ność” w Gdańsku przy ul. Wały Pia-
stowskie 24 (pok. 114 na I piętrze), 
tel. 58 301 71 21.

Korzystamy z do�nansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

z którą związali swe życie. Dali świadectwo 
bohaterstwa, walcząc w obronie Wybrzeża 
do dnia ostatniego.  Władza komunistyczna 
bała się ich autorytetu. Bała się tak bardzo, 
że po sfingowanym procesie, po mordzie 
sądowym, ich doczesne szczątki skryła. Wiele 
lat wolnej Polski i wiele wysiłku było trzeba, 
by odnaleźć ich ciała. Wracają na Wybrzeże.  
– mówił Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, 
tuż po uroczystości w kościele Marynarki 
Wojennej RP pw. Matki Boskiej Częstochow-
skiej na Oksywiu.

Odznaczeni Krzyżem 
Wolności i Solidarności

28 osób, w tym trzy pośmiertnie, zostało od-
znaczonych Krzyżem Wolności i Solidarności. 
Uroczystość odbyła się w Sali BHP, 15 grudnia 
2017 r. Poprowadził ją prof. Mirosław Golon, 
dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku, natomiast 
odznaczeń dokonał w imieniu prezydenta RP 
Andrzeja Dudy prezes IPN dr Jarosław Szarek. 
W uroczystości wziął udział Krzysztof Dośla, 
przewodniczący ZRG NSZZ „Solidarność”.

Znikają Dąbrowszczacy 
Z mapy Gdańska znika siedem ulic. Oczy-
wiście nie dosłownie. Wojewoda pomorski 
Dariusz Drelich rozporządzeniem dokonał 
zmiany ich patronów. Wcześniej aż 135 nazw 
ulic w Pomorskiem zakwestionował, działając 
na podstawie ustawy o zakazie propagowa-
nia komunizmu lub innego ustroju totalitar-
nego, Instytut Pamięci Narodowej. Rady gmin 
zmieniły 113 nazw. Wojewoda Drelich roz-
waża więc wydanie zarządzeń zastępczych, 
którymi nada nowe nazwy tym pozostałym 
21 ulicom. Siedem zarządzeń zmieniających 
patronów ulic w Gdańsku wejdzie w życie 14 
dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym. 
W Gdańsku zmienią się nazwy: ul. Dą-
browszczaków na ul. Prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego, ul. Mariana Buczka na ul. 
Jana Styp-Rekowskiego, ul. Wincentego 
Pstrowskiego na ul. Henryka Lenarciaka, 
ul. Leona Kruczkowskiego na ul. Ignacego 
Matuszewskiego, ul. Stanisława Sołdka na ul. 
Kazimierza Szołocha, ul. Józefa Wassowskie-
go na ul. Anny Walentynowicz, ul. Franciszka 
Zubrzyckiego na ul. Feliksa Selmanowicza 
„Zagończyka”. Wojewoda wydał zarządzenie 
zastępcze dotyczące przemianowania ul. 
Stanisława Rolbieckiego w Chojnicach na ul. 
Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Zawsze wierni – rzecz 
o Stowarzyszeniu „Godność”

13 grudnia, w rocznicę wprowadzenia stanu 
wojennego, w Sali BHP odbyła się uroczysta 
premiera filmu dokumentalnego „Zawsze 
wierni – rzecz o Stowarzyszeniu Godność” 
wyprodukowanego przez TVP3 Gdańsk. Wy-
darzenie to stało się też okazją do uhonoro-
wania przyjaciół stowarzyszenia. I tak, Hono-
rowymi Członkami Stowarzyszenia „Godność” 
zostali: ksiądz arcybiskup metropolita gdański 
Sławoj Leszek Głódź, europoseł Anna Fotyga, 

sekretarz stanu w kancelarii prezydentów 
Lecha Kaczyńskiego i Andrzeja Dudy Maciej 
Łopiński oraz mec. Tadeusz Kilian, obrońca 
opozycjonistów w stanie wojennym. 
Stowarzyszenie „Godność” zrzesza byłych 
opozycjonistów, za działalność w „Soli-
darności” represjonowanych przez władze 
komunistyczne w latach 80. Jego członkowie 
pielęgnują pamięć o tych, którzy już odeszli, 
a przyczynili się do odzyskania suwerenności. 

Paweł Glanert odznaczony 

Nasz redakcyjny kolega Paweł Glanert został 
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. Paweł otrzymał je za 
działalność na rzecz niepodległości Polski, 
udział w strajkach lat 70. i 80., działalność 
w Bractwie Oblatów św. Brygidy przy parafii 
św. Brygidy w Gdańsku, które m.in. zajmowa-
ło się pomocą osobom represjonowanym i ich 
rodzinom. Zasłużył się również współorgani-
zowaniem Agencji Fotograficznej przy Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Stoczni 
Gdańskiej. W stoczni pracował od 1960 r. do 
2001 r. Przez lata fotografował wszystko, co 
wiąże się z przemianami w Polsce.  W wolnej 
Polsce wykonał dziesiątki tysięcy zdjęć, 
dokumentując najważniejsze wydarzenia 
w naszym regionie, a także w kraju, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem działalności NSZZ 
„Solidarność”.

Gdańska „Solidarność” 
popiera pracowników Opery 
Bałtyckiej

Do Zarządu Regionu napływają wyrazy popar-
cia dla pracowników i związkowców z Opery 
Bałtyckiej oraz kopie pism skierowanych do 
dyrektora opery Warcisława Kunca.
Otrzymaliśmy pisma od następujących orga-
nizacji: „Solidarność” Pilotów Morskich, NSZZ 
„Solidarność”, Szpitale Pomorskie sp. z o.o., 
NSZZ „Solidarność” w Politechnice Gdańskiej, 
KM NSZZ „Solidarność” w Muzeum Narodo-
wym w Gdańsku, Komisja Zakładowa NSZZ 
„Solidarność” w Leroy Merlin Polska, NSZZ 
„Solidarność” w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej Gdynia, Komisja Międzyzakła-
dowa NSZZ „Solidarność” Dalmor, KM NSZZ 
„Solidarność” Oświata Gdańsk, Organizacja 
Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” 
PKP CARGO S.A., OZ NSZZ „Solidarność” 
w Provident Polska SA, Oddział ZRG NSZZ 
„Solidarność w Gdyni, NSZZ „Solidarność” 
w Muzeum Zamkowym w Malborku, KZ NSZZ 
„Solidarność” Uniwersytetu Gdańskiego, 
Prezydium Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” Regionu Gdańskiego, TKZ NSZZ 
„Solidarność” Wartsila Ship Design Poland, KM 
NSZZ „Solidarność” Remontowa Shipbuilding, 
KM NSZZ „Solidarność” Port Gdańsk, KZ NSZZ 
„Solidarność” Radia Gdańsk, Sekcja Regionalna 
Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność”. (Więcej 
str. 4).

§

Zakończyliśmy konkurs: nagrody czekają! 
W grudniowych wydaniach naszego newslettera IBIS ogłosiliśmy konkurs hi-
storyczny, uczestnicy odpowiadali w nim na pytania. Rozlosowaliśmy nagrody 
książkowe – albumy historyczne wydawnictwa Biały Kruk. Tom „Józef Piłsudski 
do Polaków” wygrała Wioletta Kleina, „Polskość jest przywilejem” czeka na 
Lucynę Bagińską, zaś  „Blaski i nędze życia w PRL-u” wylosował Artur Wię-
cław. Prosimy laureatów o odbiór nagród w naszej redakcji (Gdańsk, Wały Pia-
stowskie 24, pok. 114, tel. 58 301 71 21).
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Wydział Pracy i Ubez-
pieczeń Społecznych 
Sądu Rejonowego 

Gdańsk-Południe przyznał ra-
cję Annie Sawickiej, koncert-
mistrzowi wiolonczel orkiestry 
Opery Bałtyckiej, w sporze z dy-
rektorem opery Warcisławem 
Kuncem. Chodziło o zmianę 
zasad wynagradzania za przed-
stawienia grane ponad normę, 
tzw. nadnormówki. 20 grud-
nia ub.r. sąd orzekł, że zmiana 
w zasadach wynagradzania za 

przedstawienia grane ponad 
normę przewidzianą umową 
o pracę powinna mieć charak-
ter pisemny, zgodnie z art. 42 
kodeksu pracy, stanowiącego, 
iż wypowiedzenie warunków 
pracy lub płacy uważa się za 
dokonane, jeżeli pracownikowi 
zaproponowano na piśmie nowe 
warunki. Wywieszenie zarządze-
nia dyrekcji nie wystarczy.  

– Upominamy się o godziwe 
wynagradzanie za wykonaną 
pracę. Składników wynagro-
dzenia nie można zmieniać, 
wywieszając zarządzenie 
– mówi Anna Sawicka, kon-
certmistrz wiolonczel orkiestry 
Opery Bałtyckiej, przewodni-
cząca NSZZ „Solidarność” 
w operze, która za działalność 
związkową otrzymała w grud-
niu wypowiedzenie z pracy, 
gdyż dyrektor utracił do niej 
zaufanie (sic!).

Tymczasem Państwowa 
Inspekcja Pracy, która przepro-
wadziła kontrolę w gdańskiej 
operze, potwierdziła uwagi 
związkowców i wydała praco-
dawcy wiele zaleceń.  

Wystąpienie pokontrolne PIP 
z 29 grudnia 2016 r. obejmowa-
ło wprost konieczność szcze-
gółowego przeanalizowania 
dokumentów czasu pracy celem 
naliczenia należnych świadczeń 
pieniężnych, naliczenia i wypła-
cania wynagrodzeń z dodatkiem 
za pracę w godzinach nadlicz-
bowych (art. 151 k.p.). Mimo 
zaleceń po kontroli Państwowej 
Inspekcji Pracy sytuacja pra-
cowników Opery Bałtyckiej nie 
poprawia się, a dyrektor zamiast 

prowadzić dialog, zwalnia lide-
rów związkowych z pracy. 

Pracownicy Opery Bałtyc-
kiej w sporze z dyrektorem 
Kuncem musieli sięgnąć po 
strajk, gdy milczeli przez kwa-
drans po rozpoczęciu spektakli, 
pikiet, pism do Urzędu Mar-
szałkowskiego, zawiadomień 
do prokuratury. Warcisław 
Kunc nadal jest dyrektorem.  

Opera jest ważna dla kultury 
całego Pomorza, dlatego przed 
siedzibę pomorskiego marszałka 
Mieczysława Struka, któremu 
podlega dyrektor opery War-
cisław Kunc, przybyli związ-
kowcy z NSZZ „Solidarność” z 
wyrazami poparcia z Malborka 
(Muzeum Zamkowe), Starogar-
du Gd. (Dovista Polska, szpital 
w Kocborowie, Dom Pomocy 
Społecznej i MOPS), z oddzia-
łów z Pucka, Kartuz, Pruszcza 
Gd. i z Regionu Słupskiego. 

Przybyli, by bronić zwalnia-
nych z pracy artystów. Nie za-
wiedli związkowcy z Trójmiasta: 
stoczniowcy ze Stoczni Gdańsk, 
„Remontowej”, Remontowej 
Shipbuilding, Marynarki Wojen-

nej, portowcy z portu Gdańsk, 
nauczyciele z gdańskiej oświaty, 
pocztowcy, muzealnicy, pracow-
nicy sanepidu, MOPS-ów, OPEC 
Gdynia, RSM im. Komuny Pary-
skiej w Gdyni.   

Protest artystów i pracowni-
ków technicznych w operze ma 
związek z potwierdzonymi przez 
PIP przykładami łamania praw 
pracowniczych, ze zwolnieniem 
związkowców Anny Sawickiej i 
Krzysztofa Rzeszutka i zapowia-
danymi dalszymi zwolnieniami.  

W trakcie pikiety została prze-
kazana petycja Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S” do mar-
szałka Struka z wezwaniem do 
podjęcia interwencji w sprawie 
praw pracowników opery.

„Opera to nie tylko mury, to 
ludzie, którzy w niej pracują, ar-

tyści, którzy nadają jej sens i dla 
których przychodzą widzowie. 
Wyrzucając z pracy związkow-
ców, którzy ośmielili się mieć 
inne zdanie, dyrektor Kunc po-
kazał, że chce zarządzać przez 
zastraszanie. Wstyd, że trzy-
dzieści siedem lat po tym, jak 
stoczniowcy rozpoczęli strajk w 
obronie zwolnionej z pracy dziś 
śp. Anny Walentynowicz, musi-
my w wolnej Polsce manifesto-
wać w obronie zwolnionej z pra-
cy przewodniczącej zakładowej 
organizacji NSZZ „S”! Gdzie w 
tym jest deklarowany przez Pana 
Marszałka dialog i wola porozu-
mienia?” – czytamy w apelu.

Uchwałę w sprawie pikiety 
i poparcia pracowników Opery 
Bałtyckiej przyjęli członkowie 
ZRG 4 grudnia 2017 r. Nie ma 
bowiem miejsca na jakikolwiek 
dyktat wbrew zaleceniom inspek-
cji pracy, woli załogi i wbrew 
rozsądkowi. Głosy poparcia dla 
pracowników opery płyną od 
organizacji związkowych z na-
szego Regionu i innych instytucji 
kultury.

(asg, mk)

Sąd przyznał rację artystce 
z Opery Bałtyckiej 

14 grudnia ub.r. przed Urzędem Marszałkowskim Wojewódz-
twa Pomorskiego odbyła się pikieta poparcia dla artystów i pra-
cowników technicznych Opery Bałtyckiej, zorganizowana przez 
Region Gdański NSZZ „Solidarność”. Tymczasem sąd przyznał 
rację pracownikowi w jednej ze spraw wytoczonych dyrekto-
rowi opery. Ten precedens jest ważny dla innych pracowników 
domagających się respektowania przepisów prawa. 

Pikieta pod pomorskim Urzędem Marszałkowskim, 14 grudnia 2017 r. 
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2018 –  
jaki będzie? 
Zaczął się kolejny, już 2018 rok. Tradycyjnymi życzeniami, aby 

był lepszy niż poprzedni. Ale tak naprawdę, jaki on będzie, okaże 
się w trakcie kolejnych dni, tygodni, miesięcy. Dla świata może 

to być pierwszy od kilku dekad rok stąpania po nuklearnej krawędzi. 
Pohukiwania północnokoreańskich komunistów przypominają nam to, 
co dla obecnego  pokolenia pozimnowojennego było już tylko historią. 
Jak się to skończy? Czy społeczność międzynarodowa i kolejne sankcje 
wymuszą zmianę polityki azjatyckiego watażki? Mam wątpliwości. 
Zapewne będzie to niełatwy rok także dla Starego Kontynentu. Nie 
zniknie przecież problem migracji, terroryzmu czy gorących debat  
o przyszłości Unii Europejskiej.  Czy będzie to Unia dwóch prędkości, 
czy jednej? Równych państw czy równych i równiejszych? Czy dalej 
niektórzy będą mieli siedzieć cicho, słuchać i nie dyskutować? I choć 
po deklaracjach premiera Orbana wytoczone wobec Polski armaty za-
pewne nie wystrzelą, to jednak niesmak pozostanie.

 W tym kontekście warto przytoczyć fragment artykułu z konser-
watywnego francuskiego „Le Figaro”, w którym autor tak komen-
tuje krytykę Polski ze strony instytucji europejskich: „Czy to polscy 
politycy zostali aresztowani lub demonstracje rozproszone z niepro-
porcjonalną siłą? Nie, stało się to w Hiszpanii. Być może dlatego, że 
dziennikarka, która oskarżyła żonę premiera o posiadanie ukrytego 
konta bankowego w Panamie, została zamordowana podczas eksplo-
zji swojego pojazdu? – Nie, zdarzyło się to na Malcie  przekształco-
nej w „wyspę mafijną”, według synów ofiary. Czy przedstawiciele 
skrajnej prawicy otrzymali ministerialne teki? – Nie, to miało  miejsce  
w Austrii. Być może Polska postanowiła wprowadzić politykę energe-
tyczną, która może zagrozić bezpieczeństwu całej Europy Środkowej 
i która narusza przepisy określone przez Brukselę? – Też nie, to Niem-
cy. A może Polska już od lat nie spełnia kryteriów traktatu Maastricht 
i w roku 2018 pobije rekord swojego zadłużenia, największy w UE? 
– Nie, tym razem to my, czyli Francja”. Nic dodać, nic ująć. 

Więc co nas czeka, w naszej Ojczyźnie nad Wisłą? Pewnie nie 
zmieni się nic w działaniach totalnej opozycji, co spowoduje, że rów 
dzielący polskie społeczeństwo nie zostanie zasypany. Samorządo-
wa kampania wyborcza może te podziały jedynie pogłębić. Nadzieja  
w tym, że obecny rząd utrzyma kurs dający oddech zwykłym ludziom, 
że dzięki temu będzie nam się po prostu żyło lepiej. Nie wybranym 
elitom, uprzywilejowanym rozmaitymi koneksjami.  Nie tym, którzy 
mogą więcej. Nadzieja także w odzyskującym swoją siłę i pozycję 
Państwie.  Bo Państwo swoją siłę pokazuje,  skutecznie pochylając się 
nad słabszym, sprawnie organizując usługi publiczne i bezwzględnie 
zwalczając wszelkie patologie.  Tak zaczynała się budować odrodzona 
Rzeczpospolita równo sto lat temu. Zaprzysiężony 18 listopada 1918 
roku rząd premiera Jędrzeja Moraczewskiego po czterech (!) dniach na 
posiedzeniu 22 listopada powołał Ministerstwo Ochrony Pracy i Opieki 
Społecznej, uchwalił dekret o ośmiogodzinnym dniu pracy, zaznaczając, 
że nie może to powodować obniżenia dotychczasowego wynagrodze-
nia, uchwalił płacę minimalną i przyjął projekt obowiązkowego systemu 
ubezpieczeniowego. Kilka dni później przedstawił projekt jednej z naj-
bardziej demokratycznych ordynacji wyborczych w ówczesnej Europie, 
dający m.in. prawo do głosowania dla kobiet.  Do początków rodzącej się 
II RP będziemy przez najbliższe miesiące często wracali. 

 A co w tym roku czeka Niezależny Samorządny Związek Zawo-
dowy „Solidarność”?  Na pewno nie zabraknie żmudnej codziennej 
pracy w obronie praw pracowniczych w zakładach pracy, gdzie sy-
tuacja jest bardzo zróżnicowana. Dobrze wiemy, że oprócz „praco-
dawców przyjaznych pracownikom”, uznających ich podmiotowość 
i prawo do partycypacji, są też tacy, dla których związek zawodowy 
jest zawadą, a pracownik narzędziem do pomnażania potencjalnego 
zysku. Związek musi też wypracować płaszczyznę dialogu z nowym 
premierem, dialogu, który wcale nie musi być miły, łatwy i przyjemny. 
Z jednej strony są bowiem deklaracje Mateusza Morawieckiego przy-
wiązania do etosu „Solidarności”, z drugiej zaś zgłaszane projekty, jak 
choćby Konstytucja biznesu, w których znalazły się rozwiązania dla 
pracowników i związkowców niekorzystne. I wreszcie – 2018 rok to 
początek nowej kadencji, a więc w Związku rok wyborczy. Aby dla 
wszystkich był rokiem udanym i spełnionym. Do Siego.

Jacek Rybicki
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i œmIesZno, i strAszno
Im gorzej,
tym lepiej

Niestety, koniec 2017 roku nie był zbyt przy-
jemny dla Polski. Komisja Europejska urucho-
miła wobec Polski art. 7.1 traktatu unijnego. 
To, co dla Polski i Polaków jest smutne, to dla 
totalnej opozycji już niekoniecznie. Jest to jej 
jedyny „sukces”, udało się zadać cios PiS-owi, 
a że przy okazji dostało się Polakom, to trudno. 
Strategia GRZEGORZA SCHETYNY – „ulica 
i zagranica” – przyniosła efekt, co prawda jej 
pierwszy człon ostatnio kuleje i na demonstra-
cje w „obronie demokracji” (czytaj: w powrocie 
PO do władzy) przychodzi coraz mniej ludzi, 
ale to zapewne z powodu represji ze strony 
totalitarnego państwa. Za to zagranica nie 
zawiodła. 

¯eby nie by³o,
jak by³o

Mimo ogłoszenia przez kilka tzw. autorytetów 
końca demokracji w Polsce, popularność rzą-
dzącej partii wciąż rośnie, czemu niezmiennie 
dziwią się zwolennicy hasła, „żeby było, jak 
było”. A przeciętnemu Kowalskiemu, którego 
może i denerwuje jeden czy drugi polityk PiS, 
wystarczy jednak, że poogląda sobie relacje 
z komisji sejmowych, czy to w sprawie repry-
watyzacji kamienic w Warszawie, czy afery 
Amber Gold, i cała złość mija. PO także chciała 
rozliczyć okres pierwszych rządów partii 
JAROS£AWA KACZYÑSKIEGO, ale to, co 
udało się wówczas wytropić JULII PITE-
RZE, to dorsz za 8 zł zakupiony przez jakiegoś 
urzędnika ze służbowej karty. 

Nie pamiêtam
Wracając do komisji sejmowych, postulujemy 
wprowadzenie specjalnych badań funkcjona-
riuszy państwowych pod względem pamięci. 
Powszechna amnezja dopadła większość 
świadków zeznających przed sejmową komisją 
w sprawie Amber Gold. Najczęściej padającą 

na pytania członków komisji odpowiedzią było: 
„Nie pamiętam”. Osoby te kłamią albo rzeczy-
wiście mają upośledzoną tę funkcję mózgu. Tak 
czy siak, na pewno nie powinny wykonywać 
żadnej pracy umysłowej.

Nie taki
obywatelski
A teraz coś z naszego gdańskiego podwórka. 
Pod koniec ubiegłego roku okazało się, że 
głosowanie na budżet obywatelski w mieście 
nad Motławą zostało przeprowadzone nie-
prawidłowo, kilka tysięcy głosów zostało albo 
nie policzonych, albo zaliczone zostały one 
nieprawidłowo. Urzędnicy winę zwalili na firmę 
informatyczną, ta z kolei na urzędników, którzy 
mieli dwa miesiące na przetestowanie systemu. 
Po raz kolejny sprawdza się zasada: nieważne, 
kto głosuje, ważne, kto liczy głosy.

Plagiat roku
Książką roku zostaje oczywiście „Atlas kotów”, 
a konkretnie egzemplarz przeglądany przez 
JAROS£AWA KACZYÑSKIEGO. Atlas na 
aukcji na rzecz schroniska dla zwierząt został 
sprzedany za 25 tys. zł. Doczekał się nawet 
plagiatu, nie atlas oczywiście, ale pomysł 
sprzedaży na cele charytatywne. Działacze PO 
wystawili na aukcję WOŚP „Atlas kotów” ze 
swoimi podpisami, chyba z dziesięciu się ich 
tam podpisało, podobno wszyscy miłośnicy 
kotów. Niestety, spin doktorzy opozycji niezbyt 
się wysilili, wszystko zmałpowali, a mało to 
atlasów innych zwierząt? 

Z duchem czasów

Miniony rok przyniósł nowatorskie rozwiązania 
w dziedzinie praw kobiet. W postępowych 
Niemczech kobieta, aby czuć się bezpiecznie 
na przykład w czasie zabawy sylwestrowej 
powinna przebywać w specjalnie przezna-
czonej do tego strefie. Na inny „genialny” 
pomysł wpadli Szwedzi, którzy chcą rozda-
wać kobietom opaski z napisem „Nie dotykaj 
mnie”. Zdaniem policji „opaski będą pełnić 
rolę prewencyjną i stanowić jasny komunikat, 
że kobieta nie wyraża zgody na bycie obiek-
tem seksualnym”. A więc jeśli kobieta nie ma 
opaski, to znaczy, że „wyraża zgodę na bycie 
obiektem seksualnym”. Ponadto komunikat 
jest w języku szwedzkim, a sprawcą przemocy 
może być obcokrajowiec (oczywiście niczego 
nie sugerujemy, żeby nie być posądzeni o 
rasizm), może on najzwyczajniej w świecie nie 
zrozumieć przesłania opaski. Zapewne w tym 
roku postępowcy zaproponują kobietom na 
przywitanie Nowego Roku bezpieczne czarne 
i okrywające całą sylwetkę okrycia, a najlepiej, 
żeby zostały w swoich domach.

(mk), zilustrował Dobosz Jan

PYTANIE MIESIĄCA

Co przyniesie 2018 rok?
PIOTR RATKOWSKI
przewodniczący NSZZ „S” w Porcie 
Gdańskim Eksploatacja SA 

– W 2018 roku oczekuję decyzji co do 
przyszłości naszego przedsiębiorstwa. Liczę, 
że będzie to decyzja satysfakcjonująca, czyli 
taka, która weźmie pod uwagę interesy załogi 

i interes strategiczny państwa, a sprawa sądowa z potencjal-
nym inwestorem znajdzie swój finał i zakończy blokadę. Nie 
możemy dalej tkwić w pacie. Jeśli nawet poprzednicy z wcze-
śniejszej koalicji nawalili, to obecny rząd powinien czuć się 
zobowiązany do naprawy sytuacji. Potrzebujemy inwestora 
strategicznego i dofinansowania jak ryba wody.  

MIROSŁAW PIÓREK 
przewodniczący Krajowej Sekcji 
Przemysłu Okrętowego NSZZ „S”

– Stocznia Marynarki Wojennej została 
uratowana i jako PGZ Stocznia Wojenna stoi 
przed swoją szansą. Polska Grupa Zbrojenio-
wa ma pomysły na polskie stocznie. Istotny 

jest fakt, że podtrzymany będzie nasz potencjał inżynieryjny, 
polska myśl techniczna. Kormoran jest wytworem naszej my-
śli inżynieryjnej, jednostką nowatorską, zbudowaną u nas, w 
Polsce. Liderem konsorcjum jest Remontowa Shipbuilding. 
Podtrzymany będzie ciąg technologiczny i rodzimy potencjał 
intelektualny. Podobnie jak przy zaawansowanym technicznie 
projekcie Ratownik, którym będziemy mogli się pochwalić 
dzięki nasyceniu jednostki wysokiej klasy technologami. Party-
cypuje w nim Nauta i PGZ Stocznia Wojenna. Pojawia się więc 
realna szansa na odbudowę przemysłu stoczniowego. W ślad 
za tym powinny pójść uczelnie wyższe Trójmiasta, głównie Po-
litechnika Gdańska, zyskując nową perspektywę oraz kolejne 
kontrakty dla stoczni.  

KRZYSZTOF ŻMUDA 
przewodniczący KM NSZZ „S” 
Remontowa Shipbuilding SA

– Remontowa Shipbuilding SA po oddaniu 
do służby niszczyciela min Kormoran będzie 
kontynuować budowę dwóch jednostek tego 
nowatorskiego projektu, bezprecedenso-

wego w swojej klasie w NATO. Czekaliśmy z niecierpliwością 
na zapewnienie kontynuacji programu. Może nawet nazbyt 
długo. Fakt, że zamówienie na kolejne okręty, technologicznie 
bardzo skomplikowane, trafiło do nas, to nie jest przypadek. 
Naszym atutem była pierwsza jednostka, której budowę, bar-
dzo skomplikowaną technologicznie i nasyconą najnowocze-
śniejszą elektroniką, zakończyliśmy w 26 miesięcy od wodo-
wania. To nasza wizytówka, która potwierdza, że Remontowa 
Shipbuilding SA zapewnia realizację wysokiej jakości statków 
i okrętów. Naszą wizytówką jest też żaglowiec El-Mellah (Że-
glarz) zbudowany dla potrzeb szkoleniowych Marynarki Wo-
jennej Algierii.

oprac. (asg)

Tlen dla stoczni
Gdańskie stocznie uczestniczą w projekcie budowy nowocze-

snych okrętów. Marynarka Wojenna otrzyma dzięki temu 
kolejne dwa nowoczesne niszczyciele min typu Kormoran 

II wraz z pakietami wsparcia logistycznego oraz nowoczesny okręt 
ratowniczy (projekt Ratownik). Kontrakty między Inspektoratem 
Uzbrojenia MON, Remontową Shipbuilding i firmami Polskiej 
Grupy Zbrojeniowej, opiewają w sumie na niemal 2 mld zł.

Liderem konsorcjum projektu Kormoran jest gdańska Remon-
towa Shipbuilding. Z PGZ jest w nim Ośrodek Badawczo-Rozwo-
jowy Centrum Techniki Morskiej.  

Ratownik służyć ma do ratowniczej działalności  operacyjnej. 
Budowę Ratownika zrealizuje konsorcjum spółek Polskiej Gru-
py Zbrojeniowej SA: Stocznia Remontowa NAUTA S.A., PGZ 
Stocznia Wojenna sp. z o.o. oraz OBR CTM S.A. Ratownik zastąpi 
wycofywane ze służby ORP Piast oraz ORP Lech. Koncepcję oraz 
projekt wykonawczy przygotowuje biuro projektowe z Gdyni. 

(asg)
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GUS w comiesięcznych 
wyliczeniach uwzględ-
nia przedsiębiorstwa 

zatrudniające przynajmniej 9 
osób, co stanowi niecałe 5 proc. 
zarejestrowanych w Polsce firm. 
W pierwszym kwartale 2017 
r. pracowało w nich prawie 6 
milionów osób, czyli ok. 60 
proc. wszystkich pracowników 
zatrudnionych w podmiotach 
gospodarki narodowej. Pozo-
stałe ponad 95 proc. rodzimych 
przedsiębiorstw, a jest ich po-
nad 4 miliony, w ogóle nie jest 
brane pod uwagę do tych prze-
liczeń. Inaczej mówiąc, średnią 
miesięczną płacę w Polsce wy-
licza się na podstawie zarobków 
osób zatrudnionych w niecałych 
5 proc. przedsiębiorstw zareje-
strowanych w kraju. Ponadto do 
wyliczeń owych średnich pen-
sji dokłada się zarobki mena-
dżerów, kierowników, szefów, 
aczkolwiek nie wlicza się w to 
nagród z zysku. Tak na margi-
nesie, we wrześniu 2017 r. osób 
zatrudnionych w Polsce było 
17 359 000, ale tylko trochę 
ponad 11 milionów pracowało 
w produkcji, czyli w firmach 
wytwarzających dochód naro-
dowy. Pozostałe ponad 5 mi-
lionów zatrudnionych pracuje 
w różnych działach budżetówki, 
w to wliczane jest szkolnictwo, 
placówki kulturalne, policja, 
wojsko…

Stagnacja 
u Kowalskiego

– W oświacie mamy trud-
ną sytuację – mówi Wojciech 

Książek, członek Prezydium 
Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”, a także 
przewodniczący regionalnej 
Sekcji Oświaty i Wychowania. 
– Ostatnia realna podwyżka 
była we wrześniu 2012 r. Wów-
czas średnia płaca nauczyciela, 
mówimy o średniej dla wszyst-
kich stopni awansu zawodo-
wego, była wyższa niż w sferze 
produkcyjnej. W 2017 r. dla 
całej sfery budżetowej zapla-
nowano wzrost płac o 1,3 proc. 
Jest to zdecydowanie za mało, 
bo w tym samym roku płace w 
sferze produkcyjnej wzrosły 
o 7,5 proc. Średnia płaca w 
oświacie praktycznie stoi, czyli 
w stosunku do inflacji się cofa. 
Należy nie zapominać, że po-
nad 20 proc. osób pracujących 
w szkole stanowią pracownicy 
administracji i obsługi. Pa-
niom sprzątającym pomogło 
ustalenie na rok 2017 płacy na 
minimalnym poziomie 2000 zł 
brutto, a od stycznia 2018 roku 
2100 zł. Bywało jednak tak, że 
one zarabiały poniżej płacy mi-
nimalnej, wówczas dopłacały 
urzędy pracy. 

Obok miesięcznych wy-
liczeń, raz na kwartał GUS 
podaje średnią płacę w ca-
łej gospodarce narodowej, 
uwzględniając również małe 
przedsiębiorstwa zatrudnia-
jące mniej niż 9 osób. Wów-
czas średnia pensja różni się 
od tej wyliczanej co miesiąc o 
kilkaset złotych, jest to mniej 
o nawet 40 proc. niż średnia 
krajowa. Bardziej wiarygodne 
zarobki podaje mediana. Me-

diana jes t 
w a r t o ś c i ą 
p rzec ię tną , 
średnią, dzie-
lącą wszystkie dane 
na pół.  Jest  miarą 
statystyczną, która le-
piej niż średnia oddaje 
tendencję centralną wyni-
ków, ponieważ średnia może 
być zaburzona przez wyniki 
skrajne. Mediana wynagro-
dzeń pracowników w 2016 r. 
wyniosła 2650 zł brutto, czyli 
1900 zł netto. Mimo wszystko 
i te pensje wzrastają, chociaż 
wielu Polaków twierdzi, że 
zbyt wolno. 

Najniższa pensja (do koń-
ca 2017 r. wynosiła 2000 zł 
brutto) od 1 stycznia 2018 r. 

została podniesiona o 100 zł 
brutto. Podobnie jest z płacą za 
godzinę, dotychczas wynosiła 
13 zł brutto, a od stycznia 2018 
r. jest to 13,70 zł brutto. Prze-
ciętnemu Kowalskiemu trudno 
jest za taką pensję utrzymać 
rodzinę, ale wzrost nastąpił. 
Według BZ WBK w stosunku 

do października 
2016 r. wzrost pensji 

sięgnął 7,4 proc., chociaż 
zakładano, że w najlepszym 
przypadku będzie to wzrost na 
poziomie 7,1 proc.

– W 2017 r. w sposób istot-
ny została podniesiona płaca 
minimalna. Dawało to szanse 
na realizację w ciągu kilku lat 
naszego postulatu mówiącego 
o tym, że płaca minimalna bę-
dzie stanowiła 50 procent śred-
niej płacy krajowej. Niestety, 
propozycje przyjęte na 2018 
rok nas od tego celu oddalają. 

Z nagłówków gazet dowiadujemy się, że w Polsce znacznie 
wzrosło przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsię-
biorstw. W mass mediach podaje się, że od początku roku 
2017 pensje są wyższe o około 300 zł brutto. W styczniu 
średnia pensja wynosiła 4277,32 zł brutto, a w paździer-
niku 4574,40 zł brutto i jest to kwota podana bez wypłat 
nagród z zysku. W stosunku do września 2016 r. jest ona 
wyższa o 7,4 proc. Główny Urząd Statystyczny podkreślił, 
że jest to najlepszy wynik od dziewięciu lat (od 2008 r.). 
Wiele osób z niedowierzeniem przyjmuje tę informację i 
zastanawia się, kto w Polsce tak dużo zarabia i na jakiej 
podstawie opracowuje się te dane? Minimalna płaca (od 
1 stycznia 2018 r.) wynosi 2100 zł brutto. Większość pra-
cowników przynosi do domów około 2 tys. zł, a więc ich 
pensja to około 3 tys. zł brutto. Niemniej jest to i tak więcej 
od tego, co zarabiali 2-3 lata temu. 
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Rosną płace, 
ale nie 
wszystkim

Luksemburg

Holandia

Niemcy

Wlk. Brytania

Hiszpania

Słowenia

Malta

Grecja

Estonia

POLSKA

Słowacja

Chorwacja

Węgry

Czechy

Rumunia

Bułgaria
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433
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235
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Płace minimalne (brutto) w wybranych krajach UE, w euro, 
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Naszym zdaniem warto wyko-
rzystać wzrost gospodarczy 
na podniesienie wynagrodzeń 
– mówił w rozmowie z „Maga-
zynem Solidarność” Krzysztof 
Dośla, przewodniczący Zarzą-
du Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”.

Światełko w tunelu

– GUS podaje, że wzrosły 
pensje, ale ten wzrost nie obej-
muje całego rynku – mówi 
Irena Jenda, przewodnicząca 
Sekcji Służby Zdrowia Re-
gionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”. – Te dane nie 
mają nic wspólnego z pozio-
mem wynagrodzenia w służbie 
zdrowia. Ustawa, tak zwana 
„podwyżkowa”, podniosła 
wynagrodzenie zasadnicze o 
kilka, kilkanaście złotych. W 
wielu zakładach pracownicy 
niemedyczni nie dostali nic. Co 
prawda pielęgniarki otrzymały 
trzecią transzę „zembalówki”, 
a ratownicy pierwszą transzę 
„radziwiłłówki”. Niemniej w 
dalszym ciągu wynagrodzenia 
pracowników medycznych i 
niemedycznych zatrudnionych 
w służbie zdrowia są nieade-
kwatne do wykonywanej pracy 
i poziomu odpowiedzialności. 
Dla przykładu podam wyna-
grodzenie zasadnicze fizjote-
rapeuty pracującego w szpitalu 
(wyższe wykształcenie, pięcio-
letni staż pracy) – to 2400 zł 
brutto, a wynagrodzenie mi-
nimalne wynosi od 1 stycznia 
2018 r. 2100 zł brutto. O czym 
tu więcej mówić? Może o tym, 
że ceny żywności idą mocno w 
górę.

Wpływ na wzrost pensji 
ma spadające bezrobocie, 
obniżony wiek emerytalny, 
chociaż od września do końca 
października 2017 r. tylko 81 
proc. uprawnionych do eme-
rytury zdecydowało się na 
złożenie wniosku o jej przy-
znanie i w 55 proc. były to 
osoby nieaktywne zawodowo, 
osoby będące na rentach z ty-
tułu niezdolności do pracy lub 
osoby pobierające świadczenia 
przedemerytalne. Pracodawcy 

odczuwają też znaczne braki 
kadrowe, więc chcąc zatrzymać 
pracownika podnoszą mu pen-
sję. Stale poszukują wykwalifi-
kowanych pracowników i tym 
oferują wysokie gaże. Dlatego 
rosną dysproporcje w zarob-
kach. Odejście od szkolnictwa 
zawodowego i „sprzedawanie” 
dyplomów na uczelniach pry-
watnych doprowadziło do zli-
kwidowania wielu zawodów 
oraz wypuszczania na rynek 
pracy osób bez kwalifikacji. 
Przygotowanie tych ludzi do 
wykonywania czynności wy-
maganych przy produkcji w da-
nym zakładzie wymaga czasu. 
Wpływ na wzrost pensji ma 
też przyśpieszenie tempa kon-
sumpcji wyraźnie odczuwalne 
w IV kwartale 2017 r. 

Praca 
nie dla wszystkich

Szczęśliwie jak na razie w 
Polsce zaczyna brakować nie 
miejsc pracy, lecz pracowni-
ków. Zdecydowanie zwiększa 
się liczba osób zatrudnionych 
w sektorze przedsiębiorstw i 
właśnie w tym sektorze wyna-
grodzenia wzrastają najszybciej. 
Brak rąk do pracy przekłada się 
na wysokość pensji. Rąk do pra-
cy brakuje w handlu, pomimo 
zatrudniania pracowników zza 
wschodniej granicy. Biedronka 
od 1 stycznia 2018 r. postano-
wiła podnieść pensje, notabene 
już po raz kolejny. Po podwyż-
ce sprzedawca kasjer otrzyma 
3250 zł brutto, a pracownicy 
z dłuższym stażem będą mogli 
zarobić nawet 3550 zł brutto. 
Ten sam problem występuje w 
ochronie, w budownictwie. Sła-
womir Wagner, prezes Polskiej 
Izby Ochrony, wypowiadając 
się na łamach „Rzeczpospolitej” 
stwierdził, że w branży usług 
ochroniarskich brakuje od 15 do 
20 tysięcy pracowników. Wakaty 
są też w Poczcie Polskiej. Dlate-
go tam wynagrodzenie wzrosło o 
20 proc. Zdecydowanie inaczej 
wygląda rynek pracy chociażby 
w szkolnictwie. 

– Płaca nauczyciela stażysty 
po studiach, z pełnymi kwalifika-
cjami, wynosi 2294 zł brutto, gdy 
tymczasem płaca w Biedronce to 
około 2700 zł brutto plus ok. 300 
zł premii – kontynuuje Wojciech 
Książek. – To grozi regresem, 
jeżeli chodzi o zainteresowanie 
pracą w szkolnictwie i nie jest 
tylko sprawą płac, ale godności 
zawodu nauczyciela i przyszłości 
Polski. Jeżeli chodzi o pracow-
ników administracji i obsługi, 
to 1 sierpnia 2017 r. znoweli-
zowano rozporządzenie o wy-
nagrodzeniach pracowników 
samorządowych, które mówi, 
że stawka zasadnicza nie może 
być mniejsza niż 1700 zł brutto. 
Uzupełnia się je funduszami, 
premiami, aby płaca minimal-
na była realizowana. Jest to 
przynajmniej lepsza podstawa 
do negocjacji.

Będzie lepiej

Interesujące rozwiązanie w 
kwestii wzrostu płac wprowa-
dzili radni Częstochowy. Od 
sierpnia 2017 r. na terenach 
specjalnych stref ekonomicz-
nych (Częstochowa ma dwie 
SSE: Katowicką i Mielecką) 
obowiązuje zasada, że inwestu-
jący tam przedsiębiorcy będą 
mogli ubiegać się o zwolnienie 
z podatku od nieruchomości 
pod warunkiem zaoferowania 
pracownikom płacy równej co 
najmniej 150 procentom mi-
nimalnego wynagrodzenia. Ta 
propozycja częstochowskich 
radnych wskazuje na fakt, że w 
Polsce wynagrodzenia muszą 
wzrastać i wzrastają. Wzrost 
wynagrodzeń ściśle wiąże się z 
podnoszeniem standardów za-
trudnienia, zwiększeniem jego 
stabilności oraz poprawą pe-
spektyw rozwoju zawodowego. 
Ta zachęta dla inwestorów SSE 
przynosi pozytywne skutki dla 
pracowników, inwestorów, a 
także dla miasta, bo zwiększa 
się liczba inwestycji, wzrasta 
zatrudnienie, wzrastają dochody 
wszystkich stron.

Wzrost płac zauważalny jest 
nie tylko w Polsce, ale również 
w pozostałych krajach Europy 
wschodniej należących do Unii. 
Niskie zarobki doprowadziły do 
odpływu siły roboczej do państw 
zachodnich. Najbardziej odczu-
walne jest to na Łotwie, Litwie i 
w Estonii. Polska braki kadrowe 
rozwiązuje przyjmowaniem pra-
cowników imigrantów, głównie 
z Ukrainy – przyjęliśmy ponad 
milion Ukraińców. W przeci-
wieństwie do wschodnich tere-
nów Eurolandu w krajach za-
chodnich płace spadają. Mimo 
wszystko są one nadal na tyle 
jednak atrakcyjne, że Polacy nie 
rezygnują z zarabiania na Za-
chodzie. W 2014 r., jak podaje 
Eurostat, przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w Polsce stano-

wiło około 40 proc. średnich za-
robków w całej UE. W stosunku 
do Luksemburga zarabialiśmy 
średnio 23 proc. tego, co zarabia-
li oni. W styczniu 2017 r. znajdo-
waliśmy się na 17. miejscu – w 
Luksemburgu średnia płaca wy-

Wynagrodzenia 
rosną ponad trzy razy 
szybciej niż ceny, a więc 
poprawia się tzw. siła 
nabywcza Polaków.  
Za miesięczną pensję 
możemy więc kupować 
coraz więcej.
Dla porównania, 
w 2000 roku za średnią 
krajową można było 
kupić 721 kg cukru 
lub 2380 kg cebuli. 
Teraz przeciętnego 
Kowalskiego stać na 
około 1179 kg cukru, 
albo 3132 kg cebuli.

nosiła 1999 euro, a w Polsce 453 
euro. Obecnie, jeśli chodzi o mi-
nimalne wynagrodzenie, plasu-
jemy się w UE na 12. miejscu, 
a nasze minimum jest o połowę 
mniejsze niż w USA.

Maria Giedz

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

19
23

,8
1

20
61

,8
5

21
33

,2
1

22
01

,4
7

22
89

,5
7

23
80

,2
9

24
77

,2
3

26
91

,0
3

29
43

,8
8

31
02

,9
6

32
24

,9
8

33
99

,5
2

35
21

,6
7

36
50

,0
6

37
83

,4
6

38
99

,7
8

40
47

,2
1

40
47

,2
1

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce (2000-2016) 
w złotych

ŹR
Ó

D
ŁO

: 
PO

RT
A

LS
A

M
O

RZ
A

D
O

W
Y.

PL

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce (2000-2016) 

Na ostatnim w roku 2017 posiedzeniu 19 grudnia w Sali Herbowej 
Urzędu Marszałkowskiego spotkali się członkowie Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego, by podsumować jej drugą roczną kadencję w 
nowej formule. Nastąpiła też zmiana na stanowisku przewodniczącego 
rady. Funkcję tę pełnił przez ostatni rok Krzysztof Dośla, przewodni-
czący ZRG NSZZ „S”. Z jego rąk przewodzenie WRDS przejął na 
rok 2018 wojewoda pomorski Dariusz Drelich. WRDS ma za sobą 
dwa lata działalności. 14 grudnia 2015 r. miało miejsce jej pierwsze 
posiedzenie. W zespołach roboczych ścierały się poglądy, oceny sy-
tuacji i interesy stron. W trakcie spotkań plenarnych i tematycznych 
zespoły robocze Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego zajmo-
wały się m.in. dostępnością komunikacyjną regionu (temu tematowi 
poświęcone było posiedzenie plenarne 23 lutego w siedzibie spółki PKP 
Szybka Kolej Miejska w Gdyni), funkcjonowaniem placówek kultury 
w województwie pomorskim, gospodarką województwa, jej barierami 
rozwoju, stanem służby zdrowia, w tym funkcjonowania szpitali oraz 
gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach, sprawami oświaty, w 
tym poradnictwa zawodowego i przygotowania sieci szkół na Pomorzu 
do nowego ustroju szkolnego.

Po dwóch latach warto zadać też sobie pytanie, czy formuła dialogu 
społecznego, która ukonstytuowała się w postaci Rady Dialogu Spo-
łecznego i jej wojewódzkich odpowiedników, się sprawdziła? Na odpo-
wiedź przyjdzie nam jeszcze poczekać. Jej utworzenie było z pewnością 
postępem w porównaniu do stanu poprzedniego, gdy stopniowej atrofii 
ulegała koncepcja dialogu w ramach Komisji Trójstronnej za rządów 
PO-PSL. Pozostaje jednak pytanie, czy można działać skutecznie bez 
dostatecznych funduszy na ekspertyzy, specjalistów, koszty przejazdów, 
biuro?  Odpowiedź wydaje się oczywista. Sama wola dialogu, nawet 
najlepsza, nie sprawi, że będzie on miał szczęśliwy finał.

(asg)

WRDS: nowa formuła

FO
T.

 A
RT

U
R 

G
Ó

RS
KI



8 Nr 1/styczeń 2018

ZWIĄZEK

– Propozycja objęcia sta-
nowiska głównego inspektora 
pracy zaskoczyła Pana?

– Rzeczywiście, była to nie-
spodzianka. Nie tylko ja byłem 
kandydatem. Rada Ochrony 
Pracy zaopiniowała pozytyw-
nie moją kandydaturę. Zabie-
ram się do pracy. Jest sporo do 
naprawienia.

– Do jakich zadań na po-
czątek zabierze się generalny 
inspektor Łyszczek?

–  Tworzę Departament 
Informatyki w Państwowej 
Inspekcji Pracy pod egidą 
głównego inspektora pracy, 
aby ujednolicić w skali kra-
ju obsługę informatyczną 
inspektoratów. Dotychczas 
każdy z okręgowych inspek-
toratów pracy w tym zakresie 
rządził się swoimi zasadami, 
czyli radził sobie tak, jak 
uważał…

– Bez jednolitego syste-
mu?  

– Nie było w inspekcji ca-
łościowego, jednolitego sys-
temu informatycznego. Chcę 
skutecznie scalić to w jeden 
organizm, zarządzany z Głów-
nego Inspektoratu Pracy. In-
formatycy będą więc mogli, 
na przykład, bez problemów 
naprawiać, niejako zdalnie, 
pojawiające się problemy kom-
puterowe. Po drugie, powsta-
nie sekcja prawna, czyli zespół 
radców prawnych w GIP, po to, 
aby ujednolicić opiniowanie, 
doradztwo itp.

– To kontynuacja planów 
poprzednika? 

– Te pomysły zapoczątko-
wał śp. Roman Giedrojć. Były 
one jego zamiarem, a teraz ja je 
wcielam w życie. W tym sensie 
wykonuję jego testament. Będę 
też zmierzał do uproszczenia 
procedur kontrolnych, które 
dotyczą inspektorów pracy. 
Do kontroli przestrzegania 
przepisów ma upoważniać 
legitymacja inspektora. Nie 
będą potrzebne dodatkowe 
upoważnienia. Legitymacja 
ma być wystarczającym upo-
ważnieniem.

– Legitymację powinien 
mieć profesjonalny urzęd-
nik. Ma Pan wystarczające 
kadry?

– Kadry są przygotowane, 
ale są zadania wymagające 
ich wzmocnienia, więc będę 
przedkładał parlamentarzystom 
wniosek o możliwość przyjmo-
wania inspektorów PIP z tytu-
łem technicznym inżyniera, a 
nie, jak do tej pory, magistra. 
Inżynierowie mają wykształ-
cenie i mają doświadczenie. 
Zbyteczne są te blokady. I, co 
ważne szczególnie w ramach 
uprawnień, dążę do sytuacji, 
w której to inspektor pracy 
będzie mógł w drodze decy-
zji nakazu administracyjnego 
zmienić umowę cywilnopraw-
ną na umowę o pracę.

– Czy wiąże Pan nadzieje 
na uporządkowanie rynku 
pracy z nowymi kodeksami 

opracowywanymi przez Ko-
misję Kodyfikacyjną Prawa 
Pracy, która pracuje m.in. 
nad nowatorskim skodyfiko-
waniem zbiorowego prawa 
pracy?   

– Wspieram te działania, 
które doprowadzą do sytuacji, 
w której układy zbiorowe pra-
cy, te branżowe i te zakładowe, 
będą stanowiły dokumenty 
gwarantujące lepsze warunki 
pracy i będą zawierane po-
wszechnie. Na razie nikt nie 
ma pewności, kiedy wejdą w 
życie nowe kodyfikacje prawa 
pracy.  

– Czy inspektorzy uzyska-
ją nowe uprawnienia kontro-
lne?

– Mam zamiar doprowadzić 
do zapisów, które zobowiążą 
pracodawców do zgłaszania 
do inspekcji pracy wypadków 
przy pracy bez względu na 
rodzaj zatrudnienia, czy to na 
umowę o pracę, czy na umo-
wę cywilnoprawną, łącznie z 
umową o dzieło. Ubezpiecze-
nie wypadkowe powinno być 
obligatoryjne, także w przy-
padku umów o dzieło. Przecież 
chodzi tu o zabezpieczenie lu-
dzi, nie tylko o statystyki GUS 
i PIP. Jednolity powinien być 
protokół powypadkowy.

– Czy będą zmiany w pra-
cy inspektoratów po wejściu 
w życie ustawy ograniczają-
cej handel w niedziele?

– Inspektorzy pracy przejdą 
nie tylko dodatkowe przeszko-

lenia w zakresie ustawy, ale 
też przeorganizowany będzie 
czas ich pracy. Przecież będą 
zobowiązani do faktycznego 
wykonywania czynności kon-
trolnych w niedziele. Musi być 
więc dostosowany czas pracy.

– Czy w związku z nowy-
mi zasadami prowadzenia 
handlu i licznymi wyjątka-
mi od zakazu prowadzenia 
działalności handlowej w nie-
dzielę inspektorzy PIP będą 
wyposażeni w dodatkowe 
uprawnienia kontrolne?

– Na tym etapie narzędzia, 
którymi dysponuje PIP, są wy-
starczające. A przecież kary za 
łamanie przez pracodawców 
ustawowego zakazu handlu 
wzrosną. Kontrole będą efek-
tywne i skuteczne.

– Od kilku lat, nie tylko 
w Małopolsce, w Lubelskiem 
czy w Podlaskiem, pracuje 
kilkaset tysięcy, a w ostat-

nich dwóch latach dobrze 
ponad milion, pracowników 
gości zza wschodniej granicy. 
Przewiduje Pan ingerencję 
PIP w to zjawisko, obarczo-
ne też patologiami psującymi 
rynek pracy?

– Proponuję pracodawcom 
rozwiązanie dla nich na dłuższą 
metę korzystne, czyli zawieranie 
umów o pracę z tymi pracowni-
kami. Głównie są to Ukraińcy. 
Z kolei oświadczenia o zamiarze 
powierzenia pracy cudzoziem-
cowi muszą być rzeczywiście 
wypełniane. Nie ma miejsca na 
fikcję. Ten, który oświadczenie 
złożył, ma zatrudnić tego pra-
cownika. Ujednolicone systemy 
informatyczne będą temu sprzy-
jały, jak i znowelizowane reguły 
zatrudniania, które stopniowo 
wchodzą w życie z początkiem 
2018 roku.

Rozmawiał 
Artur S. Górski 

Chodzi o pracownika, nie statystyki 
Rozmowa z WIESŁAWEM ŁYSZCZKIEM, głównym inspektorem 
pracy 
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U Aleksandry Kalkowskiej, mamy dwóch wspaniałych córek 
(16 i 12 lat), po raz pierwszy zdiagnozowano nowotwór złośliwy 
piersi, gdy miała 33 lata. Leczenie przyniosło efekt, jednak po 
siedmiu latach choroba powróciła. 

„Od jakiegoś czasu bardzo bolały mnie plecy w odcinku lędźwio-
wym i została mi zlecona scyntografia kości. Okazało się, że mam 
przerzuty do kości. Rezonans magnetyczny w listopadzie 2017 r. 
potwierdził przypuszczenia, że choroba powróciła. Pomimo pomo-
cy i wsparcia, jakie otrzymałam od lekarzy i personelu z Centrum 
Onkologii, byłam zmuszona wykonać dodatkowe, kosztowne ba-
dania w prywatnej klinice. Podjęłam również decyzję o rozpoczę-
ciu leczenia w klinice w Gdańsku. Terapia, którą stosuję, ma na celu wzmocnienie mojego układu 
immunologicznego i zastosowanie takiego leczenia, aby komórki nowotworowe nie rozrastały się 
i nie migrowały po całym organizmie. Leczenie jest bardzo kosztowne, a większość leków nierefun-
dowana. Natomiast nie jest to tylko zaleczenie problemu, ale jest nadzieja, że wszystko skończy się 
dobrze. Moi bliscy są wspaniali i bardzo wspierają mnie w trudnych chwilach, jednak w mojej walce 
o zdrowie, o życie, potrzebne mi będzie również Wasze wsparcie, stąd moja prośba. 

Wszystkim moim darczyńcom bardzo dziękuję i życzę dużo zdrowia”. 
Darowizny na rzecz leczenia Aleksandry można przekazywać za pomocą płatności on-line, 

karty płatniczej, PayPal lub tradycyjnego przelewu. Aby dokonać wpłaty, trzeba wejść na stronę 
Fundacji Onkologicznej Alivia: https://skarbonka.alivia.org.pl/aleksandra-kalkowska. 

Aleksandra Kalkowska, Gdynia, numer skarbonki: 110717.
Można też przekazać 1 procent podatku dochodowego przy wypełnianiu rocznego 

PIT-u, wpisując nr KRS: 0000358654, cel szczegółowy: Aleksandra Kalkowska 110717.

   Proszę o wsparcie leczenia mojej synowej.
Mirosław Kamieński – Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni

Pomóżmy Aleksandrze!
Zmiana przepisów prawa wykluczyła możliwość  złożenia 
zeznania rocznego od dochodów uzyskanych od 1 stycznia 
2017 r. za pośrednictwem pracodawcy.  

Do c h o d y 
za 2017 
rok trzeba 

będzie więc roz-
liczyć samemu. 
Istnieją jednak 
w tym zakresie 
dwie możliwości. 
Pierwsza to samodzielne sporządzenie deklaracji PIT, między in-
nymi na podstawie informacji uzyskanych od pracodawcy. Druga 
to sporządzenie zeznania PIT-37 przez urząd skarbowy. Wniosek 
w tej sprawie można złożyć do 15 kwietnia. 

Na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz informa-
cji przekazanych od pracodawców lub organów rentowych urząd 
skarbowy przygotuje zeznanie podatkowe. Przygotowane zeznanie 
można zaakceptować lub odrzucić, bez możliwości wprowadzenia 
zmian. Co równie istotne, wszystko odbywa się elektronicznie. 
Pozostała natomiast możliwość sporządzania zeznań rocznych dla 
emerytów i rencistów przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jak 
podaje ZUS, na przełomie stycznia i lutego 2018 r. będzie wysy-
łał deklaracje podatkowe PIT-40A/11A za 2017 rok. Deklaracje 
otrzymają wszystkie osoby, które w 2017 roku chociaż raz pobrały 
świadczenie z ZUS.  

Łukasz Sulej

Pracodawca nie rozliczy PIT-u
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W listopadzie rozpoczęły się wy-
bory w zakładowych organizacjach 
związkowych NSZZ „Solidarność” Re-
gionu Gdańskiego.  Poniżej podajemy 
wykaz organizacji związkowych, w 
których wybory zostały zatwierdzone 
przez Regionalną Komisję Wyborczą.

 Samodzielny Publiczny Specjali-
styczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Lęborku – Włodzimierz Wrze-
śniewski,

 Zakład Przerobu Drewna Lasów 
Państwowych w Lęborku – Walde-
mar Syldatk,

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Malborku – Beata Podlewska,

 Grupa LOTOS S.A. w Gdańsku – Andrzej Cenacewicz,
 Lokatorsko-Własnościowa Sp-nia Mieszkaniowa „More-

na” w Gdańsku – Tomasz Sosnowski,
 Sp-nia Mieszkaniowa „Kaszuby” w Kartuzach – Aleksan-

der Pryczkowski,
 Dom Pomocy Społecznej w Lubkowie – Jarosław Orzeł,
 MOPS w Sopocie – Urszula Wojciechowska, 
 Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. 

z o.o. – Piotr Kryszewski, 
 TK TELEKOM sp. z o.o. Gdańsk – Krzysztof Mieczkowski,
 KM Pracowników Tymczasowych Gdańsk – Ryszard Ra-

domski, 
 ORBIS SA Hotel Novotel Centrum Gdańsk – Andrzej Sten-

cel, 
 Hotele ORBIS SA Region Gdańsk – Grażyna Kania, 
 Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska – Tomasz Lar-

czyński, 
 GPEC Tczew sp. z o.o. – Jerzy Grys,
 Fabryka Mebli Okrętowych FAMOS sp. z o.o. Starogard 

Gdański – Benedykt Kerlin.

W spotkaniu wyborczym 
uczestniczyło 75 de-
legatów reprezentują-

cych 313 członków zakładowej 
„Solidarności”. Sprawozdanie 
z czteroletniej działalności Ko-
misji Zakładowej złożył prze-
wodniczący Benedykt Kerlin. 
Reprezentowanie członków 
Związku wobec pracodawcy, 
zawieranie porozumień między 
innymi dotyczących podwyżek 
wynagrodzeń, wypłat z zakła-
dowego funduszu świadczeń 
socjalnych czy nagród świątecz-
nych, obrona praw pracowni-
czych – to najważniejsze zada-
nia realizowane przez Komisję 
Zakładową FAMOS-u. „Soli-
darność” organizuje również 
wycieczki dla pracowników 
– w 2015 roku były wyjazdy 
do Soliny w Bieszczadach, w 
latach 2016 i 2017 natomiast 
do Kudowy Zdroju. Co roku 
pracownicy fabryki uczestniczą 
w Pielgrzymce Ludzi Pracy do 
Częstochowy. Organizowane 
są także halowe rozgrywki pił-
ki nożnej oraz festyn rodzinny. 
Związkowcy ze starogardzkiej 

fabryki niosą także pomoc 
potrzebującym dzieciom. Od 
czterech lat przekazują paczki 
dla wychowanków ośrodka 
szkolno-wychowawczego w 
Starogardzie Gdańskim, a także 
wspierają finansowo organiza-
cję festynu dla dzieci z ubogich 
rodzin. 

Członkowie Związku do-
cenili działalność przewodni-
czącego Benedykta Kerlina 

i ponownie wybrali go na nową 
kadencję. Wyłoniono również 
17-osobową Komisję Zakłado-
wą oraz Komisję Rewizyjną. 
Dokonano również wyboru 
delegatów na Walne Zebranie 
Delegatów Regionu Gdańskie-
go oraz na Walne Zebranie 
Sekcji Krajowej Przemysłu 
Okrętowego. 

Na zebraniu sprawozdaw-
czo-wyborczym gośćmi związ-
kowców byli: Piotr Soyka, pre-
zes Grupy Remontowa Holding, 
Mariusz Ruszkowski, prezes 
zarządu FAMOS-u, Krzysztof 
Dośla, przewodniczący Regio-
nu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność”, a także Mirosław Piórek, 
przewodniczący KM NSZZ „S” 
Gdańskiej Stoczni „Remonto-
wa” im. Józefa Piłsudskiego 
oraz Krzysztof Żmuda, prze-
wodniczący KM NSZZ „S” 
Remontowa Shipbuilding SA. 

Prezes Mariusz Ruszkowski 
podziękował związkowcom za 
wspólną pracę na rzecz firmy i 
pracowników.

– Nasze spotkania z prze-
wodniczącym i Komisją Za-
kładową miały zawsze cha-
rakter konstruktywny, zawsze 
mieliśmy na uwadze dobro na-
szego przedsiębiorstwa i ludzi 
w nim pracujących. Możemy 
być dumni z tego, co wspólnie 
wypracowaliśmy przez miniony 
rok. Wykonywane u nas pro-
dukty są najwyższej jakości. 
Obecnie realizujemy najtrud-
niejszą inwestycję hotelarską w 
Polsce i wierzę, że projekt ten 
zakończymy sukcesem – mówił 
prezes FAMOS-u.

Do sytuacji firmy nawiązał 
także przewodniczący Krzysz-
tof Dośla.

– Cieszę się, że obecnie 
FAMOS jest w dużo lepszej 
kondycji niż cztery lata temu, 
gdy pracownicy z obawą przy-
chodzili do zakładu, bo nie było 
pewności, czy będzie praca. 
Sytuacja firmy się poprawiła, 
a co za tym idzie poprawiła się 
sytuacja pracowników. To efekt 
waszej pracy, ale także efekt 
mądrego zarządzania przez 
obecne kierownictwo – mówił 
szef gdańskiej „Solidarności”. 
Przewodniczący Dośla podzię-
kował związkowcom z FA-
MOS-u za ich zaangażowanie 
w akcje organizowane przez 
Region Gdański. 

Bardzo osobiste było nato-
miast wystąpienie Piotra Soy-
ki, prezesa Grupy Remontowa 
Holding, który mówił o swoim 
sentymencie do FAMOS-u i lu-
dzi w nim pracujących.

Małgorzata Kuźma

PIOTR SOYKA 
prezes Grupy Remontowa 
Holding

– Lubię przyjeżdżać do waszego zakładu. 
Po pierwsze dlatego, że lubię drewno i te wy-
roby z drewna, które produkujecie. One mnie 
zachwycają. Cenię was również za to, że 

wybieracie sobie jako związkowcy mądrych ludzi na swoich 
liderów, którzy znają się na pracy związkowej, ale także na 
specyfice pracy w firmie. Często korzystamy z rad waszego 
przewodniczącego. Także obecny prezes jest „z was”, praco-
wał tu wiele lat. Te wyniki, które tutaj prezentuję, są dobre. 
W waszych wyborach szukajcie ludzi mądrych, którzy nie 
tylko mają coś do powiedzenia, ale też do zrobienia. Ponad 
80 procent z was należy do „Solidarności” i ja się cieszę z 
tego, bo szanuję ten Związek. Jesteście ludźmi, których lubię 
i do których mam szacunek za ich pracę.

FAMOS: rekordowe 
uzwiązkowienie 

82 procent załogi Fabryki Mebli Okrętowych FAMOS sp. 
z o.o. należy do NSZZ „Solidarność”. To rekord w Regionie 
Gdańskim. 6 grudnia 2017 roku w starogardzkiej fabry-
ce odbyły się wybory do władz związkowych na kadencję 
2018–2022. 

Wybory na kolejną kadencję.

Reprezentowanie człon-
ków Związku wobec 
pracodawcy, zawieranie 
porozumień między in-
nymi dotyczących pod-
wyżek wynagrodzeń, 
wypłat z zakładowego 
funduszu świadczeń 
socjalnych czy nagród 
świątecznych, obrona 
praw pracowniczych 
– to najważniejsze zada-
nia realizowane przez 
Komisję Zakładową 
FAMOS-u.

Wybory w NSZZ 
„Solidarność”
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Lp. Kiedy Wybory

1.  Do 31 marca Wybory władz podstawowych jednostek 
organizacyjnych Związku, czyli delegatów na 
walne zebranie delegatów Regionu, 
delegatów na walne zebranie branżowej 
jednostki organizacyjnej Związku i wybory 
władz jednostek organizacyjnych Związku.

2. Od  
1 kwietnia  
do  
30 czerwca

Wybory władz regionów, delegatów na 
Krajowy Zjazd Delegatów. Od 1 kwietnia do 
30 kwietnia odbywają się wybory władz 
regionalnych sekcji branżowych i problemo-
wych, władz regionalnych sekretariatów 
branżowych, delegatów do kongresu 
regionalnego sekretariatu branżowego, 
delegatów na walne zebranie delegatów 
krajowej sekcji branżowej. Od 1 kwietnia do 
31 maja odbywają się wybory władz 
krajowych sekcji branżowych i problemowych, 
delegatów do kongresu krajowego sekretaria-
tu branżowego. Od 1 maja do 30 czerwca 
odbywają się wybory władz krajowych 
sekretariatów branżowych władz Krajowego 
Sekretariatu Emerytów i Rencistów.

3. Do 
31 października

 Odbywają się wybory ogólnokrajowych 
władz Związku (sprawozdawczo-wyborczy 
Krajowy Zjazd Delegatów).

Kalendarz wyborczy

Więcej o wyborach  
w NSZZ „Solidarność” czytaj na 
www.solidarnosc.gda.pl
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Repolonizacja gdańskiej energetyki 

O konieczności wprowa-
dzenia inwestora stra-
tegicznego do spółki 

mówi się od dekady. Jednak 
sytuacja jest patowa do momen-
tu rozstrzygnięcia ciągnącego 
się trzeci rok sporu sądowego z 
maltańskim inwestorem Mariner 
Capital Limited zarządzającym 
m.in. Bałtyckim Terminalem 
Kontenerowym w Rydze, który 
w 2014 r. uzyskał wyłączność 
negocjacyjną w nabyciu akcji. 

Przed świętami Bożego 
Narodzenia przedstawiciele 
załogi spotkali się z Katarzyną 
Krzywdą, przewodniczącą Rady 
Nadzorczej Zarządu Morskiego 
Portu Gdańsk SA, powołanej z 
ramienia Skarbu Państwa (obok 
Anetty Mielcarskiej-Puzio, Ni-
kandry Wiśniewskiej, Piotra 
Głogowskiego, Krzysztofa Ha-
lagiery, Pawła Sroczyńskiego, 
Piotra Koeniga). Liczą, że będzie 
ona w stanie przekonać ministra 
gospodarki morskiej i żeglugi 
śródlądowej Marka Gróbarczyka 
do aktywnego zaangażowania w 
dokapitalizowanie spółki PGE. 
Kolejne rozmowy zaplanowano 
na połowę stycznia 2018 r.

Przypomnijmy, że miasto 
Gdańsk reprezentuje prezydent 
Paweł Adamowicz. ZMPG SA 
jest podmiotem zarządzającym 
portem, a udziałowcami są Skarb 
Państwa (95,07 proc.), Gmina 
Miasto Gdańsk (2,31 proc.) oraz 
pracownicy (2,62 proc.). Port 
Gdański Eksploatacja SA jest jed-

nostką zależną, w której udziały 
ZMPG SA wynoszą 100 procent. 

Nie jest wykluczone, że ofertę 
złoży konsorcjum PKP Cargo i 
Węglokoks, które w 2014 r. już 
wystąpiło o nabycie akcji Eksplo-
atacji.  Wówczas jednak wybór 
padł na maltański Mariner Ca-
pital Limited. Po wycofaniu się 
Skarbu Państwa z tej transakcji 
sprawa z powództwa maltańskiej 
spółki znalazła się w sądzie. Do 
czasu werdyktu nie można jednak 
liczyć, by krajowe konsorcjum 
przejęło portową spółkę na przy-
kład poprzez spółkę celową.  

W 2017 roku związkowcy 
interweniowali w sprawie Eks-
ploatacji u posłów PiS, pisali w 
styczniu 2017 r. listy do prezesa 
partii Jarosława Kaczyńskiego i 
ówczesnej premier Beaty Szydło.  

„My, pracownicy Portu 
Gdańskiego Eksploatacja, głę-
boko zaniepokojeni sytuacją 
ekonomiczną oraz prawną na-
szego przedsiębiorstwa, ape-
lujemy o podjęcie jak najszyb-
szych działań, celem ratowania 
zakładu przed upadłością, a 
tym samym utratą miejsc pracy 
dla 400 pracowników” – napi-
sali wówczas portowcy w liście 
otwartym do premier Szydło i 
prezesa PiS posła Jarosława 
Kaczyńskiego.

Na terenie Portu Północne-
go działa DCT, nastawiony na 
przeładunki kontenerowe. Port 
Eksploatacja jest jednostką uni-
wersalną, do przeładunku roz-

maitych towarów – od węgla, 
paliw płynnych, po drobnicę.  

– Świadczymy usługi uniwer-
salne. Nasze wyniki przez lata 
były dobre, dodatnie. Ciągnące się 
przez lata procedury prywatyza-
cyjne spowodowały brak realnych 
inwestycji. Pamiętajmy, że chodzi 
nam o potencjał spółki, o nabrze-
ża, o dobre warunki hydrologicz-
ne. Brak decyzji i permanentna 
prywatyzacja powoduje systema-
tyczne i wymierne straty – mówi 
Piotr Ratkowski, przewodniczący 
NSZZ „Solidarność” w Porcie 
Gdańskim Eksploatacja.

Edward Fortuna, związkowy 
lider z Zarządu Morskiego Portu 
Gdańsk, przypomina, że związ-
kowców stać było na wyrzeczenia, 
by ratować miejsca pracy.

– W 2005 roku nasz Związek 
zgodził się na zawieszenie na 
dwa miesiące układu zbiorowego 
pracy, na zmniejszenie zarobków, 
by ratować przedsiębiorstwo, by 
przywrócić mu płynność finanso-
wą. Tworzony był kapitał zakłado-
wy. Od lat nie ma jednak decyzji. 
Pod respiratorem przedsiębior-
stwa w nieskończoność trzymać 
nie można – mówi Fortuna, prze-
wodniczący Międzyzakładowej 
Komisji Koordynacyjnej NSZZ 
„Solidarność” Port Gdańsk.

Przypomnijmy, że o próbie do-
konania zmian właścicielskich w 
spółce zrobiło się głośno w 2014 
roku. Wówczas to polskie konsor-
cjum Węglokoks-PKP Cargo nie 
zostało dopuszczone do negocjacji. 

PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA

Pilnie potrzebny inwestor, by wyjść z pata
Związkowcy z Portu Gdańskiego Eksploatacja mówią o dramatycznej sytuacji tej strate-
gicznej firmy, głównego operatora przeładunkowego na terenie portu Gdańsk. Alarmują, 
że bez skutecznej interwencji Skarbu Państwa, programu naprawczego i wejścia inwestora 
strategicznego pat może zakończyć się podziałem terenu spółki na działki i sprzedażą tak 
powstałych nieruchomości. Sytuacja jest patowa do momentu rozstrzygnięcia sporu sądo-
wego z maltańskim inwestorem. 

Prywatyzacja, w której pominięto 
polskie konsorcjum, a udzielono 
wyłączności maltańskiej firmie 
Mariner Capital, budziła zaniepo-
kojenie m.in. gdańskich radnych 
z PiS. Związkowcy nie kryli zaś 
obaw związanych z brakiem 
jasnych kryteriów dotyczących 
inwestora strategicznego, układu 
właścicielskiego, struktury kapi-
tału ani struktury przeładunków.

Decyzją ministra Skarbu Pań-
stwa cofnięto wówczas udzielenie 
wyłączności na negocjacje mal-
tańskiej spółce Mariner Capital. 
Sprawa trafiła do sądu po skardze 
Mariner Capital wnoszącej o reali-
zację umowy o zbyciu akcji i tam 
utkwiła na kolejne trzy lata. Co 
skutecznie wstrzymało wszelkie 
prywatyzacyjne procesy. 

– Działania naprawcze, nie-
chby nawet rozpisane na kilka lat, 
porządkujące sytuację w Porcie 
Gdańskim Eksploatacja spowodu-
ją, że nie będziemy musieli obaw 
artykułować przed ministerstwa-
mi, a procedury odbędą się z po-
szanowaniem obowiązujących w 
naszym przedsiębiorstwie umów 

społecznych, w tym ZUZP – do-
daje Ratkowski, artykułując natu-
ralne zatroskanie związkowców 
o miejsca pracy i gwarancje dla 
pakietu socjalnego. 

Nie bez znaczenia jest też 
strategiczna waga spółki PGE w 
kontekście np. polskiego węgla, 
którego strategiczny punkt przeła-
dunku może znaleźć się w rękach 
maltańskiej spółki. Dopóki sprawa 
jest w sądzie nie ma mowy, by ja-
kieś polskie konsorcjum czy spółka 
celowa przystąpiły do negocjacji. 

– Wstrzymujemy się na razie 
z akcjami protestacyjnymi. Cze-
kamy na postanowienie sądu. 
Nie bez znaczenia będą też zapo-
wiadane zmiany w rządzie. Nie 
oceniamy, nie podpowiadamy 
inwestorom, nie chcemy dykto-
wać rozwiązań, my wypełniamy 
naszą związkową rolę. Chcemy 
dofinansowania przedsiębiorstwa, 
by wyjść z zapaści, by utrzymać 
miejsca pracy i mieć zagwaran-
towany wynegocjowany pakiet 
socjalny – dodaje Ratkowski, 
opisując związkową strategię.

(asg)

Polska Grupa Energetyczna wykupiła za 4,27 miliarda zło-
tych segment energetyczny francuskiego koncernu EDF 
w Polsce, w tym elektrociepłownie w Gdańsku i w Gdyni, 
przed „prywatyzacją” znane jako EC Wybrzeże. Teraz to 
PGE Energia Ciepła SA O. Wybrzeże.

To pierwsza z poważnych 
zmian właścicielskich 
w  przedsiębiorstwach 

Wybrzeża. Można by ten pro-
ces nazwać wstępem do „repo-
lonizacji ciepła i energetyki”.

PGE sfinalizowała umowę 
kupna ośmiu elektrociepłowni 
należących dotychczas do Élec-
tricité de France. Aktywa EDF 
Polska to były elektrociepłownie 
w Krakowie, Gdańsku, Gdyni, 
Wrocławiu, Zielonej Górze, 
Czechnicy, Zawidawie i Toruniu 
oraz Elektrownia Rybnik.

Électricité de France (EDF 
International SAS i EDF Inve-
stment II B.V.) od 17 lat była 
graczem na naszym rynku. W 
tym czasie zatrudnienie w EC 
Wybrzeże spadło z 1,9 tys. do 
311 osób kadry menadżerskiej 
i nadzorującej proces produk-
cji na blokach energetycznych. 
Ludzie odchodzili systema-
tycznie w ramach programów 
dobrowolnych odejść, byli 
przenoszeni do spółek w ra-
mach dywersyfikacji, odcho-
dzili za porozumieniem stron, 

ale nigdy nie w procedurze 
zwolnień grupowych.

Trudno się dziwić, że zmia-
ny są nadal bacznie obserwo-
wane przez związkowców z 
„Solidarności”.

– Wielkim błędem była 
wyprzedaż tak strategicznego 
sektora jak energetyka. Wyzby-
liśmy się produkcji za wartość 
kilkuletniego zysku przedsię-
biorstwa. Zapewnienie ciepła 
i zaopatrzenie w energię to są 
kluczowe tematy dla miesz-
kańców. Inwestor był kilka-
naście lat na rynku, a swoją 
obecność wykorzystał maksy-
malnie. Informację o „powro-
cie do macierzy” przyjęliśmy z 
umiarkowanym optymizmem. 
Pracujemy i czekamy na kon-

krety. Czas pokaże, co nam ta 
zmiana przyniesie – mówi Ry-
szard Gajewski, przewodni-
czący Komisji Międzyzakła-
dowej NSZZ „Solidarność” w 
EDF Polska Oddział Wybrzeże 
(teraz PGE Energia Ciepła O. 
Wybrzeże). 

Sprzedaż „ciepła” Francu-
zom nie była prywatyzacją. 
Zachodnie społeczeństwa nie 
wyzbywają się tego rodzaju 
usług. W Électricité de France 
83 proc. akcji ma francuskie 
państwo! Spółka mająca 76 
mld euro obrotu jest więc pań-
stwowa, podobnie jak koncern 
Polska Grupa Energetyczna, 
w której 57 proc. akcji ma 
polskie państwo. Zatem owa 
prywatyzacja polegała na tym, 

że państwowe elektrociepłow-
nie o silnej lokalnej tożsamości 
gospodarczej sprzedano pań-
stwowemu koncernowi energe-
tycznemu EDF, w którym rząd 
francuski ma 83 proc. akcji.

Transakcję poprowadziło 
grono uczniów Sorosa i Sach-
sa, entuzjaści rynku wolnego 
od rozsądku. Transakcję zaś 
sfinalizował Emil Wąsacz, 
minister skarbu państwa w 
rządzie AWS i UW premiera 
Jerzego Buzka.

Repolonizacja elektrocie-
płowni w Gdańsku i w Gdyni, 
które zbudowano dla zaopa-
trzenia w ciepło wewnętrznego 
rynku, przywraca ich znaczenie 
gospodarcze i społeczne.

(asg)
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SZKOLNICTWO WYŻSZE

– W ramach zastrzeżeń do 
projektu ustawy o szkolnic-
twie wyższym i nauce zwią-
zek zawodowy „Solidarność” 
twierdzi, że nie została prze-
prowadzona obiektywna ana-
liza aktualnego stanu polskiej 
nauki i szkolnictwa wyższego 
w stosunku do perspektywicz-
nych potrzeb uwidocznionych 
w kontekście zrównoważone-
go rozwoju kraju. Dlaczego 
akurat analiza stanu polskiej 
nauki i szkolnictwa ma być 
oparta o ten zrównoważony 
rozwój? 

– Szkolnictwo wyższe po-
winno reagować na wszystkie 
zmiany w kraju. Rząd pana Mo-
rawieckiego ogłosił, że prioryte-
tem jest taki rozwój nauki, który 
podniesie innowacyjność, wpły-
nie na zwiększenie praktyczne-
go zastosowania wyników ba-
dań – nie będzie to „nauka dla 
nauki”. Wyniki pracy naukowej 
muszą być wykorzystane w go-
spodarce, bo to jest działanie 
efektywne. Uczelnie muszą 
tak zmodyfikować programy 
studiów, by przekazać niezbęd-
ną aktualną wiedzę i usunąć 
przedmioty wprowadzone m.in. 
dla pracowników, by zapewnić 
im określone uprawnienia, co 
nie zawsze było optymalne dla 
kierunku studiów. 

– To dotyczy głównie 
przedmiotów ścisłych. A co 
z kierunkami humanistycz-
nymi, naukami społecznymi. 
Czy nie są potrzebne?

– Są potrzebne, ale rynek 
pracy wchłonie ograniczo-
ną liczbę absolwentów. Jeśli 
na uniwersytecie studiuje 30 
tysięcy studentów, to jest to 
wyzwanie, ale też „produkcja” 
wielu bezrobotnych. Jest więc 
tak, że część specjalistów, wy-

kształconych na tradycyjnych 
kierunkach, nie pracuje zgodnie 
z uzyskanym wykształceniem. 
Aby przyciągnąć studentów 
tworzono unikatowe, „hobby-
styczne” kierunki. Piękna idea, 
ale czy absolwenci znajdą pra-
cę? Natomiast brak jest fachow-
ców, nie tylko spawaczy, bu-
dowlańców, informatyków czy 
lekarzy, ale też inżynierów!

– Może trzeba ograniczyć 
nabór na studia? 

– Byłem za tym. Podoba mi 
się decyzja ministra Jarosława 
Gowina, który ustalił, że na 
jednego nauczyciela akademic-
kiego ma przypadać 12-13 stu-
dentów. Wydziały musiały więc 
zredukować liczbę studentów. 
I w tej chwili liczba studentów 
na Politechnice Gdańskiej spa-
dła z 26 tysięcy do 16,5 tysiąca. 
Ta decyzja wpłynęła na popra-
wę jakości kształcenia. 

– Krajowa Sekcja Nauki 
NSZZ „Solidarność” podkre-
śla, że ważna dla związków 
zawodowych tematyka spraw 
pracowniczych pojawiła się 
w końcowej fazie prac nad 
projektami. Krytykujecie 
to, ale chyba dobrze, że się 
w ogóle pojawiła?

– Bardzo ciężko było prze-
bić się z postulatami, z uwa-
gami. Nie traktowano nas po 
partnersku. Większość spraw 
pracowniczych została usunię-
ta z ustawy.

– Jakie to były postulaty?
– Dotyczyły zatrudnienia, 

wysokości wynagrodzeń, zasad 
ustalania pensum (obowiązko-
we godziny dydaktyczne). 
Nauczyciele akademiccy nie 
korzystają z ochrony związko-
wej ze względu na ustawowe 
wymogi: osiem lat na zrobienie 
doktoratu i kolejne osiem na 

habilitację. W nauce struktura 
jest feudalna, więc uprawnie-
nia związków zawodowych nie 
zawsze mogą być wykorzystane 
w obronie naukowców.

– Na świecie nie ma habi-
litacji, poza krajami byłego 
układu sowieckiego. Może 
powinno się ją znieść? 

– Habilitację można robić 
w paru krajach europejskich, 
ale nie trzeba. Tam po dokto-
racie liczą się oryginalne publi-
kacje prezentujące wyniki uni-
katowych badań i możliwość 
ich wykorzystania. U nas jest 
to często budowanie dorobku 
dla uzyskania stopni, a potem 
promowanie doktorantów, by 
uzyskać tytuł profesora. Dok-
toratów jest coraz więcej i są 
one coraz słabsze. Być może 
kluczem do sukcesu byłyby 
diametralne zmiany systemo-
we: rezygnacja z habilitacji 
oraz odejście od tytułu profe-
sora (belwederskiego) i zatrud-
nianie na stanowisku profesora 
wyłącznie na danej uczelni. 

– Co jeszcze hamuje roz-
wój nauki?

– Niepokoi mnie kwestia 
wieloetatowości. Powinien być 
zakaz pracy w kilku jednost-
kach. Jak jest się profesorem 
państwowej uczelni, to nie moż-
na jednocześnie pracować w fi-
lii innej uczelni bądź na uczel-
niach prywatnych. Rekordziści 
zatrudnieni są w pięciu czy 
sześciu szkołach wyższych. To 
jest chore. Gdzie na Zachodzie 
z wykładowcą zatrudnionym na 
renomowanym uniwersytecie 
inna uczelnia podpisze umo-
wę o pracę? Należy to jednak 
skorelować z godziwym wy-
nagrodzeniem. Proponujemy 
ustalenie ładu płacowego, czyli 
odniesienie przeciętnych wyna-
grodzeń w poszczególnych gru-
pach pracowników uczelni do 
średniej płacy w gospodarce. 

– Jak ocenia Pan udział 
studentów w zarządzaniu 
uczelnią?

– Studenci mają zbyt duży 
udział w zarządzaniu uczelnią 
w stosunku do przedstawicie-
li pracowników. W kolegium 
elektorów wybierających rekto-
ra mają co najmniej 20 procent 
mandatów, rektor elekt musi ze 
studentami uzgodnić kandydata 

na prorektora do spraw kształce-
nia. Studenci są członkami ciał 
kolegialnych, mają w senacie 
liczną reprezentację z prawem 
głosu, są członkami wszystkich 
komisji senackich i rektorskich, 
m.in. komisji dyscyplinarnych, 
w tym dla nauczycieli! A na 
przykład przedstawiciel związ-
ku zawodowego jest członkiem 
senatu z głosem doradczym.

– Jak to się ma w kontek-
ście ustawy o związkach za-
wodowych?

– Uważam, że należy usta-
lić jasne pola kompetencji, za-
sady uzgadniania, opiniowania, 
zgodnie z ustawą o związkach 
zawodowych. W ustawie o 
szkolnictwie wyższym powin-
na być ujęta cała sfera zatrud-
nieniowo-płacowa. Płace to nie 
wszystko. Jest cała sfera stosun-
ków międzyludzkich, więc po-
winniśmy mieć ustawowe pra-
wa do łagodzenia konfliktów. 

– Czy studia doktoranckie 
są efektywne, czy pozostawić 
doktorat z wolnej stopy?

– Można zostawić tak jak 
było albo zatrudnić asystentów, 
którzy zrobią doktoraty. Cztery 
lata studiów doktoranckich nie 
zawsze są efektywne. Staty-
stycznie doktorat robi niewielka 
część słuchaczy. Studia powin-
ny zakończyć się obroną. Są 
jednak często zestawem przed-
miotów nie zawsze przydatnych 
konkretnemu doktorantowi. Ale 
jest to zgodne z systemem bo-
lońskim, który wymaga trzech 
stopni studiowania: licencjat, 
magisterium i doktorat. 

– Jaka jest szansa, abyśmy 
odeszli od systemu bolońskie-
go?

– System boloński był zale-
ceniem. My przyjęliśmy to jak 
przykazanie. Minister Gowin 
powiedział, że myśli o przy-
wróceniu na niektórych kierun-
kach jednolitych, pięcioletnich 
studiów magisterskich. Gowin 
proponuje też zmianę systemu 
zarządzania poprzez powoła-
nie rady uczelni. W jej składzie 
będą pracownicy uczelni, auto-
rytety z zewnątrz i z klucza szef 
parlamentu studentów. 

– Po co ludzie z zewnątrz? 
Czy są inne kontrowersyjne 
propozycje?

– To ma związać uczelnię 
ze światem zewnętrznym. Nie-
znany jest jednak system ich 
wyłaniania. Nie wiemy, czy to 
ma być pracodawca, polityk, sa-
morządowiec, biznesmen, wy-
bitny specjalista, a może ksiądz 
biskup? A będą opiniowali m.in. 
kandydatów na rektora czy sta-
tut uczelni uchwalany później 
przez senat. Jest to propozycja 
najmniej zrozumiała przez śro-
dowisko. Sprawą dyskusyjną 
jest też utrata przez wydziały 
prawa do nadawania stopni 
i tytułów. Wszystkie doktoraty 
i wnioski o tytuły będą przecho-
dziły przez senat lub komisje 
senackie. To jest dyskusyjne, 
bo to rada wydziału jest kom-
petentna ocenić pani doktorat, 
a nie senat. W projekcie usta-
wy przewidziano możliwość 
utworzenia sześciu ciał dorad-
czych, które mają opiniować 
propozycje ministra. Uważam, 
że jedynym ustawowym cia-
łem opiniującym powinna być 
Rada Główna Szkolnictwa 
Wyższego, której członko-
wie wyłonieni w wyborach są 
przedstawicielami wszystkich 
grup pracowniczych. Jeśli na 
przykład KRASP (Konferencja 
Rektorów Akademickich Szkół 
Polskich), która faktycznie jest 
stowarzyszeniem pracodawców, 
uzyska takie uprawnienia, to dla 
równowagi reprezentacja związ-
ków zawodowych też powinna 
stanowić organ doradczy. 

– Wspomniał  Pan, że 
związek „Solidarność” jest 
marginalizowany. Jak się to 
objawia?

– Zabrano nam prawo pod-
pisywania zbiorowych układów 
pracy. Już dawno chcieliśmy 
podpisać ponadzakładowy 
układ pracy. Nowa ustawa nie 
daje takiej możliwości. Ten 
układ zawierałby regulacje 
prawne spraw pracowniczych, 
co uprościłoby nam działanie.

– Po co więc na uczelniach 
„Solidarność”, jeśli mało 
może?

– Nauczycielom akademic-
kim związek zawodowy jest po-
trzebny w ograniczonym stopniu 
– reagujemy na skargi przy pod-
wyżkach czy ocenach pracow-
niczych. Dużo więcej możemy 
zrobić dla pracowników niebę-
dących nauczycielami. 

Rozmawiała Maria Giedz

Nauka jest feudalna
Rozmowa z dr. inż. TADEUSZEM 
SZYMAŃSKIM, przewodniczącym 
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Politechnice Gdańskiej, o uwagach 
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 
do projektów ustaw o szkolnictwie 
wyższym i nauce.
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Jak jest się profesorem 
państwowej uczelni, 
to nie można 
jednocześnie pracować 
w filii innej uczelni 
bądź na uczelniach 
prywatnych. Rekordziści 
zatrudnieni są w pięciu 
czy sześciu szkołach 
wyższych. To jest 
chore. Należy to jednak 
skorelować z godziwym 
wynagrodzeniem. 
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Styczeń
1 STYCZNIA weszła w życie minimalna stawka godzinowa przy 
umowach zleceniach, która wyniosła 13 zł na godzinę. Jednocze-
śnie ruszyła wspólna akcja NSZZ „Solidarność” i Państwowej In-
spekcji Pracy mająca na celu wyegzekwowanie na pracodawcach 
stosowania nowych przepisów. 

31 STYCZNIA odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego pod przewodnictwem Krzysztofa Dośli, przewodni-
czącego ZRG NSZZ „Solidarność”, który jako reprezentant strony 
społecznej został wybrany na przewodniczącego WRDS na rok 
2017. 

Luty
28 LUTEGO prof. Krzysztof Szwagrzyk otrzymał w gdańskiej sie-
dzibie „Solidarności” tytuł Człowiek Roku 2016 „Tygodnika Soli-
darność”. 
W LUTYM pracownicy Opery Bałtyckiej przystąpili do kolejnego 
już protestu w obronie praw pracowniczych i związkowych.

Marzec
– „Solidarność” nie może być pustym sloganem. Solidarność to sło-
wo pełne treści i zasług historycznych i zobowiązanie, które wiąże się 
z budową lepszych mechanizmów funkcjonowania gospodarczego 
– mówił wicepremier Mateusz Morawiecki 1 MARCA w Gdańsku 
podczas posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

21 MARCA wręczono w Pałacu Prezydenckim certyfikaty Praco-
dawca Przyjazny Pracownikom. Wśród 22 przedsiębiorstw znala-
zły się pomorskie firmy: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanali-
zacji w Gdyni, PEC „EMPEC” w Ustce i COFELY EC Słupsk. 

Kwiecień
18 KWIETNIA podpisane zostało porozumienie o współpracy 
pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
a Muzeum Sala BHP Stoczni Gdańskiej. Umowa przewiduje, że 
zarządzająca Salą BHP Fundacja Promocji Solidarności otrzyma 
stałe wsparcie finansowe na realizację programów edukacyjnych,
wystawienniczych oraz pokrycie kosztów związanych z utrzyma-
niem obiektu. 

Jarosław Ghulam z „S” w DCT Gdańsk został 
członkiem Komitetu Sterującego Sekcji Dokerów 
Europejskiej Federacji Transportowców (ETF). To 
pierwszy Polak w historii, który będzie zasiadał 
w najwyższych władzach europejskich struktur 
związkowych portowców. 
30 KWIETNIA zmarł Alojzy Szablewski, żołnierz 
Armii Krajowej, w latach 80. jeden z liderów „S” 
w Stoczni Gdańskiej, uczestnik stoczniowych 
protestów w latach 1970, 1976 i 1980, prze-
wodniczący komitetów strajkowych w stoczni 
w grudniu 1981 r. oraz maju i sierpniu 1988 r. 

Maj
2 MAJA pracownicy branży handlowej prze-
prowadzili ogólnopolską akcję protestacyjną 
przeciwko niskim wynagrodzeniom i złym wa-
runkom pracy. Na Pomorzu protestowali pra-
cownicy sieci Auchan, Biedronka, Tesco oraz 
Makro Cash and Carry.
11 MAJA odbyło się doroczne spotkanie związ-
kowców i przyjaciół gdańskiej „S” w Polskiej Fil-
harmonii Bałtyckiej na Ołowiance w Gdańsku. 
Przypominamy nagrodzonych w konkursie „Ra-
zem – bezpieczniej!
Najwyższy poziom uzwiązkowienia w roku 
2016:
OO NSZZ „Solidarność” w Cukrowni Malbork nale-
żącej do Krajowej Spółki Cukrowej „Polski Cukier”

Organizacja, która w 2016 r. pozyskała naj-
więcej nowych członków Związku:
OZ NSZZ „Solidarność” w Deepwater Container 
Terminal Gdańsk S.A. – główna nagroda
OZ NSZZ „Solidarność” w PKP Intercity S.A. Za-
kład Północny w Gdyni – wyróżnienie
Największa organizacja, która powstała 
w 2016 r.:
OZ NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Utylizacji 
Odpadów Stałych sp. z o.o. w Tczewie – nagro-
da główna
OZ NSZZ „Solidarność” z 18 Wojskowego Oddzia-
łu Gospodarczego w Wejherowie – wyróżnienie.

Czerwiec
Stan dialogu społecznego i ograniczenie handlu 
w niedziele zdominowały pierwszy dzień obrad 

Wydarzy³o siê: 
2017
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Nowe organizacje
O wzrost liczby członków 

Związku dbają na co dzień pra-
cownicy Działu Organizowania 
i Rozwoju. W 2017 roku po-
wstały następujące organizacje 
związkowe: w Przedsiębior-
stwie Robót Melioracyjnych i 
Ochrony Środowiska Ekomel 
sp. z o.o., w gdyńskim Con-
tainer Terminal SA, Zakładzie 
Przerobu Drewna Lasów Pań-
stwowych w Lęborku, Wartsila 
Ship Design Poland sp. z o.o, 
Komendzie Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w 
Pruszczu Gdańskim. Utworzo-
na została również Organizacja 
Pracowników Tymczasowych. 
– W minionym roku liczeb-
ność członków w Regionie 
Gdańskim utrzymywała się na 
stałym poziomie – mówi Jan 
Szewczyk, kierownik Działu 
Organizowania i Rozwoju. 

Pracownicy działu wspiera-
li związkowców z poszczegól-
nych komisji w organizowaniu 
protestów i pikiet. – Manife-
stowaliśmy wspólnie przed 
siedzibą DCT Gdańsk SA, 
domagając się respektowania 
ustaleń zawartych w pakiecie 
gwarancji pracowniczych i 
czytelnych zasad premiowa-
nia. Przedstawiciele działu 
brali również udział w pikiecie 
przeciwko ingerencji struktur 
unijnych w polskie przepisy 
dotyczące zróżnicowania wie-

ku emerytalnego, która miała 
miejsce przed przedstawiciel-
stwem Komisji Europejskiej 
w Warszawie. Braliśmy też 
udział w kilku protestach w 
obronie zwolnionych z pracy 
związkowców oraz przeciwko 
łamaniu praw pracowniczych 
w Operze Bałtyckiej – mówi 
Jan Szewczyk. Dział uczest-
niczył w obchodach wielu 
ważnych dla Związku rocznic 
i uroczystości, a także w Piel-
grzymce Ludzi Pracy. W ciągu 
minionego roku pożegnaliśmy 
również wielu wspaniałych lu-
dzi i przyjaciół „Solidarności”. 
W ich ostatniej drodze zawsze 
towarzyszył im Poczet Sztan-
darowy NSZZ „Solidarność”.

Szkolenia

W roku 2017 pracownicy 
Działu Szkoleń przeprowadzili 
łącznie 61 szkoleń, w których 
udział wzięło 856 osób. Z uwa-
gi na fakt, że niektóre szkolenia 
są kilkudniowe, przekłada się 
to na 109 dni szkoleniowych. 
– Drugie półrocze to okres in-
tensywnego przygotowania do 
wyborów na nową kadencję. 
Od października przeprowa-
dzono 18 szkoleń dotyczących 
ordynacji wyborczej Związ-
ku. Uczestniczyło w nich 326 
związkowców – mówi Irena 
Jenda, kierownik Działu Szko-
leń.

Nowe kwalifikacje
Miniony rok był również 

bardzo pracowity dla Działu 
Projektów Europejskich, któ-
ry realizował cztery projekty. 
Dwa z nich skierowane są do 
osób bezrobotnych znajdują-
cych się w najtrudniejszej sy-
tuacji na rynku pracy. Projekty 
„Stop bezrobociu! Nowe kwa-
lifikacje na dobry początek” 
oraz „Stop bezrobociu! Nowe 
kwalifikacje – nowe perspekty-
wy” oferują osobom bez pracy 
bardzo szerokie i zindywiduali-
zowane wsparcie. W kolejnym 
z projektów „Nowe kwalifika-
cje – nowe perspektywy” mogą 
wziąć udział osoby pracujące, 
które ukończyły 18 rok życia, 
a przy tym zamieszkują lub 
pracują w województwie po-
morskim. – Ostatni projekt pt. 
„Wiem więcej – działam sku-
tecznie” jest ukierunkowany 
na podniesienie kompetencji 
eksperckich przedstawicieli 
NSZZ „Solidarność” poprzez 
ich udział w szkoleniach z za-
kresu prawa pracy, negocjacji 
oraz analizy ekonomiczno-
-finansowej przedsiębiorstw 
– mówi Jagna Łobodzińska, 
kierownik Działu Projektów 
Europejskich.

Porady prawne

Dział Prawny Regionu 
Gdańskiego należy do najlep-
szych w regionalnych struktu-
rach „Solidarności”. W 2017 
roku pracownicy działu udzie-
lili 1601 porad w sprawach in-

2017 za nami 
Przełom roku to dobra okazja do podsumowań. Poniżej 
krótkie sprawozdanie z pracy poszczególnych działów Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

PODSUMOWANIE ROKU
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Komisji Krajowej 20 I 21 CZERWCA z udziałem 
minister rodziny i pracy Elżbiety Rafalskiej. 
W czerwcu protestowali pracownicy stacji sani-
tarno-epidemiologicznych, którzy sprzeciwiali 
się rządowym planom powołania Państwowej 
Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Związkow-
cy przestrzegali, że doprowadzi to do zwolnie-
nia doświadczonych pracowników. 

Lipiec
4 LIPCA „Solidarność” zawiesiła swój udział w 
pracach Branżowego Zespołu Trójstronnego przy 
Ministrze Zdrowia. Przyczyną jest „nierespekto-
wanie przez ministra zdrowia zasad dialogu spo-
łecznego i podejmowanie kluczowych dla środo-
wiska decyzji bez konsultacji społecznych”. 

18 LIPCA brytyjska para książęca – książę Cam-
bridge William i księżna Cambridge Kate – uczciła 

pamięć ofiar Grudnia 1970, składając kwiaty pod
pomnikiem Poległych Stoczniowców w Gdańsku. 
18 LIPCA doszło do podpisania wspólnych 
ustaleń dotyczących podwyżek dla ratowników 
medycznych między związkowcami a stroną 
rządową 

Sierpień
15 SIERPNIA odbył się XXIII Energa Maraton 
Solidarności, w którym wzięło udział 768 za-
wodników. 

25 SIERPNIA odbyła się pierwsza, z udziałem 
prezydenta RP, konferencja „Konstytucja dla 
obywateli, nie dla elit”. To początek dyskusji 
o zmianach w konstytucji zainicjowanych przez 
prezydenta RP Andrzeja Dudę.
27 SIERPNIA zmarł Roman Giedrojć, główny 
inspektor pracy. Pod jego kierownictwem Pań-

stwowa Inspekcja Pracy zaczęła odnotowywać wiele sukcesów w 
walce z patologiami rynku pracy.
31 SIERPNIA. Kilka tysięcy osób wzięło udział w kulminacyjnych 
punktach programu obchodów 37 rocznicy podpisania Porozumień 
Sierpniowych w Gdańsku – m.in. uroczystej mszy św. w bazylice św. 
Brygidy, koncelebrowanej przez metropolitę gdańskiego abp. Sła-
woja Leszka Głódzia. Podczas uroczystego posiedzenia Zarządu Re-
gionu wręczono już po raz piętnasty stypendia „Solidarności”. 

Wrzesień
Region Gdański przeprowadził zbiórkę na rzecz poszkodowanych 
przez sierpniową nawałnicę. Na konto z dopiskiem „Pomoc” udo-
stępnione przez Zarząd Regionu Gdańskiego wpłynęło 21 tysięcy 
złotych, które zostały przekazane potrzebującym.
16 WRZEŚNIA. Przed przedstawicielstwem Komisji Europejskiej 
w Warszawie manifestowało kilka tysięcy związkowców z NSZZ 
„Solidarność”. – Zróżnicowanie wieku emerytalnego kobiet w 
Polsce nie jest dyskryminacją, to jest przywilej polskich kobiet, 
które pracują na dwa etaty - mówił Piotr Duda, lider NSZZ „S”
18 WRZEŚNIA przed gdańskim Urzędem Marszałkowskim odbyła 
się pikieta pracowników Opery Bałtyckiej. Manifestowali przeciw-
ko niszczeniu tej instytucji kulturalnej przez pomorskich urzędni-
ków samorządowych oraz przeciw łamaniu praw pracowniczych. 

Październik
1 PAŹDZIERNIKA weszła w życie ustawa przywracająca wiek 
emerytalny 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn.
W dniach 16–20 PAŹDZIERNIKA, już po raz dwudziesty, odby-
ła się w polskich portach akcja zwalczania zagrożeń w portach. 

20 PAŹDZIERNIKA związkowcy z NSZZ „Solidarność” pikietowa-
li przed siedzibą DCT w Gdańsku. Domagali się respektowania 
ustaleń zawartych w pakiecie gwarancji pracowniczych i czytel-
nych zasad premiowania.
20 PAŹDZIERNIKA zmarł ks. infułat Stanisław Bogdanowicz, 
wielce zasłużony dla Gdańska i wolnej Polski. 
27 PAŹDZIERNIKA w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
w Starogardzie Gd. odbył się dwugodzinny strajk ostrzegawczy. 
Protestujący domagali się poprawy warunków płacowych pra-
cowników niemedycznych szpitala. 

Listopad
Po kilkuletniej walce NSZZ „Solidarność” posłowie uchwalili stop-
niowe wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę. Od 1 marca 
2018 r. będą dwie niedziele handlowe w miesiącu, w 2019 r. jed-
na, a pełny zakaz będzie obowiązywał od 2020 r.

Grudzień

16 GRUDNIA w bazylice św. Brygidy w Gdańsku został odsłonię-
ty przez prezydenta Andrzeja Dudę Bursztynowy Ołtarz Ojczyzny 
w  syście związkowych sztandarów. Poświęcił go ks. abp Salvato-
re Pennacchio, nuncjusz apostolski. Wymowne jest, że stało się 
to w 47 rocznicę Grudnia ’70 oraz 36 rocznicę stanu wojennego. 
Dzień później w obchodach rocznicowych w Gdyni wziął udział 
premier Mateusz Morawiecki. 
19 GRUDNIA członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecz-
nego podsumowali drugą roczną kadencję rady. Funkcję prze-
wodniczącego WRDS na rok 2018 z rąk Krzysztofa Dośli przejął 
wojewoda pomorski Dariusz Drelich.
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dywidualnych oraz 2036 porad 
dla organizacji związkowych. 
Wydano 90 opinii prawnych, a 
związkowi prawnicy reprezen-
towali związkowców w kilku-
dziesięciu sprawach sądowych. 
W ubiegłym roku z powodze-
niem udało się zakończyć kilka 
spraw dotyczących organizacji 
związkowych (Igloport, Straż 
Miejska, Opera Bałtycka), a 
także osób indywidualnych 
m.in. z zakresu ubezpieczeń 
społecznych: o prawo do eme-
rytury oraz renty, o prawo do 
świadczeń z ubezpieczenia 
wypadkowego (zasiłek, jed-
norazowe odszkodowanie), o 
prawo osoby ubezpieczonej 
– marynarza zatrudnionego na 
kontrakcie zagranicznym do 
emerytury pomostowej. A tak-
że sprawy z zakresu prawa pra-
cy: o uznanie wypowiedzenia 
umowy o pracę za bezskutecz-
ne i przywrócenie do pracy, o 
odszkodowanie za niezgodne z 
prawem rozwiązanie stosunku 
pracy.  

Informacja

Region Gdański stawia 
również na informację. Obec-
nie Dział Informacji i Promocji 
oprócz redagowania na bieżą-
co strony internetowej (rocznie 
ponad 1000 informacji) wydaje 
miesięcznik „Magazyn Soli-
darność” (8 tys. egzemplarzy), 
biuletyn ścienny (750 egzem-
plarzy) i cotygodniowy Inter-
netowy Biuletyn Informacyj-
ny Solidarności (około 3 tys. 
odbiorców bezpośrednich). 
Dział prowadził w ubiegłym 
roku dwa projekty wydawni-
cze współfinansowane przez 
Wojewódzki Fundusz Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.

Pomagamy  
znaleźć pracę

W 2017 roku, podobnie jak 
w latach ubiegłych, pracownicy 
Biura Pracy skutecznie pomagali 
osobom będącym w trudniejszej 
sytuacji zawodowej, w szczegól-
ności członkom NSZZ „Solidar-
ności” (3600 usług pośrednictwa 
pracy i poradnictwa zawodowe-
go). – Zmienił się zakres naszych 
usług. Więcej osób korzystało z 
pomocy przy redagowaniu CV 
i listów motywacyjnych oraz 
oczekiwało pomocy przy apli-
kowaniu na stanowiska pracy 
przez Internet – mówi Renata 
Tkaczyk z Biura Pracy. W 2017 
roku pracownicy biura byli zaan-
gażowani w realizację programu 
finansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego „Stop 
bezrobociu! Nowe kwalifikacje 
na dobry początek”. 

Dla młodych 
 i dla seniorów

W ubiegłym roku zakres 
działalności Pomorskiej Funda-
cji Edukacji i Pracy to przede 
wszystkim stypendia dla dzieci 
i młodzieży w ramach Fundu-
szu Stypendialnego im. NSZZ 
„Solidarność” i praca na rzecz 
seniorów. Przez 15 lat działal-
ności przyznano stypendia już 
400 młodym osobom. Przepro-
wadzony został także program 
skierowany do związkowych 
seniorów pn. „Akademia spo-
łecznika – aktywność i par-
tycypacja seniorów w życiu 
publicznym i społecznym”. 
Fundusze na działalność fun-

dacji pochodzą z różnych źró-
deł. Na stypendia pieniądze 
przykładowo wpłacają osoby 
prywatne, komisje zakładowe 
i pracodawcy, zaś program 
adresowany do seniorów był 
finansowany z grantu z Mini-
sterstwa Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej. Pomorska 
Fundacja Edukacji i Pracy jest 
organizacją pożytku publiczne-
go, można więc przekazywać 
na jej rzecz 1 procent od zapła-
conego już podatku, do czego 
wszystkich związkowców ser-
decznie zachęcamy.

Służba przy grobie 
patrona „Solidarności”

Nasz Region należy rów-
nież do najaktywniejszych 
pod względem pełnienia służ-
by przy grobie bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki. –  W 2017 roku 
tę zaszczytną służbę pełnili-
śmy 19 razy, a uczestniczyło 
w niej 131 osób z 12 organi-
zacji – mówi Krzysztof Żmu-
da, regionalny koordynator 
służby. Organizacje, których 
przedstawiciele sprawowali 
służbę, to: Bractwo Oblatów 
św. Brygidy w Gdańsku, KM 
NSZZ „S” Remontowa Ship-
building SA, KM NSZZ „S” 
Port Gdański, KM NSZZ „S” 
Stocznia Gdańsk SA, KM Pra-
cowników Oświaty i Wycho-
wania w Gdańsku, KZ AWFiS 
Gdańsk, Oddział „S” Chojni-
ce, KZ NSZZ „S” Polpharma 
Starogard Gd., KZ NSZZ „S” 
Polmlek-Maćkowy, Regional-
na Sekcja Służby Zdrowia, Re-
gionalna Komisja Rewizyjna, 
Koło Emerytów i Rencistów 
„S” Pruszcz Gdański.

Małgorzata Kuźma
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HISTORIA

Czesław Nowak, tak silnie 
wpisany w krajobraz ży-
cia społecznego, a wręcz 

tożsamość solidarnościowego 
Gdańska, urodził się 11 stycznia 
1938 r. w Smykowie na… Kie-
lecczyźnie. Na Pomorze sprowa-
dziło go wezwanie do odbycia 
właśnie tutaj służby wojskowej. 
Wysyłanie poborowych do jed-
nostek daleko od rodzinnych 
stron było praktyką powszechną 
w PRL. Miało to m.in. ułatwić 
indoktrynację żołnierzy „ludo-
wego” wojska.

Nowak pozostał na Wybrze-
żu. W 1960 r. podjął pracę w 
porcie gdańskim jako operator 
dźwigu. Doszedł do stanowiska 
starszego brygadzisty, a w mię-
dzyczasie zdał maturę. Jednak 
prawdziwym egzaminem doj-
rzałości okazała się dla niego 
działalność związkowa i anty-
komunistyczna.

Antykomunista

Od początku pracy w por-
cie Czesław Nowak należał do 
Związku Zawodowego Mary-
narzy i Rybaków, w latach 70. 
był wiceprzewodniczącym Rady 
Zakładowej. Nie miało to jednak 
nic wspólnego z poparciem dla 
władz PRL. Wręcz przeciwnie, 

w dokumentach Służby Bezpie-
czeństwa z tego okresu występu-
je jako osoba „wrogo nastawiona 
do członków partii i niektórych 
poczynań partii”. SB i władzom 
portu nie podobało się jego za-
angażowanie religijne (m.in. 
włączył się w budowę nowego 
kościoła w gdańskiej dzielnicy 
Przymorze, gdzie mieszkał, a 
w 1979 r. zorganizował wy-
jazd portowców na spotkanie z 
papieżem Janem Pawłem II do 
Gniezna). Działalność w związ-
kach zawodowych pozwalała 
mu jednak pomagać innym pra-
cownikom portu. – Był dobrze 
znany portowcom i powszechnie 
szanowany, bo robił dużo do-
brego. Mnie pomógł, gdy moja 
żona była w ciąży, a mieliśmy 
kłopoty z uzyskaniem miesz-
kania z portowego przydziału. 
Czesław wziął mnie na spotka-
nie z dyrektorem, nakrzyczał na 
niego, twardo postawił sprawę i 
mieszkanie otrzymałem. Dzięki 
takim działaniom miał pozycję 
naturalnego lidera załogi, co za-
owocowało później przy powsta-
niu „Solidarności” – wspomina 
Andrzej Michałowski, wieloletni 
członek portowej „S”.

Nowak był już wówczas „na 
cenzurowanym”, ponieważ w 
grudniu 1970 r. wziął udział, 

tak jak wielu gdańskich portow-
ców, w protestach robotniczych, 
krwawo stłumionych przez mi-
licję i wojsko. Ze związków 
zawodowych został wyrzucony, 
gdy w 1975 r. nie poparł plano-
wanych zmian w Konstytucji 
PRL (chodziło m.in. o wpisanie 
„przewodniej roli PZPR” i „nie-
rozerwalnego sojuszu” PRL z 
ZSRS).

Solidarny

W sierpniu 1980 r. w porcie 
Gdańsk, tak jak w wielu in-
nych zakładach na Pomorzu i 
w całej Polsce, wybuchł strajk. 
Czesław Nowak był współzało-
życielem i członkiem Komitetu 
Strajkowego. Po podpisaniu 
Porozumień Sierpniowych i 
powstaniu NSZZ „Solidarność” 
szybko stał się jednym z liderów 
Związku. Był pomysłodawcą i 
redaktorem pisma „Portowiec”, 
jednego z najważniejszych pism 
związkowych w całym Regionie 
Gdańskim, które ukazywało się 
aż do 2012 roku. – „Portowiec” 
był wielką zasługą Czesława 
Nowaka, który pokazał w tej 
sprawie swoje doświadczenie i 
wizjonerstwo. Port był bardzo 
rozległą strukturą, z dużą, ale 
rozproszoną po terenie załogą. 

Potrzebowaliśmy swojego pi-
sma, aby móc docierać do niej 
z naszą, prawdziwą informacją 
– mówi Andrzej Michałowski.

Więzień polityczny

Jako członek „S” Nowak w 
latach 1980–1982 był rozpra-
cowywany przez SB w ramach 
sprawy operacyjnej o krypto-
nimie „Bernard”. Po wprowa-
dzeniu stanu wojennego port 
Gdańsk jako jeden z nielicz-
nych zakładów w kraju stawił 
opór. Wybuchł tam najdłuższy 
na Pomorzu, jak się okazało, 
strajk okupacyjny. Portowcy do 
19 grudnia 1981 r. opierali się 
ZOMO, ale zakończyli protest 
po sprowadzeniu wojska. Li-
derzy portowej „S” nie chcieli 
ryzykować życia ludzi.

Czesław Nowak jako współ-
organizator tego strajku w lu-
tym 1982 r. został aresztowany, 
a następnie skazany przez Sąd 
Marynarki Wojennej w Gdyni 
(wydający najostrzejsze wyroki 
w stanie wojennym) na 4 i pół 
roku więzienia i 4 lata pozbawie-
nia praw publicznych. Trafił do 
Zakładu Karnego w Potulicach. 
Tam szybko stał się liderem gru-
py więźniów politycznych.

– Był najstarszy i najbardziej 
doświadczony. Nie popadł w 
marazm, podejmował różne ak-
cje. Napisaliśmy razem list do 
Ojca Świętego – wspomina An-
drzej Osipów, obecnie wicepre-
zes Stowarzyszenia „Godność” 
i przyjaciel Nowaka, wówczas 
również więziony w Potulicach 
działacz kolejarskiej „S”. Nowak 
razem z innymi więźniami poli-
tycznymi organizował głodówki, 
w ten sposób m.in. wywalczyli 
niedzielne msze święte w wię-
zieniu.

Z Potulic wyszedł na mocy 
amnestii w kwietniu 1983 r., ale 
nie mógł wrócić do portu – zo-
stał zwolniony. Przez kilka lat 
musiał pracować poniżej swoich 
kwalifikacji, m.in. jako palacz. 

Oczywiście cały czas działał 
w podziemnych strukturach 
Związku. – To była codzienna 
żmudna, antykomunistyczna 
robota. Druk i kolportaż bibuły, 
tajne spotkania, pomoc kolegom 
– mówi Andrzej Osipów, który, 
podobnie jak Nowak, w latach 
1983–1989 był inwigilowany 
przez SB w ramach Sprawy 
Operacyjnego Rozpracowania 
kryptonim „Cienie” (mieli też 
zakaz opuszczania kraju). 

Przełom

Wiosną 1988 r. na Pomorzu 
wybuchły największe protesty 
społeczne od czasu stanu wojen-
nego. Na początku maja Nowak 
niejako profilaktycznie, aby nie 
wywołać strajku w porcie, został 
aresztowany i osadzony na trzy 
tygodnie w więzieniu w Branie-
wie. Protesty skończyły się po 10 
dniach, ale wybuchły ponownie 
w sierpniu. Nowak był już wte-
dy przewodniczącym Komitetu 
Strajkowego w Zarządzie Portu 
Gdańsk. Portowcy strajkowali 
najdłużej, ale 1 września 1988 r. 
zostali zmuszeni do zakończenia 
protestu. Pod ścianą postawił ich 
Lech Wałęsa, który dzień wcze-
śniej dogadał się z gen. Kisz-
czakiem. Jednak kilkaset osób 
strajkujących w porcie zostało 
ukaranych zwolnieniami z pracy. 
Wówczas Nowak, przy pomocy 
m.in. biskupa gdańskiego Tade-
usza Gocłowskiego oraz Lecha 
i Jarosława Kaczyńskich, wywal-
czył przywrócenie ich do pracy. 

W czerwcu 1989 r. wystarto-
wał w wyborach kontraktowych 
z listy Komitetu Obywatelskie-
go „Solidarność”. Dlaczego on, 
antykomunista, zaakceptował 
Okrągły Stół? Jak mówi, taka 
była konieczność, a ostatecznie 
przekonało go stanowisko Ko-
ścioła. Dodaje jednak, że po wy-
borach, które okazały się wielką 

Zawsze wierny
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Tytuł naszego artykułu zapożyczyliśmy z filmu dokumentalnego TVP3 Gdańsk poświęconego 
Stowarzyszeniu „Godność”. Rzeczywiście, trudno o lepsze określenie dla postawy członków 
stowarzyszenia i jego prezesa Czesława Nowaka. W styczniu 2018 r. ten legendarny portowiec 
i związkowiec, po 1989 r. poseł, a później aktywny działacz społeczny zaangażowany w utrwa-
lanie pamięci o historii najnowszej, kończy 80 lat.

musiał pracować poniżej swoich 
kwalifikacji, m.in. jako palacz. 
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SPOŁECZEŃSTWO

– Głównym problemem 
dziennikarstwa jest stopnio-
we zanikanie tego zawodu, 
a przecież ktoś musi infor-
mować społeczeństwo. Bez 
dziennikarzy, i to niezależ-
nych, państwo nie jest peł-
nowartościowe. Jak Pan na 
to patrzy z pozycji nie tylko 
dziennikarza, ale i prezesa 
dużej dziennikarskiej orga-
nizacji? 

– Mam nadzieję, że uda 
się nam stworzyć wiarygodne 
medium, które będzie mówić 
o tym, co dzieje się w re-
dakcjach, w mass mediach, 
w środowisku dziennikarskim. 
Wszystko jest tu bardzo ważne, 
chodzi o rzetelny opis rynku 
medialnego i kondycji zawodu 
dziennikarza. Musimy walczyć 
z nienawiścią. Nie z opiniami, 
bo opinie mogą być różne, ale 
z nienawiścią, która jest mo-
torem bardzo wielu działań. 
Trzeba ją złapać, z powrotem 
włożyć do puszki i głęboko 
zakopać. To jest jeden z tych 
postawionych celów. Musimy 
usiąść i rzetelnie opisać sytu-
ację w mediach publicznych 
oraz w mediach prywatnych. 

– Czy mówiąc o kon-
flikcie, który przerodził się 
w nienawiść, ma Pan na my-
śli również kłamliwe, niena-
wistne informacje o Polsce 
wychodzące od dziennikarzy 
państw zachodnich? I czy 
SDP zamierza z tym coś zro-
bić? 

– Będziemy kontynuować 
naszą działalność zagraniczną 
w kontekście tego, co piszą 
inni o Polsce. Myślę, że uda 
się nam ją zdynamizować. 
Chcemy wiedzieć, czy wyni-
ka to z niewiedzy, czy ze złej 
woli. Bo jeżeli wypływa ze złej 
woli, wówczas jesteśmy bez-
radni. A jeżeli z niewiedzy, to 
damy nowe argumenty do opi-
su sytuacji w Polsce. Zresztą 
na sprawy mediów i kondycji 
zawodu dziennikarza trzeba 
spojrzeć szerzej, nie tylko z 
polskiej perspektywy, ale i 
europejskiej. Nasze doświad-
czenia ze spotkań z dziennika-
rzami w Berlinie czy Brukseli 
potwierdzają tezę, że politycz-
na poprawność prowadzi do 
autocenzury, a przez to wy-
krzywia obraz świata, polityki, 

gospodarki, procesów społecz-
nych. Z podobnym procesem, 
oczywiście w nieporównywal-
nie większej skali, i z zasto-
sowaniem cenzury oraz środ-
ków przymusu, mieliśmy do 
czynienia w państwach, które 
były pod wpływem Sowietów. 
Tym doświadczeniem możemy 
się dzielić.

– Jak temu zaradzić, aby 
o Polsce pisano prawdę? 
W Turcji ponad 150 dzien-
nikarzy przebywa w wię-
zieniach, a w Polsce nikt. 
Jednak to o Polsce mówi 
się, że dziennikarze są znie-
woleni i nie mają prawa do 
swobodnej wypowiedzi. Czy 
SDP może się temu przeciw-
stawić?

– Myślę, że najważniejsze 
są spotkania, zarówno zapra-
szanie dziennikarzy zagranicz-
nych do Polski, jak również 
jeżdżenie do nich. To mogą 
być zwykłe spotkania, ale 
i konferencje. Krótko mówiąc, 
ofensywne działanie. Choć 
atak i medialny, i polityczny, 
chociażby to, co widzieliśmy 
w Strasburgu, a i teraz obser-
wujemy, jak Komisja Europej-
ska wdraża artykuł nr 7, ma ce-
chy czegoś więcej niż prostego 
błędu. Przecież ci, którzy nas 
atakują, są doskonale poinfor-
mowani o sytuacji w Polsce. 
Wykorzystuje się nieszczę-
śliwych ludzi, jak chociażby 
człowieka, który się spalił, po 
to, aby zrobić z niego symbol 
i tym symbolem grać. Takich 
rzeczy jest bardzo wiele w na-
szej rzeczywistości politycznej. 
My z kolei, jako SDP, mamy 
kłopot z „pieczątką”, i to jest ta 
„pieczątka” polityczna. 

– Chodzi o mówienie, 
że SDP jest przybudówką 
PiS-u? A może jest?

– Przypisuje się nam, że 
wszystko, co robimy, jest po-
lityczne, a więc nie jest praw-
dziwe. Tę „pieczątkę” też mu-
simy rozwalić i to jest ważne 
zadanie.  

– Mówi się, że dziennikar-
stwo w Polsce upada, zwłasz-
cza na prowincji, a raczej 
w regionach, dlatego że więk-
szość mass mediów znajduje 
się w rękach obcego, głównie 
niemieckiego kapitału. Nie 
ma gazet polskich, są gazety 

polskojęzyczne. Natomiast 
zatrudnieni tam dziennika-
rze, niezależnie od formy za-
trudnienia: umowa o pracę, 
samozatrudnienie, umowa o 
dzieło, praca za wierszówkę, 
podpisują lojalki, że będą 
pisać tylko dla danego wy-
dawcy. Wielu z nich straciło 
pracę, bo dziennikarze nie 
są potrzebni, gdyż sporo tek-
stów przychodzi z centrali. Ci 
dziennikarze nie są członkami 
SDP lub rezygnują z członko-
stwa, nie stać ich na płacenie 
składek, odchodzą z zawodu. 
Jak to się ma do faktu, że SDP 
chce się rozwijać? 

– Jeśli chodzi o SDP, to jego 
siły się zwiększają. W oddzia-
le warszawskim wstąpiło do 
stowarzyszenia 90 nowych 
dziennikarzy i mamy szansę na 
to, że kolejnych 100 w najbliż-
szym czasie do niego wstąpi. 
Bardziej boję się kryzysu w od-
działach czy regionach, gdzie 
występuje regionalna prasa 
i to też jest jednym z kierun-
ków naszego działania. Chodzi 
o to, aby wyjść i „łowić”. Ło-
wić nowych, przekonywać no-
wych i pokazywać, co to jest za 
instytucja, dlaczego warto do 
niej należeć. Co daje przyna-
leżność do SDP. Sam się tego 
nauczyłem, kiedy straciłem 
pracę, i myślę, że mogę innym 
o tym opowiedzieć. Natomiast 
jeśli chodzi o obecność obce-
go kapitału, to trzeba przyznać, 
że prywatyzacja gazet została 
przeprowadzona bardzo nie-

szczęśliwie. Spowodowała, 
że prasa regionalna została 
zmonopolizowana przez kapi-
tał niemiecki, a wiele tytułów 
zniknęło z rynku. Nie jestem 
optymistą i uważam, że ten 
proces jest bardzo trudny do 
odwrócenia. Wykupienie ga-
zet regionalnych dziś wydaje 
się pozbawione ekonomiczne-
go sensu, a tworzenie nowych 
tytułów jest bardzo trudne 
i wymagałoby olbrzymiej de-
terminacji dziennikarzy. Moż-
na podjąć walkę o niezależność 
w internecie, ale tylko nielicz-
nym się to udaje. Nie szedłbym 
tak daleko jak pani redaktor 
i nie mówiłbym o mediach pol-
skojęzycznych, bo nie można 
zbiorowo obrażać dziennikarzy 
tam pracujących. 

– Jaka jest szansa, aby 
SDP stało się dużą, ważną 
i wiarygodną organizacją, 
z której opiniami liczą się 
wszystkie strony i która 
przywraca godność zawodu 
dziennikarza?

– Duża. SDP jest ważną 
organizacją, z opinią której 
liczy się zarówno środowisko 
dziennikarskie, jak i świat po-
lityczny, ale jest oczywiście 
dużo do zrobienia. Trzeba ro-
bić swoje w każdym momencie 
działania. Udowadniać naszą 
niezależność. Choć w tak spo-
laryzowanym świecie jest to 
bardzo trudne.

– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała 

 Maria Giedz

Kondycja zawodu 
dziennikarza
Rozmowa z redaktorem KRZYSZTOFEM SKOWROŃSKIM, który po raz trzeci został 
wybrany na prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, największej dziennikarskiej 
organizacji w kraju
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klęską komunistów, a zwłaszcza 
po rozwiązaniu PZPR, należało 
zerwać kontrakt i rozliczyć PRL.

Sam rozpoczął krótką karierę 
polityczną. W wyborach czerw-
cowych otrzymał ponad 93 tysią-
ce głosów (60 procent poparcia w 
okręgu gdyńskim, w którym star-
tował). Został posłem Obywatel-
skiego Klubu Parlamentarnego, 
a w 1991 r. po raz drugi zdobył 
mandat poselski, tym razem z 
listy Porozumienia Centrum. Do 
działalności w PC przekonał go 
antykomunistyczny program tej 
partii oraz postaci liderów – Le-
cha i Jarosława Kaczyńskich. Po 
1993 r. wrócił do pracy w uko-
chanym porcie gdańskim, przez 
dwie kadencje był również rad-
nym miasta Gdańska.

Strażnik pamięci

Jednak prawdziwą pasją 
Czesława Nowaka stała się 
walka o utrwalenie zgodnej z 
prawdą pamięci historycznej. 
Właściwie od zawsze miał nie-
zwykłą świadomość wagi spraw 
przeszłości dla budowania toż-
samości i przyszłości narodu. 
Już w sierpniu 1980 r., na fali 
solidarnościowego odrodzenia 
narodowego, był współinicja-
torem przywrócenia krzyża na 
mogile żołnierzy polskich na 
Westerplatte (komuniści ustawili 
tam sowiecki czołg).

Później, już jako współzało-
życiel i prezes Stowarzyszenia 
„Godność”, od 1993 r. był pio-
nierem tego wszystkiego, co od 
kilku lat określa się mianem po-
lityki historycznej. Lista zrealizo-
wanych inicjatyw, które okazały 
się sukcesem „Godności”, ale też 
samego Czesława Nowaka, jest 
imponująca. To m.in. pomni-
ki Józefa Piłsudskiego, Anny 
Walentynowicz oraz Ronalda 
Reagana i św. Jana Pawła II w 
Gdańsku, tablice upamiętniające 
protest z grudnia 1970 r. na daw-
nej siedzibie KW PZPR w Gdań-
sku oraz spotkanie Jana Pawła II 
z młodzieżą na Westerplatte w 
1987 r., kilka tytułów Honoro-
wego Obywatela Gdańska (m.in. 
dla płk. Ryszarda Kuklińskiego i 
Ronalda Reagana), setki spotkań, 
listów otwartych i apeli w waż-
nych sprawach publicznych oraz 
pomoc osobom represjonowa-
nym w okresie PRL.

Najnowsza inicjatywa Sto-
warzyszenia „Godność” ma na 
celu nadanie imienia zmarłego 
w 2017 r. ks. infułata Stanisława 
Bogdanowicza skwerowi przy 
bazylice Mariackiej w Gdańsku 
(której ks. Bogdanowicz był 
wieloletnim proboszczem).

– Młode pokolenie domaga 
się prawdy i chce budować Pol-
skę wolną i sprawiedliwą. Jako 
członkowie Stowarzyszenia 
„Godność” będziemy pomagać 
zrozumieć minione, zakłamane 
lata – zapowiada Czesław No-
wak. Panie Czesławie, dziękuje-
my i prosimy o jeszcze!

Adam Chmielecki
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Z badań CBOS-u

4610,79 zł
Tyle wyniosło przeciętne miesięczne wy-
nagrodzenie brutto w listopadzie 2017 r. 
W porównaniu z październikiem 2017 roku 
było wyższe o 0,8 proc., w porównaniu 
z listopadem 2016 r. wzrosło o 6,5 proc.

pod redakcją Martyny Werry

Przeczytaj PESEL

w pracy

Rekordowa moc wiatraków

NASZ DROGI PRĄD
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D O B O S Z  J A N A więcej na www.solidarnosc.gda.pl

Średnia cena energii elek-
trycznej dla gospodarstw do-
mowych w Polsce w pierwszej 
połowie 2017 roku wyniosła 
62,20 zł, czyli w przeliczeniu 
14,6 euro. W jednostkach siły 
nabywczej (PPS), stworzonej na 
potrzeby statystyki we wspólnej 
walucie odniesienia, która likwi-
duje ogólne różnice cen między 
poszczególnymi krajami, nasz 
prąd kosztuje 25,9 PPS. Według 
Eurostatu zajęliśmy w tej dzie-
dzinie trzecią pozycję w Unii Eu-
ropejskiej – przed nami znalazły 
się tylko Niemcy (tam za prąd 
płaci się średnio 28,7 PPS) i Por-
tugalia (28,6 PPS).                  

Mogłoby się wydawać, że w dobie wszechobecnej kompute-
ryzacji kaligrafia na zawsze odeszła do lamusa. Nadal robimy jed-
nak ręczne notatki dotyczące chociażby listy zadań do wykonania 
czy terminów oficjalnych zebrań. I nie powinno nas dziwić, jeśli 
kierownik czy dyrektor będzie ukradkiem przyglądał się, w jaki 
sposób piszemy. Z pisma można bowiem wyczytać wiele cieka-
wych informacji dotyczących nas jako pracowników. I tak stawia-
nie liter powoli i z namysłem może świadczyć o samodzielności 
i dobrej organizacji, podczas gdy pośpieszne pisanie wskazuje na 
niecierpliwość, ale też na umiejętność efektywnego wykorzysty-
wania czasu. Margines z lewej strony może oznaczać skłonność 
do analizowania przeszłości, a z prawej strony – niepewność i lęk 
przed przyszłością. Stawianie zaokrąglonych znaków wskazuje 
na kreatywność, ostro zakończonych – na inteligencję i cieka-
wość świata, a połączonych ze sobą – na systematyczność.      

PESEL to skrót od słów Powszechny Elektroniczny System Ewi-
dencji Ludności. Zawiera 11 cyfr, które pozwalają na jednoznacz-
ne zidentyfikowanie danej osoby. Cały numer PESEL składa się 
z zakodowanej daty urodzenia, liczby porządkowej, zakodowa-
nej płci oraz cyfry kontrolnej.

Znaczenie poszczególnych cyfr jest następujące: 
 1 i 2 – dwie ostatnie cyfry twojego roku urodzenia;
 3 i 4 – cyfry oznaczające miesiąc urodzenia;
 5 i 6 – dzień twoich narodzin;
 7, 8, 9, 10 – liczba porządkowa z oznaczeniem płci. U kobiety 

ostatnia cyfra tej liczby jest parzysta (0, 2, 4, 6, 8), a u mężczy-
zny – nieparzysta;

 11 – cyfra kontrolna, która służy do komputerowego spraw-
dzania numeru.
Aby odróżnić od siebie numery PESEL z różnych stuleci, przyję-

to zamianę cyfry 0 lub 1 (dla urodzonych w latach 1900-1999) od-
powiednio na 2 lub 3 (dla urodzonych w latach 2000-2100) przy 
oznaczaniu miesiąca urodzenia: i tak osoba urodzona 12 stycznia 
1914 roku będzie miała PESEL 140112XXXXX, a osoba urodzona 
12 stycznia 2014 roku – 142112XXXXX. Dzięki tej metodzie dwie 
różne osoby na pewno nie będą posiadały tego samego numeru 
PESEL w tym samym czasie. W następnych stuleciach będzie się 
wykorzystywać dalsze cyfry: 4, 5, 6, 7. Dla urodzonych w latach 
1800-1899 wykorzystuje się cyfry 8 i 9. 

Numer PESEL posiadają wszyscy obywatele polscy, w przypad-
ku cudzoziemców PESEL nadawany jest tym, którzy mieszkają 
w Polsce ponad 3 miesiące.                                                           

Niemcy

Portugalia

POLSKA

Belgia

Hiszpania

Rumunia

Łotwa

Grecja

          28,7

          28,6

    25,9  

    25,6

   25,4

 24,2

23,6

23,2

Ceny energii elektrycznej w PPS w 2017 roku. 
(zawierają wszystkie opłaty i podatki)

Pokaż mi notatki, 
a powiem ci, jakim pracownikiem jesteś

SŁONECZNA 
WITAMINAWITAMINAzimą

odpowiada za mocne zęby i 
kości, ale też zapobiega nad-
ciśnieniu i chorobom serca, 
cukrzycy, alergiom i anemii. 
Latem organizm sam wytwa-
rza ją pod wpływem promieni 
słonecznych. Co jednak zrobić 
zimą? Musimy dostarczyć ją 
organizmowi w pożywieniu 
jak większość witamin. Jej naj-
lepszym źródłem są gotowa-
ne, pieczone lub duszone ryby 
morskie. W mniejszych ilo-
ściach znajdziemy tę witaminę 
w jajkach, pełnym mleku i pro-
duktach mlecznych, olejach 
roślinnych, wątrobie i serach 
dojrzewających. Warto też po-
myśleć o jej suplementacji lub 
o przyjmowaniu tranu.        

Witamina D jest ważna dla 
naszego organizmu, ponieważ 

Przechodzące niedawno 
nad Polską wichury dopro-
wadziły nie tylko do znisz-
czeń, ale również do tego, 
że 23 grudnia o godzinie 
20 polskie farmy wiatrowe 
osiągnęły moc 5234 MW, 
co oznacza blisko 90 proc. 
ich możliwości. Pobiły w 
ten sposób rekord produkcji 
z października. Co więcej, 
utrzymujący się silny wiatr 
sprawił, że do 25 grudnia 
wiatraki po raz pierwszy 
pokryły aż 40 proc. zapo-
trzebowania całej Polski. 
Dostarczały wtedy prawie 
5 GW mocy. Do wiatraków 
dołączyły inne odnawialne 
źródła energii. 4,5 GW do-
starczały elektrownie wod-
ne, działające na biomasę 
i biogaz, a także mniejsze 
elektrociepłownie, niepod-
legające Krajowej Dyspozycji 
Mocy.                               

Stopa bezrobocia reje-
strowanego w listopa-
dzie 2017 r. wyniosła 
6,6 proc., a zatem nie 
zmieniła się w porów-
naniu z październikiem 
2017 roku.

W listopadzie 2017 
r. ceny paliwa do 
prywatnych środków 
transportu wzrosły 
o 4,7 proc. w porów-
naniu z listopadem 
2016 roku.

Do końca listopada 
2017 r. pociągami po-
dróżowało 279,29 mln 
osób, czyli o 3,77 proc. 
więcej w porównaniu z 
listopadem 2016 r. 

Ceny żywności w 
listopadzie 2017 
roku wzrosły o 6,5 
proc. w porównaniu 
z listopadem 2016 
roku.
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Wśród wydarzeń krajowych 2017 r. zdaniem Polaków naj-
ważniejsze były zmiany w sądownictwie (7 proc.), świad-
czenie „500+” (6 proc.), a także zakwalifikowanie się naszej 
reprezentacji w piłce nożnej na mundial w Rosji 
(4 proc.). Ponad połowa (54 proc.) nie znalazła w swej 
pamięci istotnego wydarzenia.



17Nr 1/styczeń 2018

HISTORIA

Niekiedy spieraliśmy się jako historycy, czy walka o niepodle-
głość musiała być tylko z bronią w ręku, czy też walką była 
działalność oświatowa i kulturalna prowadzona w trzech 

zaborach w drugiej połowie XIX wieku? Nigdy nie doszliśmy do 
wspólnego zdania, ale ci historycy, do których sam należę, jak rów-
nież nasi oponenci, byli zgodni, że jeśli nie byłoby tej działalności 
kulturalno-oświatowej, naród polski mógł zatracić na zawsze swoją 
etniczność, stać się społecznością, która nie byłaby w stanie wybić 
się na niepodległość.

Zanim nadeszła wolność 
(cz. 2)

STULECIE 
NIEPODLEGŁOŚCI 
POLSKI

Ruch kulturalno-oświatowy 
o orientacji narodowej polskiej 
lub inaczej: praca organiczna 
obejmująca wszystkie war-
stwy Polaków, narodził się naj-
wcześniej w zaborze pruskim. 
Będziemy to łączyć z powsta-
niem już w 1835 roku Kasyna 
w Gostyniu powołanego przez 
tamtejszych działaczy pracy 
organicznej Gustawa Potwo-
rowskiego i Waleriana Rem-
bowskiego, mającego na celu 
podniesienie gospodarki i sze-
rzenie oświaty wśród Polaków. 
Dalej, w Poznaniu, z inicjatywy 
Karola Marcinkowskiego, lekarza, powstała instytucja gospodarcza 
w postaci spółki akcyjnej dla rozwijania działalności społeczno-go-
spodarczej Polaków zaboru pruskiego. Jej dziełem był wzniesiony 
w Poznaniu hotel Bazar, w którym mieściły się sklepy, warsztaty 
rzemieślnicze, m.in. Hipolita Cegielskiego, oraz pokoje gościnne 
przeznaczone dla przyjezdnych Polaków z Wielkopolski. W Bazarze 
przez długie lata koncentrowało się życie polskie. 

Dalej, obok powołanego w 1861 roku Poznańskiego Towarzy-
stwa Naukowego, rozwijało się Towarzystwo Oświaty Ludowej, 
a od 1880 roku Towarzystwo Czytelni Ludowych. Duże znaczenie 
dla działalności Polaków w zaborze pruskim posiadał Bank Związku 
Spółek Zarobkowych S.A. kierowany przez księdza Augusta Sza-
marzewskiego, a potem księdza Piotra Wawrzyniaka. Była to walka 
o utrzymanie polskości, szczególnie w okresie Kulturkampfu i roz-
woju działalności Hakaty.

Wpływ Wielkopolski posiadał duże znaczenie także dla Śląska i 
Pomorza, rozwijała się oświata polska i tworzyły się polskie spółki 
zarobkowe. Na Pomorzu rozwijał się ruch kaszubski, scalała dzia-
łalność polską i kaszubską „Gazeta Gdańska” wydawana w języku 
polskim z dodatkami kaszubskimi. Wydawano na Pomorzu także 
kalendarze w języku polskim. Włączali się do działalności lekarze 
z rodowodem polskim, których obdarzała wielkim zaufaniem tam-
tejsza ludność polska i kaszubska. Panie Polki łączyły się w stowa-
rzyszenia gospodyń, a panowie – nawet w organizacje sportowe, 
na przykład cyklistów. Aleksander Miśkiewicz

Budynek hotelu Bazar w Poznaniu przy ul. Karola 
Marcinkowskiego, widok współczesny.

W
IK

IM
ED

IA
 C

O
M

M
O

N
S

Nim sfinalizuje się przekaz 
o rekonstrukcji rządu i 
wykluje się skład ekipy 

premiera Mateusza Morawiec-
kiego, warto pochylić się nad po-
stacią historyczną, której format 
pozwala zadumać się nad istotą 
sprawowania władzy i rządu nie 
dla samego rządu, a dla zapew-
nienia jako takiego dobrostanu 
obywateli. 

Realizując w praktyce postu-
laty programowe Polskiej Partii 
Socjalistycznej, Józef Piłsudski, 
Naczelnik Państwa, wprowa-
dzał demokratyczne rozwiązania 
prawne tyczące praw obywatel-
skich, jak równość obywateli bez 
różnicy płci, rasy, narodowości i 
wyznania, samorząd, powszechna 
oświata, wolność słowa, zgroma-
dzeń oraz reformy socjalne. 

Nic dziwnego. Piłsudski był 
wśród delegatów PPS na kongres 
II Międzynarodówki w Londynie 
1896 roku. Był w Centralnym 
Komitecie Robotniczym PPS. 
Organem PPS był „Robotnik”, 
który redagował (tytuł ten wróci 
w drugim obiegu w latach 70.).    

Mimo problemów gospodar-
czych odradzającej się Polski, 
wśród pierwszych aktów urzę-
dowych zatwierdzonych przez 
Józefa Piłsudskiego był pakiet 
dekretów regulujących prawa 
pracownicze. Piłsudski, konspi-
rator, socjalista, dowódca Legio-
nów, Naczelnik Państwa 1918-22 
był politykiem, dla którego ważne 
były kwestie praw robotniczych i 
socjalnych. 

– Musieliśmy poświęcać czas 
walce z obcym panowaniem, z 
germanizacją naszych dzielnic, i 
nie mieliśmy wolnego czasu na 
zajęcie się pracą nad postępem 
socjalnym i nad dobrobytem 
proletariatu. Spotykamy jeszcze 
często w Polsce poglądy feudal-
ne, szacunek dla patriarchalnych 
stosunków, którym zawdzięcza-
my władzę nad środowiskiem 
ludzkim. Feudalizm ten jest 
obecnie niedopuszczalny. Ro-
botnicy i chłopi nie mogą już 
znosić ucisku w dwudziestym 
wieku. Gdy przeprowadzamy 
reformę socjalną, przeciwnicy 
nasi wołają: „To bolszewizm!”. 
To nie bolszewizm, to nawet nie 
socjalizm, to demokracja. Chcia-
łem po prostu przerzucić Polskę 
z osiemnastego do dwudziestego 
wieku. Należało przeskoczyć całe 
stulecie i to było przyczyną wielu 
trudności i kłopotów wszelkiego 

Budowanie państwa 
socjalnego 1918-1919

Pomnik  
Karola Marcinkowskiego  
w Poznaniu.
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Nim wykuły się granice państwa polskiego w wyniku podpi-
sanych traktatów, w Wersalu w 1919 roku i w Rydze w 1921 
roku, niemal z marszu jesienią 1918 roku kładziono podwaliny 
pod ustrojowe ramy Rzeczypospolitej. Budowa kształtu pań-
stwa zaczęła się w listopadzie 1918 roku. I był to kształt socja-
listyczny. Listopad 1918 r. był początkiem budowy niepodległej 
Polski i walki o jej granice. 

rodzaju, gdyż ten skok był zbyt 
wielki. Wykonano skok, mówią 
mi, zbyt wysoki i zbyt daleki. 
Jednakże ten skok był konieczny, 
gdyż trzeba było udzielić ludowi 
nieco więcej sprawiedliwości so-
cjalnej – polemizował Piłsudski 
w wywiadzie udzielonym kores-

pondentowi „Journal de Génève” 
w maju 1919 r.  

Józef Piłsudski stał się wów-
czas rzeczywistym przywódcą 
tworzącego się państwa. Pół 
roku wcześniej „Rząd lubelski” 
rozwiązał się, Rada Regencyj-
na ustąpiła, a Polska Komisja 
Likwidacyjna zaakceptowała 
sytuację polityczną. 13 listopada 
1918 roku właśnie szefowi  rządu 
lubelskiego Ignacemu Daszyń-
skiemu Piłsudski powierzył misję 
tworzenia gabinetu. Zakończyła 
się ona niepowodzeniem i 18 li-
stopada powstał pierwszy oficjal-
ny rząd niepodległej Polski, który 
utworzył inny socjalista, Jędrzej 
Moraczewski. Rząd lewicowy 
(lecz nie rewolucyjny!) miał się 
zająć administracją, przygoto-
waniem wyborów i wprowa-
dzaniem niezbędnych reform 
społecznych.

Już w listopadzie 1918 r. zo-
stał wydany dekret o 8-godzin-
nym dniu pracy i 46-godzinnym 
tygodniu roboczym. W grudniu 
tegoż roku zakazano pracy w 
nocy, w niedziele i święta, zapo-
wiedziano ograniczenie długości 
pracy szkodliwej dla zdrowia, 
wprowadzono zakaz eksmisji 
bezrobotnych z małych mieszkań 

i przyznano pracownikom prawo 
do strajku.

11 stycznia 1919 r. Naczelnik 
Państwa, dwa miesiące po odzy-
skaniu niepodległości, wydał de-
kret o obowiązkowym ubezpie-
czeniu pracowników, pierwszy 
polski akt prawny o ubezpiecze-
niu na wypadek choroby. Dekret 
gwarantował pracownikom i ich 
rodzinom pomoc lekarską, lecze-
nie szpitalne i zasiłek chorobowy 
i stał się podstawą do tworzenia 
systemu ubezpieczeniowego. 19 
maja 1920 r. Sejm podjął odpo-
wiednią ustawę.

3 stycznia 1919 r. zostały wy-
dane dekrety o inspekcji pracy, 
czyli „O urządzeniu i działalno-
ści inspekcji pracy”, a także – co 
odgrywało dużą rolę w warun-
kach rosnącego bezrobocia – o 
pośrednictwie pracy, które miało 
udzielać pomocy poszukującym 
zatrudnienia. 

Dekret o powołaniu Pań-
stwowej Inspekcji Pracy, jedna 
z pierwszych decyzji Piłsud-
skiego po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości, świad-
czy o randze, jaką ówczesne 
władze wiązały z organizacją 
rynku pracy.

W następnych miesiącach 
usankcjonowano prawem dzia-
łalność związków zawodowych 
i nadal rozwijano ustawodaw-
stwo zabezpieczające interesy 
pracownicze. Były to rozwią-
zania stawiające Polskę pod 
względem socjalnym przed 
najbardziej rozwiniętymi pań-
stwami zachodnimi. 

W kolejnych numerach 
„Magazynu Solidarność”, na 
stulecie Niepodległości, omó-
wimy dalsze dzieje kodyfikacji 
i przestrzegania praw socjal-
nych.

(asg)

11 stycznia 
1919  r. Naczel-
nik Państwa, 
dwa miesiące 
po odzyskaniu 
niepodległości, 
wydał dekret 
o obowiązko-
wym ubezpie-
czeniu pracow-
ników, pierwszy 
polski akt praw-
ny o ubezpiecze-
niu na wypadek 
choroby. 
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Partnerzy:

Do gotyckiej świątyni 
w Gdańsku, patronki 
Europy, zjechali mini-

strowie, parlamentarzyści, sa-
morządowcy, poczty sztanda-
rowe, a także zwykli ludzie, w 
tym członkowie „Solidarności” 
z całej Polski. Wśród uczestni-
ków był przewodniczący „So-

lidarności” Piotr Duda, a także 
przewodniczący ZRG Krzysz-
tof Dośla. Odsłonięcia ołtarza, 
wzniesionego na 100-lecie od-
zyskania przez Polskę niepod-
ległości, dokonał prezydent 
Andrzej Duda. Ksiądz arcy-
biskup Salvatore Pennacchio, 

poświęcając ołtarz, dzieło 17 
lat pracy gdańskich artystów, 
powiedział: – Pragniemy od-
dać Panu Bogu to, co najcen-
niejsze, okazać dziękczynienie 
za 100 lat niepodległości Pol-
ski. Natomiast rozpoczynając 
liturgię mówił: – Wspomina-
my bolesne rocznice, które dziś 
obchodzimy: 47 rocznicę wy-
darzeń grudniowych w Gdań-
sku i Gdyni oraz 36 rocznicę 
wprowadzenia stanu wojen-
nego w Polsce. Modlitwą ota-
czamy wszystkie ofiary. Niech 
Pan Bóg obdarzy ich nagrodą 
życia wiecznego. 

Homilię wygłosił ks. abp 
Sławoj Leszek Głódź, mówiąc 
o poświęconym ołtarzu:

– To jest nasze wotum 
wdzięczności Bogu za Jego 
obecność na drogach naszej 
historii (…) za dar ojczyzny 
i ewangeliczny siew Kościo-
ła, z którego wyrastało to, co 
wielkie i twórcze na polskiej 
drodze, za pokolenia idące 
przez swój czas z Chrystu-
sem i Jego Matką, za tych, co 
bronili domowych progów i 
Bożych ołtarzy. (…)  Jest to 
także nasze gdańskie wotum 
za Niepodległą, która przed 
100 laty odrzuciła pęta niewo-
li. Ten ołtarz ma upamiętniać 

17 grudnia, w 47 rocznicę krwawych wydarzeń Grudnia 
1970 roku w Gdyni, przed świtem przy pomniku Ofiar Grud-
nia 1970 rozpoczęły się uroczystości z udziałem premiera Mate-
usza Morawieckiego. – Tamten czarny czwartek, dni przed i dni 
po nim, to były dni tragiczne, które utorowały drogę do wol-
ności. Tym ludziom winniśmy wdzięczność, bo dzięki nim mo-
żemy dzisiaj budować lepszą Polskę. Krew nie była na darmo, 
ona była kamieniem milowym na drodze do wolności – mó-
wił Morawiecki. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł 
Soloch odczytał list od prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Bursztynowy ołtarz w rocznicę Grudnia

Uroczystości w bazylice św. Brygidy.

16 grudnia w bazylice św. Brygidy w Gdańsku odprawio-
na została msza święta upamiętniająca ofiary Grudnia ’70 
oraz stanu wojennego. W uroczystości połączonej z odsło-
nięciem i poświęceniem Bursztynowego Ołtarza Ojczyzny 
uczestniczył prezydent RP Andrzej Duda. 

16 grudnia 2017 r. 
odsłonięto bursztynowy 
ołtarz. 

tragiczne wydarzenia z grudnia 
1970 r. i 1981 r., ale ma być 
też ogniwem narodu na drodze 
ku wolności.  

Po mszy św. głos zabrał pre-
zydent Andrzej Duda. –  Dzię-
kuję za wielki zaszczyt, jakiego 
dostąpiłem ‒ że mogłem wraz 
z przewodniczącym „Solidar-
ności”, ruchu wyrosłego stąd, 
z Gdańska, odsłonić dzisiaj ten 
wspaniały Ołtarz Ojczyzny (…
) pełen wielkich symboli wiary 
tak ważnych dla Polaków, ale 
także symboli ważnych dla Po-
laków wydarzeń, które nazna-
czyły, ale zarazem wyrysowały 
ostatnie dziesięciolecia naszej 
historii. Dziękuję, że są na tym 
ołtarzu obecni – obok Matki 
Najświętszej z Jasnej Góry 
‒ nasi wielcy rodacy patrzący 
dziś na nas z niebios, gdzie 
siedzą obok tronu Pana Boga, 
jestem o tym przekonany: nasz 
św. Jan Paweł II Papież i nasz 
bł. ks. Jerzy. Obydwaj wielcy 
patroni „Solidarności”, która 
wyrosła z tego, że zebrał nas 
Ojciec Święty Jan Paweł II. Ze-
brał nas dosłownie – poprzez to, 
że przyszliśmy na pielgrzymkę, 
stanęliśmy ponad milionem lu-
dzi wobec naszego polskiego 
papieża i zobaczyliśmy, że my-
ślimy tak samo, że to samo jest 

dla nas ważne, i zobaczyliśmy, 
jak jest nas wielu.

Po mszy św. uczestnicy gru-
dniowych uroczystości przeszli 
pod pomnik Poległych Stocz-
niowców. Po odczytaniu Apelu 
Poległych i odmówieniu modli-
twy, którą poprowadził metro-
polita gdański abp Sławoj Le-
szek Głódź, prezydent Andrzej 
Duda, przewodniczący Komisji 
Krajowej i ZRG „S” oraz dzie-
siątki delegacji złożyły kwiaty 
pod pomnikiem. 

 (mig)

Krew się polała grudniowym świtem – Gdynia pamięta

Obchody w Gdyni. Premier Mateusz Morawiecki  
z uczestnikami uroczystości. 

Grudnia ’70 i na wiadukcie. 
Wieniec w imieniu Gdyni zło-
żył prezydent miasta Wojciech 
Szczurek. Podczas uroczystości 
premier Mateusz Morawiecki zo-
stał uhonorowany symbolicznym 
Pierścieniem Inki, wręczanym za 
postawę patriotyczną przez me-
tropolitę gdańskiego arcybiskupa 
Sławoja Leszka Głódzia. 

– Pamiętamy wszyscy z lekcji 
historii, że ta nasza Gdynia i ten 
kawałek Polski, 147 kilometrów, 
i to licząc razem z Mierzeją Hel-
ską, przed II wojną światową był 
nazywany korytarzem, a to dla 
mnie symboliczne. To, co działo 
się w 1970 r., potem w 1980 r., to 
był taki korytarz do wolności – 
mówił z kolei na osobistym spo-

Oddajemy hołd naszym ro-
dakom, którzy w zniewo-
lonej ojczyźnie otwarcie 

upomnieli się o chleb, godność i 
wolność. Pochylamy głowy przed 
robotnikami i innymi uczestnika-
mi ulicznych protestów, którzy 
zginęli wtedy od kul funkcjo-
nariuszy zbrodniczego reżimu” 
– napisał prezydent.

Uroczystości zgromadziły jak 
co roku kilkaset osób. Związko-
we przesłanie odczytał Roman 
Kuzimski, wiceprzewodniczący 
ZRG NSZZ „S”. Wspólną mo-
dlitwę poprowadził metropolita 
gdański ks. abp Sławoj Leszek 
Głódź. Uczestnicy uroczystości 
złożyli wiązanki kwiatów i zapa-
lili znicze pod pomnikiem Ofiar 

tkaniu z uczestnikami Grudnia 
’70 w dawnym stoczniowym 
biurowcu premier Morawiecki. 
Uczestniczyli w nim byli pracow-
nicy Stoczni Gdynia noszącej nie-
gdyś imię Komuny Paryskiej.

Wieczorne obchody, upa-
miętniające krwawe stłumienie 
robotniczej rewolty w 1970 roku 
w Gdyni, rozpoczęły się tradycyj-
nie w świątyni związanej z powo-
jenną historią tego miasta, w ko-
ściele Najświętszego Serca Pana 
Jezusa przy ul. Armii Krajowej. 
Nabożeństwo poprzedził słowno-
-muzyczny montaż w wykonaniu 
uczniów SP nr 40 w Gdyni.

Mszy świętej koncelebro-
wanej przewodniczył ks. bp 
Wiesław Szlachetka. Mówiąc 
o kainowej zbrodni z 1970 
roku, biskup mówił o zbrodni 
nieosądzonej. Zdaniem biskupa 
Szlachetki jest to wymownym 
dowodem na potrzebę zmian 
w wymiarze sprawiedliwości. 
Wieczorem gdynianie, związko-
we delegacje, kapłani przeszli ze 
świątyni na plac Wolnej Polski 
pod pomnik Ofiar Grudnia 1970 
r. w milczącym marszu pamięci. 
Trudno jednak oprzeć się wra-
żeniu, że jest nas z roku na rok 
mniej.

– Żadna zbrodnia komuni-
styczna nie została osądzona. 
Winni nie ponieśli kary. Nie 
kieruje nami zemsta, ale zwy-

czajna przyzwoitość. Dajemy 
świadectwo pamięci, ale i 
upominamy się o osąd tam-
tych spraw – mówił prezydent 
miasta Wojciech Szczurek u 
stóp gdyńskich krzyży na placu 
Wolnej Polski. 

W podobnym tonie utrzyma-
ne było wystąpienie Krzysztofa 
Dośli, przewodniczącego ZRG 
NSZZ „S”: – Wolność ojczy-
zny krzyżami się mierzy. Na 
miejscu, w którym przelana 
była krew rodaków, jest krzyż. 
Symbol zwycięstwa. Towarzy-
szy nam pamięć o tych, którzy 
stracili życie, byśmy mogli żyć 
w wolnym kraju. Tylko, czy 
musieli zginąć? Czy musieli od-

dać życie za godziwe warunki 
pracy? Ta krew przelana w 1970 
roku nie była pierwszą ofiarą na 
ołtarzu ojczyzny. Bezkarność za 
grudniowe zbrodnie zrodziła 
stan wojenny i kolejne ofiary 
przyniosła. Dzisiaj, czcząc pa-
mięć tych, którzy zginęli, musi-
my przypominać, że byli spraw-
cy, zbrodniarze podejmujący 
decyzje i ich poplecznicy. Są 
w historii ojczyzny daty, prze-
strogi, oby się nie powtórzyły 
te dramaty. Obyśmy nie musieli 
stawiać kolejnych krzyży tym, 
którzy przelali krew za ojczy-
znę – mówił Krzysztof Dośla.

Artur S. Górski
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Henryk Mierzejewski oraz Zbigniew Formela i Zygmunt 
Pałasz gościli w Szkole Podstawowej nr 1 w Rumi. Z per-
spektywy uczestników wydarzeń opowiedzieli nastolatkom 
o zdarzeniach z grudnia 1970 roku, a także początkach 
„Solidarności”. 

Na lekcji historii 
tego nie usłyszą 

Na zorganizowane 1 grudnia w Szkole Podstawowej nr 1 w 
Rumi spotkanie nieprzypadkowo wybrane zostały klasy trze-
cie obecnego gimnazjum, ponieważ, jak tłumaczy nauczy-

cielka Małgorzata Łoboz, są oni na tyle dojrzali emocjonalnie, że 
mogą mówić o tak poważnych sprawach, jak wypadki Grudnia ’70. 
– Uczymy się o powstaniach, wojnach, a nie mówimy o tym, co 
jest najważniejsze. Tej najnowszej historii państwa polskiego, która 
pozwoliła nam żyć w wolnym i demokratycznym kraju, nie ma w 
programie szkoły podstawowej – przyznaje Małgorzata Łoboz. 

– Gdy tuż przed świętami drastycznie podniesione zostały ceny 
żywności, nie wytrzymaliśmy – rozpoczął Henryk Mierzejewski, 
od końca lat 60. ubiegłego wieku pracownik Stoczni im. Komuny 
Paryskiej w Gdyni, a w grudniu 1970 roku uczestnik strajku i jedna 
z osób, które ulicami miasta niosły na drzwiach ciało Zbyszka 
Godlewskiego „Janka Wiśniewskiego”. Później był delegatem do 
Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej, 
a także na I WZD Regionu Gdańskiego „S”. 

W grudniu 1981 roku Henryk Mierzejewski został interno-
wany, a następnie przewieziony do ośrodka znajdującego się w 
Strzebielinku. – Byłem zamknięty w więzieniu jako szkodnik 
społeczny, który organizował strajk i „Solidarność”. Spałem 
na piętrowym łóżku razem z późniejszym prezydentem Polski 
Lechem Kaczyńskim – opowiadał uczniom w Rumi. 

Z perspektywy wielu lat Henryk Mierzejewski ocenił podwyż-
kę cen żywności z końca 1970 roku jako celowe posunięcie, które 
miało doprowadzić do roszady we władzach. – Niektórzy mieli już 
dosyć Gomułki – tłumaczył podczas wizyty w szkole. – Podwyżki 
wprowadzono przed świętami, choć ludzie ledwo wiązali koniec z 
końcem, a w sklepach nic nie było. To spowodowało wybuch.

– Byliśmy wtedy młodzi jak wy – dodał pochodzący z Rumi Zbi-
gniew Formela. – Stanisław Kociołek z Biura Politycznego KC PZPR 
przemawiał, ludzie mu uwierzyli i poszli do pracy, a rano wszędzie stały 
czołgi. Pamiętam dziewczynę niosącą goździki. Dostała rykoszetem w 
szyję. Podbiegliśmy z kolegą, podnieśliśmy ją, żeby zawieźć do szpitala. 
Nad nami latały milicyjne helikoptery, rzucano gazem łzawiącym. 

Okoliczności, o których część uczniów mogła nie mieć pojęcia, wy-
jaśniła przy okazji tego spotkania Małgorzata Łoboz. – Mój ojciec był 
jednym z tych, którzy w Grudniu ’70 szli do pracy – przyznała. – Na 
ludzi czekały wojsko, milicja, ZOMO. Władze zezwoliły na użycie broni 
z ostrą amunicją. Było mnóstwo ofiar śmiertelnych, ale gdy rodziny szły 
upamiętnić swoich bliskich, to okazywało się, że ich mogił już nie ma. 

Sami uczniowie nie tylko słuchali, ale również przygotowali się do 
tego spotkania. Podczas zajęć wyświetlona została wideoprezentacja na-
stolatków na temat Grudnia ’70, obejmująca najważniejsze informacje, 
począwszy od genezy protestów, przez dawne zdjęcia, historię „Janka Wi-
śniewskiego”, postulaty protestujących,. Przed rówieśnikami zaprezento-
wał się uczeń dotychczasowego Gimnazjum nr 1 z wierszem Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego „Bez imienia” oraz chór I LO im. Książąt Pomor-
skich w Rumi, który wykonał m.in. „Przysięgę” Andrzeja Kołakowskie-
go. – Bo przysięgaliśmy na orła i na krzyż – rozbrzmiewała pieśń. – Na 
dwa kolory, te najświętsze w Polsce barwy, na czystą biel i na gorącą 
czerwień krwi, na wolność żywych i na wieczną chwałę zmarłych.

Tomasz Wittbrodt 

Henryk Mierzejewski  był jedną z osób, które ulicami miasta 
niosły na drzwiach ciało Zbyszka Godlewskiego. 
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Zorganizowane 10 grudnia 
spotkanie opłatkowe po-
łączone z mszą św. roz-

poczęło się od złożenia kwia-
tów pod tablicą pamiątkową, 
która znajduje się na murze 
dawnego obozu internowania. 
W okresie między grudniem 
1981 a grudniem 1982 roku 
przebywało w nim łącznie, w 
różnych miesiącach, kilkaset 
osób. 

– Dziękuję wszystkim, którzy 
przyczynili się do tego, że nasze 
spotkania mogą się odbywać 
– zaznaczył Roman Bielecki ze 
Stowarzyszenia Strzebielinek, 
jedna z osób przetrzymywanych 
w obozie (zatrzymany za to, że 
„zamierzał rozpowszechniać 
ulotki nawołujące do zakłóceń 
uroczystości 1 Maja, nakłaniał 
studentów WSM do pójścia 
pod pomnik ofiar grudnia 1970 
w Gdańsku, pomimo zakazu 
władz”).  

W zimnych celach, bez 
wyroków sądowych władza 
PRL umieszczała po kilkuna-
stu zatrzymanych (z czasem, 
po wizytach delegacji Mię-
dzynarodowego Czerwonego 
Krzyża, więzienny rygor zo-
stał złagodzony). Jednocześnie 
funkcjonariusze SB próbowali 
nakłonić przebywające tam 
osoby do podpisywania de-
klaracji lojalności lub wręcz 
współpracy. 

– Wracamy w to miejsce dla 
upamiętnienia tamtych przeżyć 
– mówił ks. Marian Miotk, 
proboszcz Parafii św. Józefa 
Rzemieślnika w Gniewinie. 

– Ale ten dzień nie może 
być jednym dniem w roku, 
kiedy nasze myśli będą kiero-
wały się ku bohaterom anty-
komunistycznego podziemia, 
którzy w obronie niepodle-
głego państwa polskiego i 
dążeń demokratycznych spo-

Oddali hołd internowanym
Przed dawnym obozem internowania w Strzebielinku spotkały się osoby, które tam przeby-
wały oraz zaproszeni goście. – Tylko obecność nasza, ofiar i tych, którzy chcą pamiętać, nie 
pozwala sprawcom żyć spokojnie – mówił przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla. 

Na uroczystościach w Strzebielinku był obecny Krzysztof 
Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „Solidarność”. 

łeczeństwa przeciwstawili się 
narzuconemu siłą reżimowi 
komunistycznemu – zwróciła 
się do zebranych poseł Dorota 
Arciszewska-Mielewczyk. 

– Potrzeba pamięci nie tyl-
ko o naszych bezpośrednich 
doznaniach, ale również o tym 
wszystkim, co przeżywali naj-
bliżsi, jest ważna w naszym 
życiu osobistym i społecznym 
– przyznał jeden z uczestników. 
– Wszyscy mamy nadzieję, że 
tamten czas już nigdy się nie 
powtórzy – dodał.  

– Być może nie musieliby-
śmy się tu spotykać, być może 
nie byłoby nocy 13 grudnia, gdy-
by wcześniejsze zbrodnie totali-
tarnej, komunistycznej władzy: 
poznański Czerwiec, grudzień na 
Wybrzeżu, radomski Czerwiec 
zostały osądzone – powiedział 
Krzysztof Dośla i jednocześnie 
przypomniał, że do dziś żaden 
ze sprawców ani głównych 
inspiratorów zbrodni przeciw 
narodowi nie został osądzony. 
– Mało tego, państwo polskie w 
całej swojej mocy i potędze nie 
potrafiło zbrodni nazwać zbrod-
nią i tylko obecność nasza, ofiar 
przestępstw i tych, którzy chcą 
pamiętać nie pozwala sprawcom 
żyć spokojnie. Nasza pamięć to 
zabezpieczenie, aby nigdy wię-
cej do takich zdarzeń nie doszło, 
ale czy sama pamięć wystarczy? 
Chcielibyśmy, aby nikt więcej 
nie musiał występować w pro-
teście przeciwko łamaniu praw 
człowieka i w obronie prawa do 
godnego życia.

Tomasz Wittbrodt 
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To była prawdziwa lekcja 
historii. Pod pomnikiem 
Poległych Stoczniowców, 

na placu Solidarności w Gdańsku, 
15 grudnia zebrali się uczniowie 
szkół podstawowych i ponadpod-
stawowych z Gdańska, Łęgowa i 
z Przodkowa. Przyszli, jak sami 
powiedzieli, „aby pamiętać o 
poległych stoczniowcach; aby 
uczcić ich pamięć”.

Niewiele wiedzą o tamtych 
czasach, bo zapomnieli, co mó-
wił nauczyciel, a w szkołach 
jeszcze ich tego nie uczono. Te-
raz, słuchając Apelu Poległych, 
łzy kręciły się im w oczach. 
Przyglądali się stoczniowcom, 
którzy w roboczych ubraniach, 
w kaskach na głowach, wyszli 
na przerwę śniadaniową, aby 
złożyć pod pomnikiem kwiaty 
i zapalić świeczki. Modlili się za 
tych, którzy zginęli tylko dlate-
go, że byli robotnikami i chcieli 

pracy i chleba. Wśród tych, któ-
rzy zginęli byli też uczniowie. 

Jak mówił pod pomnikiem 
Wojciech Książek, członek Pre-
zydium ZRG NSZZ „Solidar-
ność”, w Grudniu 1970 r. zginęły 
44 osoby, a rannych było 1170.  – 
Spotykamy się tutaj, żeby o nich 
nie zapomnieć – powiedział. 

Uczniowie przysłuchiwali się 
tej niecodziennej, bo prowadzo-
nej w nietypowym miejscu lek-

cji historii. Sami, jako przedsta-
wiciele ponad trzydziestu szkół, 
złożyli kwiaty. Jedna z uczen-
nic Szkoły Podstawowej nr 14 
w Gdańsku Ada Kordowska, 
tegoroczna laureatka konkursu 
piosenki patriotycznej, zaśpie-
wała pod pomnikiem pieśń 
„Ojczyzno ma”, poświęconą 
ludziom, którzy przelali krew 
po to, aby innym żyło się lepiej.

(mig)

„Żeby nie zapomnieć”
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PRAWO

TelepracabhpbhpA B C  

Telepraca oznacza pracę 
wykonywaną:
 regularnie, 
 poza zakładem pracy,
 z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu przepisów o 
świadczeniu usług drogą 
elektroniczną.
Pojęcie środków komu-

nikacji elektronicznej regu-
luje ustawa z 18 lipca 2002 
r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną. Zgodnie z nią 
poprzez środki komunikacji 
elektronicznej rozumie się 
wszelkiego rodzaju rozwiąza-
nia techniczne, w tym urządze-
nia teleinformatyczne, umożli-
wiające porozumiewanie się na 
odległość, a w szczególności 
pocztę elektroniczną. 

Zgodnie z kodeksem pracy 
(art. 675) telepracownikiem 
jest pracownik, który wyko-
nuje pracę w wyżej wymienio-
nych warunkach i przekazuje 
pracodawcy wyniki pracy w 
szczególności za pośrednic-
twem środków komunikacji 
elektronicznej.

Warunki stosowania telepracy 
określa się w porozumieniu za-
wieranym między pracodawcą i 
zakładową organizacją związko-
wą, a w przypadku, gdy u praco-
dawcy działa więcej niż jedna za-
kładowa organizacja związkowa 
– w porozumieniu między praco-
dawcą a tymi organizacjami.

Jeżeli nie jest możliwe 
uzgodnienie treści porozumie-
nia ze wszystkimi zakładowymi 
organizacjami związkowymi, 
pracodawca uzgadnia treść po-
rozumienia z organizacjami re-
prezentatywnymi.

Jeżeli w terminie 30 dni od 
dnia przedstawienia przez pra-
codawcę projektu porozumienia 
nie dojdzie do jego zawarcia, 
pracodawca określa warunki 
stosowania telepracy w regula-
minie, uwzględniając ustalenia 
podjęte w toku uzgodnień.

Jeżeli u danego pracodaw-
cy nie działają zakładowe or-
ganizacje związkowe, warunki 
stosowania telepracy określa 
pracodawca w regulaminie, po 
konsultacji z przedstawicielami 
pracowników wyłonionymi w 

trybie przyjętym u danego pra-
codawcy.

Uzgodnienie między stronami 
umowy, że praca będzie wykony-
wana w formie telepracy, może 
nastąpić:
1. przy zawieraniu umowy 

o pracę albo 
2. w trakcie zatrudnienia.

Niedopuszczalne jest po-
wierzenie wykonywania pracy 
w formie telepracy na podsta-
wie art. 42 par. 4 kodeksu pra-
cy, zezwalającego pracodawcy 
w przypadkach uzasadnionych 
jego potrzebami, na powierzenie 
pracownikowi innej pracy niż 
określona w zawartej umowie, na 
okres nieprzekraczający 3 miesię-
cy w roku kalendarzowym.

Pracodawca jest obowią-
zany:
1. dostarczyć telepracownikowi 

niezbędny sprzęt spełniający 
wymagania BHP,

2. ubezpieczyć sprzęt,
3. pokryć koszty związane z in-

stalacją, serwisem, eksploata-
cją i konserwacją sprzętu,

4. zapewnić telepracownikowi 
pomoc techniczną i niezbęd-

ne szkolenia w zakresie ob-
sługi sprzętu.

Pracodawca i telepracownik 
mogą w odrębnej umowie okre-
ślić dodatkowe warunki.

Telepracownik nie może być 
traktowany mniej korzystnie 
w zakresie nawiązania i rozwią-
zania stosunku pracy, warunków 
zatrudnienia, awansowania oraz 
dostępu do szkolenia w celu 
podnoszenia kwalifikacji niż 
inni pracownicy zatrudnieni 
przy takiej samej lub podobnej 
pracy. Pracownik nie może też 
być w jakikolwiek sposób dys-
kryminowany z powodu pod-
jęcia pracy w formie telepracy, 
jak również odmowy podjęcia 
takiej pracy. Pracodawca ma 
obowiązek umożliwić telepra-
cownikowi, na zasadach przy-
jętych dla ogółu pracowników, 
przebywanie na terenie zakładu 
pracy, kontaktowanie się z in-
nymi pracownikami oraz korzy-
stanie z pomieszczeń i urządzeń 
pracodawcy, z zakładowych 
obiektów socjalnych i prowa-
dzonej działalności socjalnej.

Pracodawca ma prawo kon-
trolować wykonywanie pracy 
przez telepracownika w miejscu 
wykonywania pracy, ale jeżeli 
praca jest wykonywana w domu, 
za uprzednią zgodą telepracow-
nika wyrażoną na piśmie lub za 
pomocą środków komunikacji 
elektronicznej.

Wykonywanie czynności 
kontrolnych nie może naruszać 
prywatności telepracownika 
i jego rodziny ani utrudniać 
korzystania z pomieszczeń 
domowych.

Jeżeli praca jest wykony-
wana w domu telepracownika, 
pracodawca realizuje wobec 
niego obowiązki określone 
w dziale dziesiątym kodeksu 
pracy, z wyłączeniem:
1. obowiązku dbałości o bez-

pieczny i higieniczny stan 
pomieszczeń pracy, okre-
ślonego w art. 212 pkt 4,

2. obowiązków określonych 
w rozdziale III tego działu 
dotyczących wymagań dla 
obiektów budowlanych 
i pomieszczeń pracy,

3. obowiązku zapewnienia od-
powiednich urządzeń higie-
niczno-sanitarnych (art. 233 
k.p.).
Na pracodawcy ciążą tak-

że obowiązki w zakresie do-
stosowania stanowiska pracy 
telepracownika do wymagań 
określonych w rozporządze-
niu ministra pracy i polityki 
socjalnej z dnia 1 grudnia 
1998 r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy na stano-
wiskach wyposażonych w mo-
nitory ekranowe (Dz. U. nr 148 
poz. 973).

Iwona Pawlaczyk

Ludzie, których kochamy, nie umierają nigdy…
Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych

Ks. Jan Twardowski
Panu Wojciechowi Książkowi, Przewodniczącemu Sekcji Oświaty i Wychowania  Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, Rodzinie oraz Najbliższym

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

Mamy Stanisławy
składają przyjaciele z Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni

Mamo,
Czas zapamiętać Twoje kroki

I Twoje dłonie, zapach chleba, 
by kiedy przyjdzie sen głęboki,

ruszyć za Tobą w stronę Nieba...
Przewodniczącemu Wojciechowi Książkowi wyrazy współczucia

z powodu śmierci 

Mamy
składają 

członkowie  Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu 
Gdańskiego.

Przekazujemy Rodzinie słowa otuchy w tych trudnych chwilach i otaczamy 
Zmarłą naszą modlitwą.

Ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie
Psalm 16

Danucie Wójcik, Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej Pracowników 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Rumi, wyrazy głębokiego 

współczucia  z powodu śmierci 

Matki
oraz otuchy w tych trudnych chwilach

składają Koleżanki i Koledzy ze Związku

Ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie
Psalm 16

 Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

 Zofii Płóciennik
Wieloletniej, niezapomnianej sekretarki
naszej Komisji Zakładowej w latach 90.

 Wszystkim bliskim, których w sposób szczególny dotknęło Jej Odejście, 
zwłaszcza Mężowi, pragniemy przekazać wyrazy otuchy i nadziei 

wynikającej z wiary, że życie człowieka nie kończy się wraz ze śmiercią.

Członkowie KMPOiW NSZZ „Solidarność” w Gdańsku 

Panu Wojciechowi Książkowi, członkowi Prezydium Zarządu Regionu 
Gdańskiego oraz Przewodniczącemu Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, serdeczne wyrazy współczucia z powodu 

śmierci Mamy

ś.p. 

Stanisławy Książek z domu Lipowskiej
składają członkowie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 

oraz pracownicy biura ZRG
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PRAWO

W roku 2018 weszło w ży-
cie kilka istotnych zmian 
w prawie pracy i przepi-
sach ubezpieczeniowych 
zmierzających do zwięk-
szenia  ochrony osób 
pracujących. Jak co roku 
wzrośnie również pensja 
minimalna.

I. Wyższe 
wynagrodzenie 
minimalne
W 2018 roku pensja mi-

nimalna wzrośnie do 2100 
zł. Wzrost wynagrodzenia 
pociągnie za sobą zmiany w 
wysokości niektórych świad-
czeń pracowniczych, których 
wysokość jest pochodną mi-
nimalnej pensji. I tak wzrośnie 
kwota minimalnego odszko-
dowania od pracodawcy, który 
dopuścił się wobec pracownika 
mobbingu, dodatku za pracę w 
porze nocnej, kwoty wolne od 
potrąceń komorniczych z wy-
nagrodzenia za pracę. 

II. Czas pracy w 2018 
roku – kalendarz 
świąt i niedziel 
wolnych od pracy
W nowym roku pracow-

nicy zatrudnieni w pełnym 
wymiarze czasu pracy prze-
pracują 251 dni (o jeden dzień 
więcej niż w 2017 roku). Po-
nadto w 2018 r. jedno święto 
przypada w sobotę – 6 stycznia 
Święto Trzech Króli. Konse-
kwencją święta przypadające-
go w sobotę będzie obowiązek 
udzielenia pracownikom za-
trudnionym w podstawowej or-
ganizacji czasu pracy jednego 
dodatkowego dnia wolnego w 
okresie rozliczeniowym.

Każde święto, które przypa-
da w okresie rozliczeniowym, 
obniża wymiar czasu pracy 
o 8 godzin – o ile nie jest to 
niedziela. Za pierwszy dzień 
Wielkanocy (1 kwietnia), 
Zielone Świątki (4 czerwca) i 
Narodowe Święto Niepodle-
głości (11 listopada) w 2018 
roku pracownik nie otrzyma 
więc dodatkowego dnia wol-
nego, gdyż święta te wypadają 
w niedzielę.
Wolne niedziele

W przyszłym roku pracow-
nicy handlu zyskają więcej 
czasu wolnego – od marca 
2018 roku zaczyna bowiem 
obowiązywać, stopniowo 
wprowadzany, zakaz handlu w 
niedzielę. 

W 2018 roku wolne od pra-
cy będą niedziele:
 Marzec – 11 i 18 marca
 Kwiecień – 1, 8, 15 i 22 

kwietnia
 Maj – 13 i 20 maja

 Czerwiec – 10 i 17 czerw-
ca

 Lipiec – 8, 15 i 22 lipca
 Sierpień – 12 i 19 sierpnia
 Wrzesień – 9, 16 i 23 wrze-

śnia
 Październik – 14 i 21 paź-

dziernika
 Listopad – 11 i 18 listopa-

da
 Grudzień – 9 grudnia

W nadchodzącym roku 
wszyscy pracownicy mogą li-
czyć aż na 114 wolnych dni od 
pracy. Dni wolne to dni świą-
teczne, ustawowo wolne od 
pracy oraz soboty i niedziele, 
które co do zasady są dniami 
wolnym od pracy dla więk-
szości pracowników. Ponadto 
należy pamiętać, że pracow-
nik ma prawo do 20 lub 26 
dni urlopu wypoczynkowego. 
Projektowane są na 2018 rok 
zmiany przewidujące 26-dnio-
wy wymiar urlopu dla wszyst-
kich pracowników.

Przy odpowiednim po-
łączeniu dni świątecznych, 
weekendów oraz dni urlopu 
wypoczynkowego pracownik 
może liczyć na znacznie dłuż-
szy wypoczynek.

III. Odpis na ZFŚS 
pozostanie na 
niezmienionym 
poziomie

Podstawa naliczenia odpisu 
na zakładowy fundusz świad-
czeń socjalnych w 2018 r. 
pozostanie na niezmienionym 
poziomie – wynika z projektu 
tzw. ustawy okołobudżetowej. 
Projekt ustawy okołobudże-
towej na 2018 r. zakłada „za-
mrożenie” funduszu świad-
czeń socjalnych na poziomie 
obowiązującym w roku 2017. 
W przypadku ZFŚS podstawą 
naliczenia odpisu ma więc po-
zostać kwota 3161,77 zł. 

IV. Młodociany 
pracownik coraz 
młodszy

Z dniem 1 września 2018 
r. młodocianym w rozumieniu 
kodeksu pracy będzie osoba, 
która ukończyła 15 lat, a nie 
przekroczyła 18 lat. Aktualnie 
można zatrudnić pracownika 
dopiero po ukończeniu przez 
niego 16 roku życia.

V. Od 1 stycznia 
2018 r. urlop dla 
poratowania 
zdrowia będzie 
udzielany na 
nowych zasadach

W nadchodzącym roku o 
urlop dla poratowania zdrowia 

Miesiąc Święto wolne 
od pracy

Opis długiego weekendu Liczba dni urlopu 
wypoczynkowego 
do wykorzystania

Wymiar dni 
wolnych  
od pracy

Styczeń Trzech Króli Święto Trzech Króli przypada w sobotę 3
przy założeniu, że 
pracodawca udzieli 
dnia wolnego za 
święto przypadają-
ce w sobotę

7
(1 – 8 stycznia)

Kwiecień Wielkanoc Pierwszy i drugi dzień świąt wielkanoc-
nych jak co roku przypada w niedzielę i 
poniedziałek

0 3 
(31 marca – 2 
kwietnia)

Maj Święto Pracy Święto Pracy przypada we wtorek, 
natomiast Święto Konstytucji 3 maja 
przypada w czwartek. Wystarczy 
skorzystać z 3 dni urlopu, aby cieszyć 
się tygodniowym odpoczynkiem od 
pracy

3
(30 kwietnia, 2 
maja i 4 maja)

7
(od 30 kwietnia 
do 6 maja)

Czerwiec Boże Ciało Święto Bożego Ciała przypada jak co 
roku w czwartek, po wzięciu jednego 
dnia urlopu w dniu 1 czerwca 
zyskujemy 4 dni wolne

1 
(1 czerwca)

4 
(31 maja – 3 
czerwca)

Sierpień Wniebowzięcie 
Najświętszej 
Maryi Panny

Święto WNMP przypada w tym roku w 
środę

2
lub
4

5
(15 – 19 sierpnia)
lub 
9
(11 – 19 sierpnia)

Listopad Wszystkich 
Świętych

1 listopada przypada w czwartek, 
można więc skorzystać z dodatkowego 
dnia wolnego od pracy w piątek

1
(2 listopada)

4
(1 – 4 listopada)

Listopad Narodowe 
Święto 
Niepodległości

Święto Niepodległości przypada w 
niedzielę, czyli pracodawca nie będzie 
obowiązany udzielić innego dnia 
wolnego

0 0

Grudzień Boże 
Narodzenie

Święto Bożego Narodzenia w 2018 
roku przypada we wtorek i środę. Dzień 
Wigilii nie jest ustawowo dniem 
wolnym od pracy

3 7
(24 – 30 grudnia)

Długie weekendy w 2018 roku

będzie można wystąpić tylko 
w związku z wystąpieniem 
bądź zagrożeniem wystąpie-
nia choroby zawodowej lub w 
celu odbycia leczenia uzdro-
wiskowego lub rehabilitacji 
zawodowej.

Zmieni się również pro-
cedura orzekania o potrzebie 
udzielenia takiego urlopu.

W pierwszej kolejności 
nauczyciel będzie składał pi-
semny wniosek o udzielenie 
urlopu zdrowotnego do dyrek-
tora, a następnie dyrektor bę-
dzie kierował nauczyciela na 
badania do lekarza medycyny 
pracy. Od orzeczenia lekar-
skiego o potrzebie udzielenia 
nauczycielowi urlopu dla po-
ratowania zdrowia, zarówno 
nauczycielowi, jak i dyrekto-
rowi przysługuje odwołanie 
do wojewódzkiego ośrodka 
medycyny pracy. Koszty badań 
ponosić będzie pracodawca.

Jednocześnie nowe prze-
pisy złagodziły nieco wymogi 
stażowe umożliwiające skorzy-
stanie z urlopu zdrowotnego – 
nauczyciel będzie musiał nadal 
przepracować nieprzerwanie 7 

lat w szkole, jednak w wymia-
rze co najmniej połowy obo-
wiązkowego wymiaru zajęć.

Przepisy przejściowe prze-
widują możliwość uzyskania 
urlopu dla poratowania zdrowia 
na dotychczasowych zasadach 
pod warunkiem uzyskania orze-
czenia lekarskiego o potrzebie 
udzielenia takiego urlopu przed 
1 stycznia 2018 r.

VI. Dalsze zmiany 
w przyznawaniu 
najniższych 
emerytur

Z dniem 1 grudnia 2017 r. 
weszła w życie ustawa roz-
szerzająca gwarancję nabycia 
prawa do najniższej emerytury 
dla osób pobierających eme-
rytury przyznane z urzędu 
zamiast renty z tytułu nie-
zdolności do pracy do wyso-
kości równej kwocie 1000 zł 
(odpowiada wysokości najniż-
szej renty z tytułu całkowitej 
niezdolności do pracy) albo 
750 zł (odpowiada najniższej 
wysokości renty z tytułu czę-
ściowej niezdolności do pracy). 

2018 rok w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych 

Wyrównanie emerytur dla ren-
cistów z orzeczoną całkowitą 
niezdolnością do pracy nastąpi 
przy najbliższej waloryzacji, 
czyli 1 marca 2018 r.

Stan prawny na 1.012018 r.

Maria Szwajkiewicz

Podstawa prawna:
1. art. 2 ustawy z dnia 19 

marca 2009 r. o zmianie 
ustawy o systemie oświaty 
oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw (Dz. U. nr 
56, poz. 458 ze zm.) 

2. podstawa prawna: ustawa 
z 27 października 2017 r. 
o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz. U. 2017 
poz.50)

3. ustawa z dnia 29 września 
2017 r. o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz ustawy 
o ubezpieczeniu społecz-
nym z tytułu wypadków 
przy pracy i chorób zawo-
dowych (Dz. U. 2017, poz. 
2120) 



22 Nr 1/styczeń 2018

SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność”
opracował Wojciech Matuszewski

Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

W Słupsku rocznicowe 
obchody tradycyjnie 
zaczęły się w dniu 

17 grudnia przed tablicą upa-
miętniającą ofiary Grudnia ’70 
znajdującą się przy siedzibie 
Zarządu Regionu NSZZ „So-
lidarność”. Uroczystość miała 
wzruszającą i bogatą oprawę. 
Na wstępie w asyście bardzo 
licznie zgromadzonych pocz-
tów sztandarowych organiza-
cji związkowych NSZZ „Soli-
darność”, w tym: bytowskiego 
Polmoru, ZR NSZZ „Solidar-
ność” w Słupsku, Famarolu, 
MZK Słupsk, „Solidarności” 
z Ustki zebrani odśpiewali 
Mazurka Dąbrowskiego. Na-
stępnie głos zabrał przewodni-
czący Zarządu Regionu NSZZ 
„Solidarność” w Słupsku Sta-
nisław Szukała, witając i dzię-
kując za przybycie wszystkim 
uczestnikom. Byli wśród nich: 
działacze związkowi ze Słup-
ska, Ustki i Bytowa, radny 
Sejmiku Pomorskiego Jerzy 
Barzowski, członkowie klubu 
radnych PiS, przedstawicie-
le Szkoły Policji ze Słupska, 
przedstawiciel poseł Jolanty 
Szczypińskiej, reprezentant 
europosłanki Anny Fotygi, 
były przewodniczący słup-
skiej „Solidarności” Edward 
Muller, jak również działacze 
internowani w grudniu 1981 
roku w Strzebielinku i z obo-
zów wojskowych w Chełmnie. 
Niestety, trzeba zauważyć, że 
nie było w tym roku nikogo 
z władz miasta i powiatu, co 
bardzo negatywnie przyjęli 
uczestnicy uroczystości. 

– Minął kolejny rok ka-
lendarzowy pracy Związku, 
ale minęły też dwa lata pracy 
rządu Prawa i Sprawiedliwo-
ści, który popiera „Solidar-
ność”. Które z postulatów 
związkowych zostały spełnio-
ne, a które jeszcze czekają na 
realizację? Czy Związek jest 
zadowolony z wypełnienia 
obietnic wyborczych?

– „Solidarność” postulo-
wała przywrócenie poprzed-
niego wieku emerytalnego 

Grudniowe obchody w Regionie Słupskim 

Rozmowa z przewodniczącym Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność” w Słupsku  
STANISŁAWEM SZUKAŁĄ  
i jego zastępcą TADEUSZEM PIETKUNEM

Minął rok

na poziomie 60 lat dla kobiet 
i 65 lat dla mężczyzn – mówi 
Stanisław Szukała. – I ten 
postulat został spełniony, co 
należy uznać za nasz wspólny 
sukces. Ograniczono liczbę 
umów śmieciowych, wzrosła 
płaca minimalna. Co prawda 
nie osiągnęła jeszcze kwoty 
50 procent średniej krajowej, 
co jest w naszych projektach 
ustaw złożonych do Sejmu 
za rządów PO i PSL, ale ro-
śnie i to nas cieszy. Następna 

sprawa to wprowadzenie wol-
nych niedziel dla pracowników 
handlu, o czym „Solidarność” 
mówi już kilka ładnych lat. My 
jako Związek postulowaliśmy 
wprowadzenie wszystkich 
wolnych niedziel, lecz Sejm 
postanowił rozłożyć to w cza-
sie, wprowadzając na początek 
dwie wolne niedziele. Były tu-
taj duże naciski korporacji han-
dlowych, co do realizacji tego 
projektu ustawy. Mówi się, że 
poprzez wprowadzenie wol-
nych niedziel w handlu polska 
gospodarka wyhamuje i wzro-
śnie bezrobocie, jednak według 
naszych wyliczeń eksperckich 
nic takiego nie nastąpi. Myślę, 
że gdy po paru miesiącach 
działania tej ustawy nic złego 
w handlu nie będzie się działo, 
obroty nie spadną, to wtedy bę-
dziemy naciskać, aby wszyst-
kie niedziele były wolne.

– Jak „Solidarność” oce-
nia pracę powstałej przy 
prezydencie Rady Dialogu 
Społecznego utworzonej 
w zamian dawnej Komisji 

Trójstronnej, która nie speł-
niła zakładanej roli?

– Dobrze, że rada powstała, 
a pierwszym jej przewodniczą-
cym został Piotr Duda. Dialog 
jest potrzebny zarówno Związ-
kowi, pracodawcom, jak i rzą-
dowi, ale nie zawsze rządzący 
z tego dialogu chcą skorzystać 
i przeforsowują tylko swoje pro-
jekty, co nas boli. Przykładem 
niech będzie ustawa w sprawie 
opodatkowania bez ograniczeń 
tzw. progu, puszczona ścieżką 
parlamentarną bez konsultacji 
ze stroną związkową i RDS.

– Tak się złożyło, że nasza 
rozmowa odbywa się dzień 
po zaprzysiężeniu nowego 
rządu w ramach tej samej 
koalicji prawicowej z nowym 
premierem Mateuszem Mo-
rawieckim. Czego spodziewa 
się Związek po premierze 
Morawieckim?

– Nie ukrywam, że jest to 
dla nas pewne zaskoczenie. Pre-
mier Morawiecki wywodzi się z 
biznesu, kierował dużym ban-
kiem, zanim przyszedł do poli-

tyki. Będziemy się przyglądać 
jako Związek, jak dalej będzie 
wyglądała polityka społeczna i 
czy nadal będzie prowadzona 
polityka wyrównywania szans. 
To przecież w końcu premier 
Mateusz Morawiecki jest twór-
cą planu zrównoważonego 
rozwoju, co ma się przyczynić 
do wyrównania poziomu życia 
między wschodnią częścią kra-
ju a zachodnią. Jeszcze mamy 
zbyt mało czasu, aby ocenić 
jego działania, więc trzeba dać 
mu trochę czasu. Ta zamiana 
miejsc z panią premier, a te-
raz wicepremier Beatą Szydło 
wynika z faktu, że obecnie ma 
być kładziony większy nacisk 
na sferę gospodarczą. Podoba 
mi się, że nowy premier z sza-
cunkiem odnosi się do ideałów 
„Solidarności” i w swoim expo-
sé wiele uwagi poświęcił wal-
ce „Solidarności” o wolność 
i godność dla Polski, ale… „po 
owocach ich poznamy”.
Na drugą część naszej rozmo-
wy zapraszamy do kolejnego 
wydania „Magazynu”.

Stanisław Szukała przypo-
mniał, że w Grudniu ’70 roku 
w Słupsku były demonstracje, 
podczas których żądano pracy 
i chleba. Milicja i komuni-
styczne służby łapały demon-
strantów i wsadzano ich do 
więzień i aresztów, po czym 
urządzano tzw. ścieżki zdro-
wia. Tak było na Reymonta w 
Słupsku, na posterunkach MO 
w Sławnie i Miastku, gdzie 
byli przewożeni mieszkańcy 
Słupska. Zaapelował do poli-
tyków, aby rocznicy stanu wo-
jennego nie mieszać do bieżą-
cych rozgrywek politycznych, 
jest to haniebne i uwłacza tym 
wszystkim, którzy oddali swoje 
życie i stracili zdrowie. 

– Proszę o to, aby słupsz-
czanie nie dali się wplątać w 
tego typu działania – apelował 
Stanisław Szukała. Przypo-
mniał, że w Słupsku podczas 
tzw. wydarzeń grudniowych 
ludzie nie zginęli, to jednak 
ofiar nie dało się uniknąć w 
Gdańsku, Szczecinie, Gdyni 
czy Elblągu. Tam na ulicach 
od kul zginęło kilkadziesiąt  
osób. Przewodniczący nawią-
zał do stanu wojennego, kiedy 
internowano tysiące działaczy 
„Solidarności” i zabito ponad 
100 osób, przetrącono kręgo-
słup całemu narodowi. 

– Najgorsze jest to – mówił 
dalej – że twórców i wyko-
nawców stanu wojennego nie 
rozliczono do dziś, rozmy-
dlono ich odpowiedzialność. 
Przykładem jest tu Wojciech 
Jaruzelski, minister obrony 
narodowej z 1970 roku i szef 

tzw. WRON z 1981 roku. Po 
śmierci chowa się go z najwyż-
szymi honorami państwowymi 
w asyście Kompanii Repre-
zentacyjnej Wojska Polskiego 
na warszawskich Powązkach, 
w obecności prezydentów 
i innych notabli. To jest jakieś 
rozdwojenie jaźni. To w koń-
cu kim on był – zbrodniarzem 
czy bohaterem? – może sobie 
zadać pytanie młodzież, która 
uczy się historii. Widocznie 
jeszcze wiele musi się zmie-
nić w polskim prawie, skoro 
zdrajcy uznawani są ciągle 
za bohaterów narodowych. 
Wczoraj w Gdańsku w Sali 
BHP byłem świadkiem wrę-
czania Krzyży Wolności i 
Solidarności prawdziwym 
bohaterom, którzy walczyli za 
wolność i demokrację. Z rąk 
prezesa IPN Jarosława Szarka 
otrzymało to wyróżnienie czte-
rech działaczy z regionu słup-
skiego. Zapamiętałem słowa, 
które wypowiedział podczas 
wręczania odznaczeń: „Mimo 
różniących nas poglądów, bo 
z natury rzeczy demokracja to 
ścieranie się różnych opinii, 
o którą to przecież walczyła 
„Solidarność”, możemy je 
swobodnie wyrażać, a także 
protestować”. To proszę nie 
używać odniesień do dzisiej-
szej rzeczywistości społeczno-
-politycznej, że jest gorzej jak 
za czasów stanu wojennego, 
a dzisiejsze służby porównuje 
się do oprawców spod znaku 
ZOMO – zakończył swoje wy-
stąpienie szef słupskiej „Soli-
darności”.

Całą uroczystość zakoń-
czyło składanie wieńców i 
wiązanek kwiatów przy akom-
paniamencie płynących z gło-
śników patriotycznych pieśni. 
Były kwiaty od słupskiej „So-
lidarności”, klubu radnych PiS 
i od mieszkańców. Po złożeniu 
kwiatów Stanisław Szukała za-
prosił wszystkich na uroczystą 

eucharystię do kościoła Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa 
poświęconą rocznicy Grudnia 
’70 i wprowadzenia stanu wo-
jennego. 

Wszystkim uczestnikom 
rocznic grudniowych Zarząd 
Regionu NSZZ „Solidarność” 
w Słupsku składa serdeczne 
podziękowania.

Stanisław Rokosz i Stanisław Szukała w imieniu ZR NSZZ 
„Solidarność” w Słupsku składają wiązankę kwiatów przy 
tablicy Ofiar Grudnia ’70.

Poczty sztandarowe „Solidarności” z Regionu Słupskiego.
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CZYTELNICY I MY

Na końcu 
JĘZYKA
Na końcu
JĘZYKA

Karnawałowa krzyżówka z protektorem

Na rozwiązania (e-maile, listy 
tradycyjne, adresy w stopce na str. 
2) czekamy do 15 dnia następnego 
miesiąca od ukazania się tego wy-
dania „Magazynu”. Rozlosowaliśmy 
nagrodę za rozwiązanie Krzyżówki 
z wyspą lemurów z nr 11/2017. 
Otrzymuje ją pani Jadwiga Cilulko 
z Gdańska. Nagrodę wyślemy 
pocztą. Hasło brzmiało: „Szklana 
pogoda”.

Kilka osób pytało mnie, czy sfor-
mułowanie „potencjalne możli-
wości” jest poprawne. Nie dziwi 
mnie to pytanie, ponieważ nieraz 
słyszałam lub czytałam o „poten-
cjalnych możliwościach”.

Przymiotnik potencjalny, wywodzą-
cy się z języka łacińskiego „potentialis”, 
funkcjonuje w polszczyźnie od dawna. 
Poprawne są wyrażenia: potencjalni 
klienci, potencjalni pacjenci, potencjalny 
elektorat, potencjalni absolwenci, poten-
cjalni sprawcy, potencjalni przestępcy, 
potencjalne zagrożenie.

Natomiast w zdaniach typu: 
Potencjalne możliwości tego sportowca 
są ogromne.
Nauczyciel mówił o potencjalnych moż-
liwościach uczniów.
Zaskoczyły nas potencjalne możliwości 
tego zakładu.

Dlaczego „potencjalne możliwości” to błąd
występuje błędne sformułowanie „po-

tencjalne możliwości”.
Zanim zaproponuję, jak można te zda-

nia poprawić, odpowiem na pytanie, na 
czym polega błąd i dlaczego prawdopo-
dobnie występuje.

Masło maślane
„Potencjalne możliwości” to typowy 

pleonazm, czyli ‘wyrażenie składające się 
z wyrazów to samo lub prawie to samo 
znaczących’.

Definicja słowa „potencjalny”
W „Słowniku języka polskiego” pod 

redakcją Witolda Doroszewskiego czyta-
my, że przymiotnik potencjalny to1) ‘taki, 
który może wystąpić lub pojawić się w 
określonych warunkach’.

Natomiast słownik pod redakcją Mie-
czysława Szymczaka podaje nieco szerszą 
definicję:

potencjalny to ‘tkwiący w czymś i mo-
gący wystąpić, ujawnić się w określonych 
warunkach, przez odpowiednie działanie; 
taki w którym coś tkwi i może wystąpić w 
określonych warunkach; przypuszczalny, 
możliwy’, np.: potencjalni pacjenci.

A zatem – zgodnie z przytoczonymi 
definicjami – przymiotnik potencjalny, to 
inaczej możliwy, czyli sformułowanie „po-
tencjalne możliwości” oznacza „możliwe 
możliwości” i dlatego jest błędne, tak jak: 
„masło maślane” lub „oczywista oczywi-
stość”.

Dlaczego popełniany jest błąd
Zastanawiające jest, dlaczego tak czę-

sto popełniany jest błąd. Świadczą o tym 
nie tylko obserwacje, ale także ilość nie-
poprawnych użyć wyrażenia „potencjalne 
możliwości” zawartych w Korpusie języ-
ka polskiego PWN2).  

Podobnie jak dr Maciej Malinowski z 
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN 
w Krakowie, zaobserwowałam, że wielu 
użytkowników języka polskiego nie widzi 
treści pleonastycznych i przymiotnikowi 
potencjalny przypisuje zupełnie inną treść: 
‘ukryty, utajniony, taki, który może się po-
jawić lub wystąpić w określonych warun-
kach’, natomiast nie bierze pod uwagę (lub 

nie zna) rzeczywistego znaczenia: ‘moż-
liwy, ewentualny, przypuszczalny’.

Jak poprawić błędne wyrażenie
Pojawia się zatem pytanie: jakiego 

słowa należy użyć obok rzeczownika 
„możliwości” zamiast wyrazu „potencjal-
ne”. Na przykład w zdaniach podanych 
na początku artykułu można zastosować 
przymiotniki: rzeczywisty, realny, duży, 
olbrzymi lub wielki i wtedy zdania by-
łyby następujące:
Nauczyciel mówił o dużych możliwo-
ściach uczniów. 
Rzeczywiste możliwości tego sportowca 
są ogromne.
Zaskoczyły nas realne możliwości tego 
zakładu.

Barbara Ellwart
1) Słownik języka polskiego podaje także drugie 
znaczenie wyrazu potencjalny: fiz.: ‘energia 
potencjalna to ‘energia ciała zależna od jego 
położenia względem innych ciał’.
2) Korpus języka polskiego PWN liczy 70 mi-
lionów słów. Cały korpus, włączając archiwa 
prasowe i klasykę literacką od średniowiecza, 
zawiera 100 milionów słów. Składa się z 
tekstów książek, czasopism, druków ulotnych i 
akcydensowych (np. reklam, instrukcji obsługi, 
regulaminów, ulotek wyborczych), stron inter-
netowych oraz tekstów mówionych. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12

13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23

24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38

39 40

41 42 43

18) biuro w ambasadzie, 20) organ 
dowodzenia, 22) niejeden ląduje w Rę-
biechowie, 23) obok karoszy w stajni, 
24) miejsce na bransoletę, 26) koko-
sowy do ubicia, 28) zakwita tylko raz, 
29) ocena szkolna, 32) nad nim Mysia 
Wieża, 33) przodek pługa, 35) mniej-
szy od sekstetu, 37) twarożek lub 
topiony, 39) matematyk zajmujący się 
działaniami na liczbach, 40) rozrywka 
i wypoczynek, 41) dzielnica Gdańska 
z ogrodem botanicznym, 42) gniazdko 
elektryczne, 43) potomek hiszpańskich 
kolonizatorów.

PIONOWO
1) rozmokła ziemia, 2) Miss …, tytuł 
przyznawany najpiękniejszej dziew-
czynie świata, 3) strachliwe drzewo, 
4) pot. skwar, upał, 5) filmowy wo-
dospad, 6) „Pan …” A. Mickiewicza, 
7) romanse, flirty, 8) do prasowania, 
9) cerkiewna przegroda, 10) cho-
roba oczu, 16) to co jest dosypane, 
17) wiara, 18) używany w komunikacji 
miejskiej, 19) liczy 7 dni, 20) spec od 
sztuki wojennej, 21) … - Biała, miasto 
na Śląsku, 25) specjalistka, profesjona-
listka, 27) będziemy domagać się od 
Niemców za straty w czasie II wojny 
światowej, 30) patron, protektor, 
31) oddział w szpitalu, 33) gromada 
owiec, 34) zbrojne ramię państwa, 
35) mała kicia, 36) słowa piosenki, 
37) władca arabski, 38) styl w pływaniu.

Litery z szarych kratek czytane 
rzędami utworzą hasło, które jest 
rozwiązaniem krzyżówki. Nagrodą za 
rozwiązanie będzie „Harda”, histo-
ryczna książka Elżbiety Cherezińskiej, 
opowiadająca o czasach Mieszka I.

POZIOMO
1) meldunkowe lub notarialne, 4) bieg 
w wyścigach konnych, 8) barbarzyńcy, 

11) do ręcznego smarowania maszyny, 
12) wytworność, kurtuazyjność, 
13) „Halka”, „Straszny dwór”, 

14) o nich Z. Wodecki śpiewał: „… 
welcome to”, 15) przeciwna katodzie, 
16) budyń po obiedzie, 
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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 41 
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, 110  
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

Reg. 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

Zarząd Główny Związku Solidarności 
Kombatantów oddz. Gdańsk,  
pok. 10, 308 44 40

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
Pruszcz Gdański, ul. Polskich Kolejarzy 4 
502 172 286, tel./fax 683 30 11 
jaludwik@o2.pl
Chojnice, ul. 31 Stycznia 56 
502 172 285, tel./fax 52 39 72 001
Biuro Terenowe w Lęborku  
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 dodajemy 58

REKLAMA

OSTATNIA STRONA „MAGAZYNU”

WIEŚ Z KOŚCIOŁEM I WIATRAKIEM

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

Przed laty była to ważna 
miejscowość, bowiem 
Palczewo, tak się nazywa 

owa wieś, leżało przy ważnym 
trakcie handlowo-komunika-
cyjnym. Tędy przechodziła, i 
to od XIV wieku do końca II 
wojny światowej, główna trasa 
z Gdańska do Elbląga, funkcjo-
nowała też przeprawa promowa 
ze Steblewa położonego na 
Żuławach Gdańskich. Dzisiaj 
Palczewo, leżące nad samą Wi-
słą, tuż przy wale przeciwpo-
wodziowym, jest zapomnianą 
miejscowością zamieszkaną 
przez około 200 osób.   

O dawnych dziejach Palcze-
wa (Palschau, lub Palschaus) 
niewiele wiemy, poza faktem, 
że w 1344 r. wielki mistrz krzy-
żacki Ludolf König von Wattzau 
nadał wsi akt lokacyjny na pra-
wie chełmińskim, osadzając na 
40 włókach ziemi Dythericha 
Schoteisa wraz z jego towarzy-

Dni robią się już dłuższe, można zatem wyjechać za miasto nieco dalej. Proponuję wypad na Żuła-
wy Wiślane. To piękny teren, pełen najróżniejszych zabytków, przez turystów mało znany. Brakuje 
o tych zabytkach informacji, może dlatego, że ich historia jest nieco skomplikowana, ale wcale nie 
taka poniemiecka, chociaż pismo gotyckie, a i przynależność do Kościoła ewangelickiego miesz-
kającej tam przed laty ludności pozornie mówią co innego. Prawda jest jednak zupełnie inna.

Wiatrak w Palczewie.

Palczewo, drewniany kościół.

szami. W 1321 r. pojawiła się w 
dokumentach pierwsza wzmian-
ka wskazująca na istnienie Pal-
czewa. Na podstawie kolejnych 
wzmianek w dokumentach 
dowiadujemy się, że w XVIII, 
XIX i XX wieku mieszkali tam 
między innymi mennonici. Po 
II wojnie światowej większość 
mieszkańców wsi musiała wy-
emigrować. Pozostawili po sobie 
interesującą zabudowę, między 
innymi domy podcieniowe, które 
dzisiaj już nie istnieją, jedyny na 
Żuławach całkowicie drewniany 
kościół oraz piękny wiatrak. 

Historia tamtejszego kościo-
ła, a raczej kaplicy, sięga doby 
średniowiecza, o czym wzmian-
kuje dokument z 1637 r. Wiado-
mo tyle, że pierwotnie kaplica 
funkcjonowała jako filia kościo-
ła w Borętach pod wezwaniem 
Maryjnym. Była to budowla o 
konstrukcji ryglowej, bez wieży 
i okien, kryta strzechą. Na fali 

reformacji, wraz ze zmianą wy-
znania mieszkańców wsi, owa 
kaplica zaczęła popadać w ruinę. 
Nowa ewangelicka świątynia 
została wzniesiona w 1712 r. i w 
niemal niezmienionej formie za-
chowała się do dziś. Obecnie (od 
1949 r.) jest to kaplica katolicka 
pw. Matki Boskiej Częstochow-
skiej, filia parafii w Borętach.

Świątynia znajduje się 
w centrum wsi. Jest to budow-
la orientowana, o konstrukcji 

zrębowej, na planie prostokąta 
(12x8 m), z niewielką kruchtą 
od zachodu, kryta dwuspado-
wym, gontowym dachem z sy-
gnaturką. Wnętrze jest salowe, 
z wydzielonym od wschodu (za 
ołtarzem) niewielkim aneksem 
zakrystyjnym. Na ścianach we-
wnętrznych znajdują się barwne 
barokowe polichromie. Intere-
sujący jest prospekt organowy 
z 1687 r., a także ołtarz główny 
z 1754 r.

Kolejnym palczewskim za-
bytkiem jest wiatrak przemiało-
wy typu holenderskiego z poło-
wy XIX wieku.  Mielono w nim 
zboże jeszcze po wojnie. Do 
dzisiaj zachowały się niektóre 
urządzenia młynarskie. Jest to 
pięciokondygnacyjna budowla 
z ceglaną podstawą i drewnianą 
ośmioboczną wieżą, na której 
umieszczono obrotową głowicę 
(o 360 stopniach), z zachowa-
nymi dwoma śmigłami. Całość 
kryta jest gontem. Niedaleko 
wiatraka zachował się drewnia-
ny dom na ceglanej podmurów-
ce, z bogato zdobionym gan-
kiem, kolejny przykład dawnej 
pięknej żuławskiej architektury, 
wzniesiony w 1859 r. Palczewo 
ma jeszcze kilka innych wartych 
obejrzenia domów z końca XIX 
i początku XX wieku.

Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Palczewo, dom z 1859 roku.


