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Wspólne szkolenie z legislacji

Udział w konsultacjach społecznych poprzez 
angażowanie się w proces legislacyjny to 
jedno z uprawnień przysługujących związkom 
zawodowym. Nie tylko w oparciu o ustawę 
o związkach zawodowych, ale też ustawę 
o Radzie Dialogu Społecznego. NSZZ „Solidar-
ność”, Centrum Partnerstwa Społecznego oraz 
Niezależne Zrzeszenie Studentów zorganizo-
wały w dniach 19–20 stycznia szkolenie pod 
nazwą „Udział związków zawodowych oraz 
innych podmiotów w procesie legislacyjnym 
w Polsce”. Jego celem było zwiększenie 
wiedzy na temat procesu legislacyjnego 
i możliwości wpływania na ten proces przez 
związki zawodowe oraz inne organizacje.

Czego chcemy od 
nowego Prawa zamówień 
publicznych?
Ministerstwo Rozwoju powołało zespół robo-
czy, którego zadaniem jest przygotowanie za-
łożeń nowego Prawa zamówień publicznych, 
a w późniejszym okresie projektu ustawy. 
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-
ność” przedstawiło zagadnienia wymagające 
uwzględnienia w pracach legislacyjnych, 
w tym wymóg zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę, zwiększenie przejrzystości, 
ograniczenie liczby wyłączeń z ustawy, propa-
gowanie kryteriów pozacenowych i stosowa-
nia klauzul społecznych.

Emerytury rosną średnio 
o około 50 złotych
W 2018 roku, od 1 marca, wszystkie świad-
czenia wzrosną przynajmniej o 2,7 proc., 
a może nawet o 3 proc. Najniższa emerytura, 
gwarantowana przez państwo dla każdego, 
kto przepracował minimum 20/25 lat (20 lat 
dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn) i ukończył 
60/65 lat, wzrasta z 1000 zł do 1027 zł, czyli 
876 zł netto, chociaż minister rodziny i pracy 
Elżbieta Rafalska zapewnia, że najniższa 
emerytura wzrasta o 30 zł, czyli 24 zł na 
rękę. Natomiast przeciętna emerytura teraz 
będzie wynosić 2222,01 zł (na rękę będzie to 
1841 zł), czyli zostaje podwyższona o ponad 
58 zł. Podaje się więc, że polscy emeryci 
średnio dostaną po około 50 zł. Zgodnie 
z medianą (wartość przeciętna, średnia, dzie-
ląca wszystkie dane na pół) ma być to nawet 
60 zł brutto, bowiem najbogatsi otrzymają 
ponad 100 zł brutto.
Niestety, z powodu obniżenia wieku 
emerytalnego nie zanosi się na 500+ dla 
emerytów. Być może do tematu powróci 
się w drugiej połowie roku. Mimo wszystko 
będzie to najwyższa waloryzacja emerytur od 
pięciu lat. Wzrastają także renty z tytułu nie-
zdolności do pracy o około 43,50 zł, a także 
renty rodzinne o ponad 50 zł.

Opłatek branżowy 
w Gdańsku

„Jest to od wielu lat pierwszy rok, w którym 
mogę powiedzieć, że uchwała programowa 
Związku przyjęta na Krajowym Zjeździe Dele-
gatów w Bielsku-Białej została zrealizowana 
niemal w całości” – powiedział Piotr Duda 
podczas spotkania w Sali BHP 8 stycznia. 
Szefowie branżowych sekretariatów i sekcji 
krajowych spotkali się tego dnia na tradycyj-
nym opłatku w Gdańsku. W swoim wystąpie-
niu Duda poświęcił sporo miejsca dialogowi 
społecznemu. Zauważył, że choć rok 2017 był 
dobrym rokiem, to jednak dialog społeczny 
zaczął kuleć. Za ten stan rzeczy odpowiedzial-
na jest Henryka Bochniarz, która jako szefowa 
Rady Dialogu Społecznego „pakowała RDS 
w konflikty na poziomie Sejmu i Senatu”. Jako
przykład podał konflikt w sprawie reformy
sądownictwa. „Solidarność” była przeciwna 
wikłaniu się w sprawę, jednak partnerzy 
chcieli koniecznie występować w roli media-
tora, choć rada nie ma takich kompetencji. 
Obecnie przewodniczącą RDS została minister 
Elżbieta Rafalska, z którą szef Związku 
wiąże duże nadzieje. Jak podkreślał, minister 
rodziny, pracy i polityki społecznej jest osobą, 
która docenia wagę dialogu społecznego. 

Spotkanie grupy roboczej 
Platformy Edukacyjnej 
W Gdańsku od 17 do 19 stycznia odbyło 
się cykliczne spotkanie międzynarodowej 
grupy roboczej Platformy Edukacyjnej 
EZA. Spotkanie poświęcone było polityce 
migracyjnej w krajach Unii Europejskiej, 
ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań 
edukacyjnych. Uczestników przywitał Tadeusz 
Majchrowicz, zastępca przewodniczącego 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Omówił 
pokrótce politykę migracyjną Polski, podając 
jako przykład bardzo dużą liczbę obywateli 
Ukrainy i Białorusi, którzy w ostatnich latach 
przybyli do nas i bardzo dobrze asymilują się 
w naszym kraju. Józef Mozolewski, zastępca 
przewodniczącego EZA, przypomniał, że 
Polska po wybuchu wojny na Ukrainie 
przyjęła ponad milion obywateli tego kraju, 
nie oglądając się na inne kraje i uznając to 
za powinność i rzecz absolutnie naturalną. 
Podobnie wygląda sytuacja w odniesieniu do 
Czeczenów i Białorusinów, co potwierdza, że 
Polska realizuje politykę migracyjną nakiero-
waną przede wszystkim na kraje sąsiadujące 
spoza UE i wymagające naszej pomocy.

Skandaliczne ustawy
Mimo bardzo krytycznych uwag „Solidar-
ności”, w piątek 26 stycznia br. Sejm przyjął 
tzw. Konstytucję Biznesu – pakiet 5 ustaw 
dla przedsiębiorców. W pakiecie znajduje się 
m.in. oprotestowane przez „S” ustanowienie 
specjalnej funkcji rzecznika przedsiębiorców, 
czy też konieczność uprzedzania o kontroli 
w firmie co najmniej na 7 dni przed jej
podjęciem.

„Grudzień ’70” – wystawa 
w Lęborku

Z inicjatywy Biura Terenowego Zarządu Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w Lę-
borku od 27 grudnia 2017 r. do 19 stycznia 
w tamtejszym Centrum Informacji Turystycz-
nej przy alei Niepodległości można było 
obejrzeć interesującą wystawę przygotowaną 
przez IPN w Gdańsku pt. „Gdy Naród do 
strajku wyruszał bez broni – Grudzień 1970 
w Gdańsku”. Na jedenastu tablicach znalazły 
się opisy wydarzeń, relacje uczestników 
oraz duża liczba zdjęć z tych tragicznych dni 
grudniowych 1970 roku. Stanowiło to bardzo 
dobry materiał historyczny do wykorzystania 
na lekcjach historii, wiedzy obywatelskiej czy 
lekcjach wychowawczych, jak również było 
okazją do poznania najnowszej historii kraju 
oraz do budowania patriotycznej postawy 
młodzieży. Wszystkie szkoły średnie w Lębor-
ku otrzymały zaproszenia do obejrzenia tej 
wystawy.

Barwne i radosne orszaki 
Trzech Króli

Barwne i radosne orszaki Trzech Króli stały się 
już polską tradycją. W tym roku po raz ósmy 
kilka tysięcy osób 6 stycznia wzięło udział 
w gdańskim Orszaku Trzech Króli. Uczestnicy 
pochodu wyruszyli sprzed bazyliki Mariackiej, 
niemal w samo południe, po wspólnie odmó-
wionej modlitwie „Anioł Pański”. 
Także w innych pomorskich miastach spotkali 
się ci, którym bliskie są wiara i tradycja oraz 
otwartość.  W Orszaku Trzech Króli w Gdyni, 
którego trasa wiodła z kościoła Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa przy ul. Armii 
Krajowej ulicami Świętojańską i Partyzantów 
do kościoła oo. Franciszkanów na Wzgórzu 
Świętego Maksymiliana, także uczestniczyła 
rzesza wiernych. Z kolei uczestnicy Orszaku 
Trzech Króli w Sopocie wyruszyli przez ulicę 
Bohaterów Monte Cassino do żłóbka przy ko-
ściele św. Jerzego i do kościoła pw. Gwiazdy 
Morza, gdzie po południu zorganizowano 
koncert kolęd. Co ciekawe, w tym roku orsza-
ki przeszły po raz pierwszy także w… Kongu 
oraz w Kazachstanie.

Zarząd Regionu Gdańskiego: 
czas wyborów
Związkowe wybory na nową kadencję i pro-
jekt budżetu na 2018 rok – to najważniejsze 

tematy pierwszego w tym roku posiedzenia 
Zarządu Regionu Gdańskiego. Spotkanie 
regionalnych władz „Solidarności” 8 stycznia 
rozpoczęło się od wystąpienia posła Janusza 
Śniadka, którego zdaniem miniony rok był 
dobry dla pracowników. Udało się przywró-
cić niższy wiek emerytalny, wprowadzono 
minimalną stawkę wynagrodzenia za umowy 
zlecenia, uchwalono ustawę ograniczającą 
handel w niedziele. O tych i innych zmianach 
w prawie pracy mówiła również Iwona 
Jarosz-Lipkowska, pełniąca obowiązki koordy-
nator Działu Prawnego Zarządu Regionu. 
Najważniejszym tematem styczniowego 
spotkania były trwające od listopada wybory 
władz Związku na nową kadencję. Niestety, 
do tej pory stosunkowo niewiele organizacji 
wyłoniło nowe władze, a czas nagli, ponie-
waż ostateczny termin zakończenia wyborów 
w podstawowych organizacjach zakładowych 
upływa z dniem 31 marca. Przedstawiciele 
Regionalnej Komisji Wyborczej zaapelowali 
do organizacji związkowych o jak najszybsze 
wyznaczanie terminów zebrań wyborczych 
i zgłaszanie ich do RKW z 14-dniowym 
wyprzedzeniem (zgłaszanie jest obowiązkowe 
i wynika z par. 4 pkt 8 ordynacji wyborczej). 
Organizacje związkowe liczące do 104 
członków powinny przeprowadzić wybory do 
28 lutego, żeby móc skorzystać z możliwości 
wyborów elektorów do wyboru delegatów 
na Walne Zebranie Delegatów Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Emeryci przełamali się 
opłatkiem

Były tradycyjne życzenia świąteczne, poczę-
stunek i śpiewanie z towarzyszeniem zespołu 
muzycznego. 12 stycznia związkowcy z Or-
ganizacji Terenowej Emerytów i Rencistów 
NSZZ „Solidarność” w Gdańsku urządzili 
świąteczno-noworoczne spotkanie. Przewod-
nicząca komisji terenowej Maria Medyńska 
przypomniała zebranym o zaplanowanych na 
21 marca wyborach związkowych. – Jestem 
z wami już dwie kadencje. Tak się zżyliśmy, 
że chwilami czujemy się jak w rodzinie. Mimo 
to chciałabym, żebyście zastanowili się, kogo 
teraz chcielibyście wybrać – mówiła. 
Gośćmi spotkania byli m.in. Krzysztof Dośla, 
przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskie-
go NSZZ „Solidarność”, a także Jan Klassa, 
przewodniczący Regionalnej Sekcji Emerytów 
i Rencistów NSZZ „S” w Gdańsku, który 
życzył wszystkim spokoju i pogody ducha. 
Ale nie tylko. – Życzę Wam, żeby waloryzacja 
emerytur była uczciwa, co wszystkim by się 
przydało – podkreślał. 
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W numerze między innymi:
Według badań przeprowadzonych przez CBOS w 2014 roku do 
związków zawodowych należało 12 proc. pracujących Polaków. 
Do NSZZ „Solidarność”, jak wynika z danych przekazanych przez 
Marka Lewandowskiego, rzecznika Związku, obecnie należy 
wraz z emerytami około 700 tys. W Regionie Gdańskim członka-
mi naszego Związku jest blisko 36 tys. osób.

W liczebności siła, s. 6

Rozmowa z Małgorzatą Wassermann, przewodniczącą komisji 
śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań orga-
nów i instytucji publicznych wobec Grupy Amber Gold 

Ktoś ustalił z góry, że mamy Marcina 
i Katarzynę P. i nikogo więcej, s. 9

Rozmowa z Januszem Śniadkiem, posłem na Sejm RP VII i VIII 
kadencji

Pracownik jest największym kapitałem
w zakładzie pracy, s. 10

Krystyna Łyszcz przepracowała 35 lat w Stoczni Gdańskiej. Była 
świadkiem historycznych wydarzeń, które rozegrały się w tym 
miejscu. Nie tylko świadkiem…

W Stoczni Gdańskiej i Bractwie Oblatów
św. Brygidy, s. 19
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Ile dzieci rodziło się w Polsce (dane w tys.)
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388,4
369,6 369,3
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Seniorzy „Solidarności” dbają też o młodsze 
pokolenia. Podczas poczęstunku przeprowa-
dzili zbiórkę na rzecz prowadzonego przez 
Region Gdański „S” Funduszu Stypendial-
nego. Spotkanie uświetnił koncert kolęd 
w wykonaniu zespołu Senior Band. Zebrani 
śpiewali dobrze znane pieśni bożonarodze-
niowe razem z wykonawcami.

Emeryci ze Stoczni Gdańskiej 
po wyborach

18 stycznia odbyły się wybory na kolejną 
kadencję Koła Emerytów i Rencistów Stoczni 
Gdańskiej. Na przewodniczącego ponownie 
wybrano Franciszka Jankowskiego, który 
funkcję tę pełni już od 25 lat. Członkami 
władz koła zostali: Jan Gąska, Jerzy Jaroszek, 
Danuta Jasińska, Danuta Kruszyńska, Włady-
sław Kowalewski oraz Marian Stysiak.

Odkłamywanie prawdy

W sobotę, 27 stycznia do sali Akwen, 
w gdańskiej siedzibie „Solidarności” miała 
miejsce promocja książki „Sektor Polska. 
Kibice, historia, patriotyzm”, autorstwa, 
ks. Jarosława Wąsowicza SDB, salezjanina, 
nieoficjalnego duszpasterza kibiców. Ksiądz 
Wąsowicz jest świetnym gawędziarzem, 
historykiem kochającym prawdę i osobą, dla 
której każdy człowiek jest ważny, również 
kibic, często negatywnie postrzegany przez 
mass media. Jak mówił, „zawsze staję 
po stronie kibiców, mimo że funkcjonuję 
w środowisku naukowym”. Na zadane przez 
czytelnika pytanie, jak Kościół go traktuje, 
odpowiedział, że różnie. W „Tygodniku 
Powszechnym” pisze się o nim negatywnie, 
w „Gościu Niedzielnym” entuzjastycznie. 
Pielgrzymki kibiców, przez niektórych du-
chownych krytykowane, znakomicie wpisują 
się w ewangelizację – „w nowych miejscach 
będziemy głosić Ewangelię”.

Nowa organizacja związkowa
Do Regionu Gdańskiego „S” zgłosili się 
gdańscy taksówkarze niezrzeszeni, którzy 
postanowili zostać członkami NSZZ „Solidar-
ność”. Decyzją Prezydium Zarządu Regionu 
Gdańskiego „S” zostali już zarejestrowani 
pod nazwą Organizacja Terenowa NSZZ 
„Solidarność” Taksówkarzy Niezrzeszonych 
6+. Przewodniczącym nowej organizacji 
został Michał Tablewski.
– Chcemy walczyć o swoje prawa – mówi 
Tablewski. – Zebraliśmy osoby o tych 
samych poglądach, ale pracujących na 
własną działalność. Nie chcemy jeździć dla 
korporacji, bo te wyzyskują pracowników. 
Na razie do „Solidarności” zapisało się 
10 taksówkarzy, ale kolejnych 30 złożyło 
już deklaracje. Większość z nas pochodzi 
z Gdańska, chociaż sopoccy taksówkarze też 
się chcą do nas przyłączyć. 

GUS potwierdza. W 2017 roku uro-
dziło się 403 tysiące dzieci. 

Dane te potwierdzają oczekiwania, 
jakie prezentował resort rodziny, pracy 
i polityki społecznej, którego szefowa 
minister Elżbieta Rafalska już latem 
poprzedniego roku na podstawie da-
nych dotyczących urodzeń za pierwsze 
półrocze 2016 roku przewidywała, że w 
całym roku 2017 liczba urodzeń prze-
kroczy 400 tysięcy.

Według prognozy GUS przygotowa-
nej w 2014 roku, a więc ponad rok przed 
powstaniem rządu Prawa i Sprawiedli-
wości i zapowiedzią wprowadzenia pro-
gramu Rodzina 500 plus, liczba urodzeń 
w kolejnych latach miała maleć. W wy-
niku realizacji tego programu poprawiła 
się sytuacja rodziców wychowujących 
dzieci, skrajne ubóstwo w Polsce zostało 

gwałtownie zahamowane i oznacza, że 
takich osób (z dochodem miesięcznym 
poniżej 450 zł na osobę) jest obecnie 
w Polsce mniej niż 4 proc.

Według danych resortu bieda wśród 
dzieci praktycznie znika, w ubóstwie 
skrajnym na koniec 2017 roku było 
mniej niż 2 proc. dzieci. Jest to dowo-
dem skuteczności programu Rodzina 
500 plus w ograniczaniu biedy, a jak się 
teraz okazuje – także poważnego wzro-
stu liczby urodzeń, która w roku 2017 
przekroczyła wręcz niewyobrażalną do 
tej pory liczbę 400 tysięcy.

Jak wynika z danych przedstawio-
nych na wykresie, znaczący spadek 
urodzeń miał miejsce po rozpoczęciu w 
naszym kraju zmian ustrojowych, a do 
osiągnięcia wskaźników z lat 80. XX 
wieku jeszcze nam daleko…

400 tysięcy przekroczone

Wskaźnik określający średnią liczbę członków związków zawo-
dowych do ogółu zatrudnionych w Unii Europejskiej to 23 pro-
cent. Niestety, liczba członków związków w większości krajów 
spada w ostatnich latach, nie dotrzymując kroku wzrastającej 
liczbie zatrudnionych. 

Prawie co czwarty pracujący w UE należy do 
związku zawodowego, s. 8

Szkolą z Funduszu

30 stycznia w Regionie Gdańskim NSZZ 
„Solidarność” odbyło się szkolenie na temat 
funkcjonowania Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych. Uczestnikami szkolenia 
byli członkowie komisji zakładowych „S” 
z Regionu Gdańskiego, a także członkowie 
komisji socjalnych, najczęściej członkowie „S”. 
Dział Szkoleń w naszym Regionie podobne 
szkolenia przeprowadza co najmniej raz na 
kwartał. 

Pomoc dla poszkodowanych 
Związkowców z Wielkopolski
W nocy z 25–26 stycznia br., w wyniku 
wybuchu gazu w Murowanej Goślinie 
koło Poznania, został zniszczony budynek 
gospodarczy oraz dom, w którym miesz-
kają Krzysiek Grabiński i Mateusz Kasprzak 
z organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Solaris Bus & Coach S.A. (Region Wielko-
polska). Budynek, w którym mieszka Krzysiek 
Grabiński wraz z rodziną, znajduje się około 
80 m od gazociągu, źródła ognia. Jarosław 
Lange, przewodniczący Zarządu Regionu 
Wielkopolska NSZZ „S” zwraca się z prośbą 
o solidarnościową pomoc dla poszkodowa-
nych związkowców i ich rodzin.
Wpłaty z dopiskiem: „Pomoc dla poszkodo-
wanych wybuchem gazu” prosimy przelewać 
w terminie do końca lutego br. na wydzielone 
dla tego celu konto Regionu Wielkopolska 
NSZZ „Solidarność”: 81 1090 1476 0000 
0001 3482 5536 Bank Zachodni WBK S.A. 
Dodatkowo gmina Murowana Goślina 
uruchomiła adres mailowy pomoc@muro-
wana-goslina.pl, na który można przesyłać 
oferty pomocy. 

Projekt „Stop bezrobociu”

Region Gdański NSZZ „Solidarność” w part-
nerstwie ze Związkiem Pracodawców „Forum 
Okrętowe, realizuje projekt „STOP BEZROBO-
CIU! Nowe kwalifikacje na dobry początek” 
współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014–2020. Celem 
projektu jest dostarczenie jego uczestnikom 
– osobom bezrobotnym, kompleksowego 
wsparcia w zakresie aktywizacji zawodo-
wej, by wesprzeć ich w powrocie na rynek 
pracy i uzyskaniu zatrudnienia. W projekcie 
oferowane jest indywidualne podejście do 
każdego z uczestników, celem dostosowania 
oferty szkoleniowej do jego potrzeb.
Szkolenia są skierowane również dla osób po 
pięćdziesiątym roku życia. Jakie kursy można 
przejść? Spawacza, murarza, ale również 
kierowcy samochodu osobowego, ciężarówki, 
informatyka czy operatora drona – każdy 
znajdzie coś dla siebie. 
Więcej informacji: 58 308 43 29, 
e-mail: j.lobodzinska@solidarnosc.gda.pl.
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SPOŁECZEŃSTWO

SP     JRZENIE
„Niedziela z tatą, niedziela z mamą, to najpiękniejszy dzień, bo aż po dobranoc cała rodzina 
razem jest”. Są to słowa piosenki z audycji dla dzieci „Teleranek”, nadawanej w niedziele 
w czasach dzieciństwa prezydenta Andrzeja Dudy. Od tych słów prezydent Duda rozpoczął 
swoje wystąpienie we wtorek 30 stycznia br., tuż przed podpisaniem w Pałacu Prezydenckim 
ustawy, która ogranicza handel w niedziele. Dokument ten zacznie obowiązywać od 1 marca 
2018 r. Pierwsza wolna od handlu niedziela przypada na 11 marca.

Niedziela z tatą, 
niedziela z mamą

Czasy „słuszne” minęły –  
mówił prezydent.  ̶  Po-
tem zachłysnęliśmy się 

tym, na co wszyscy czekali-
śmy, wolnym rynkiem, wzro-
stem zamożności, wolnością, 
suwerennością Polski. Wszy-
scy cieszyli się tym, czego 
przez dziesięciolecia Polska 
nie miała. Ale w tym procesie 
zmian ustrojowych zaszły też 
takie zmiany, które nie były 
dobre z punktu widzenia istot-
nych wartości, a zwłaszcza 
tej wartości, jaką jest rodzina. 
Zmiany związane z wolnym 
handlem to między innymi po-
wszechny handel w niedziele, 
co oznacza dla pracowników 
handlu konieczność opuszcze-
nia rodziny w dzień, na który 
czekamy, aby był wolny od 
pracy. 

̶  Parę miesięcy temu, kiedy 
razem z żoną robiłem zakupy 
w naszym osiedlowym skle-
pie, jedna z pań zapytała się 
mnie: Panie Andrzeju, czy Pan 
podpisze tę ustawę o zakazie 
handlu w niedzielę? – konty-
nuuje prezydent Andrzej Duda.  
– Powiedziałem: Tak, podpiszę. 
A ona odpowiedziała: Dzięku-
ję, bardzo dziękuję Panu w mo-
im imieniu i w imieniu moich 
koleżanek. 

–To jest  przywrócenie 
pewnej normalności – dodaje 
prezydent.  ̶  Moment pokaza-
nia solidarności tej wewnątrz-
społecznej. Solidarności tych, 
którzy w handlu nie pracują 
i mają wolne niedziele, z tymi, 
którzy w handlu pracują. Tym 
ludziom ta wolna niedziela 
się należy. Dziękuję za mądre 
rozwiązanie tego problemu, 
wielu kontrowersji, jakim jest 
wprowadzenie ustawy. Dla-
czego kontrowersji? Bo wy-
stępuje grupa konsumentów, 
ale także przedsiębiorców, dla 
których jest to moment trud-
ny. Przyzwyczaili się do tego, 
że robią zakupy w niedzielę, 
przyzwyczaili się do niedzieli 
handlowej, osiągając dochody 
z tego tytułu. Będą zmuszeni 
zmienić te przyzwyczajenia. 
Trochę zmienić specyfikę 
swojego działania, jeśli chodzi 
o prowadzenie działalności 
gospodarczej. Proszę, żeby 
podeszli do tego ze zrozumie-
niem, właśnie dla tej naszej 
wewnątrzspołecznej, polskiej 
solidarności. 

̶  Ustawa nie zakazuje na-
tychmiast handlu w każdą 
niedzielę miesiąca  ̶  wyjaśnia 
prezydent.  ̶ Jest wprowadzana 
etapami. Wierzę, że przyzwy-
czaimy się do tego, tak jak jest 
w innych krajach Unii Europej-
skiej: w Niemczech, czy w Au-
strii, gdzie sklepy są zamknięte 
w niedziele. Nie handluje się 
w niedziele w wielkich skle-
pach. Małe sklepy prowadzo-
ne przez rodziny będą mogły 
funkcjonować. Cieszę się, że ta 
ustawa jest, że daje możliwość 
wyrównywania szans dzieciom, 
że będą miały kontakt ze swo-
imi rodzicami. To jest projekt 
społeczny, pod którym było 
ponad pół miliona podpisów 
przyniesionych do Pałacu Pre-
zydenckiego przez inicjatywę 
społeczną przez NSZZ „Soli-
darność”. To projekt, który ma 
dużą akceptację społeczną. 

Zadowolenia z podpisa-
nia przez prezydenta ustawy 
o ograniczeniu handlu nie 
krył Piotr Duda, przewodni-

czący Komisji Krajowej „S”, 
który mówił, że ta ustawa na 
przestrzeni 28 lat jest trzecim 
projektem obywatelskim, któ-
ry przeszedł całą procedurę od 
zawiązania komitetu, zebrania 
podpisów, pokonania drogi par-
lamentarnej do podpisu prezy-
denta. W tych trzech projektach 
(2005 r. - emerytury górnicze; 
2010 r. - uchwalenie święta 
Trzech Króli; obecna inicja-
tywa ograniczająca handel 
w niedziele) uczestniczył Nie-
zależny Samorządny Związek 
Zawodowy „Solidarność”. 

̶  Na tę chwilę czekaliśmy 
długo, szczególnie czekali 
pracownicy handlu, a jest ich 
prawie milion dwieście tysię-
cy – komentuje przewodniczą-
cy Duda.  ̶  To wielki krok do 
przodu w kierunku cywilizacji, 
jeżeli chodzi o prawo pracy, o 
pracowników i traktowanie ich 
w sposób podmiotowy, a nie 
przedmiotowy. Pracodawcom 
radzę, aby się skupili na tym, 
jak poprawić warunki pracy 
pracownikom handlu i dać im 
konkretne podwyżki. Bo czy 
to się podoba, czy nie, ustawa 
została podpisana i wejdzie 
w życie. 

Piotr Duda dodał też, że 
„Solidarność” wspólnie z Pań-
stwową Inspekcją Pracy będzie 
pilnować, aby przepisy były 
przestrzegane. Związek ma 
już przed sobą nowe zadanie –  
rozdział VII Kodeksu pracy. 
Zamierza też zweryfikować 
katalog kolejnych grup zawo-
dowych, tak aby i one mogły 
świętować niedziele, spędzać 
je wspólnie z rodzinami.

Maria Giedz

Prezydent 
Andrzej Duda: 
– Parę miesięcy temu, 
kiedy razem z żoną 
robiłem zakupy 
w naszym osiedlowym 
sklepie, jedna z pań 
zapytała się mnie: 
Panie Andrzeju, czy 
Pan podpisze tę 
ustawę o zakazie 
handlu w niedzielę?  
Powiedziałem: Tak, 
podpiszę. 

Prezydent Andrzej Duda podpisuje ustawę ograniczającą 
handel w niedziele.
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Łyżka dziegciu
Spór wokół nowelizacji ustawy o IPN i prawnym zakazie używania 

określenia „polskie obozy koncentracyjne” przelewa się falami 
przez wszystkie możliwe media, dość skutecznie przykrywając 

inne – zarówno dobre, jak i złe – wydarzenia i sygnały w ostatnich 
dniach. Do tych dobrych należą pierwsze oficjalne podsumowania roku 
ubiegłego, potwierdzające zresztą prognozy. Oto wzrost gospodarczy 
mierzony Produktem Krajowym Brutto osiągnął 4,6 proc. i był jednym 
z najwyższych w EU. Rozpędzona gospodarka przekłada się  na płace 
– wg danych GUS w grudniu średnia płaca w przedsiębiorstwach za-
trudniających minimum 10 osób otarła się o granicę 5 tysięcy złotych 
i była ponad 7 proc. wyższa niż w grudniu roku 2016. 

Oczywiście to statystyka – w rzeczywistości zdecydowana więk-
szość polskich pracowników zarabia mniej, ale dane cieszą. Najniższe 
poziomy osiąga stopa bezrobocia i to mimo rekordowego napływu 
pracowników zza wschodniej granicy – urzędy pracy w 2017 roku 
przyjęły ok. 1,8 mln oświadczeń o chęci zatrudnienia obcokrajowców. 
To kilkadziesiąt razy więcej niż jeszcze pięć lat temu. 

Na to nakłada się sukces programu 500+, przekładający się wg 
ekspertów już na wskaźniki demograficzne – w 2017 roku po raz 
pierwszy od lat urodziło się ponad 400 tysięcy dzieci. Wbrew wiesz-
czeniom „totalnych” starczyło także kasy – deficyt oscylujący przez 
lata w okolicach 50 mld złotych spadł ponad połowę – do niewiele 
ponad 25 miliardów. Można by powiedzieć, że gdyby nie wielkie 
programy społeczne, to mielibyśmy zrównoważony budżet, który 
w Europie udaje się osiągnąć bodaj  tylko Niemcom. 

Jest więc nieźle, ale i tu w ostatnich dniach pojawiła się łyżka 
dziegciu. Oto Sejm w swoim majestacie przyjął pakiet ustaw nazy-
wanych Konstytucją Biznesu, a skierowanych do mikro-, małych 
i średnich przedsiębiorstw, a więc firm zatrudniających do 250 osób. 
Po blisko roku prac praktycznie nie uwzględniono żadnych uwag 
zgłaszanych przez NSZZ „Solidarność”, w tym nasz Region. 

Przypomnijmy, że Związek protestował przeciwko obowiązkowi 
zgłaszania planowanej kontroli w firmie co najmniej siedem dni przed 
jej rozpoczęciem. Uznaliśmy, że ten zapis nie pomaga uczciwym pra-
codawcom, a chroni nieuczciwych, którzy mają czas na preparowanie 
właściwych dokumentów czy rezygnację z osób zatrudnianych „na 
czarno”. Generalnie w zapisach ustaw przewiduje się szereg wyjąt-
ków, np. dla inspekcji sanitarnych czy urzędów skarbowych, a pomija 
Państwową Inspekcję Pracy. Tak jakby ochrona pracowników była 
daleko w tyle za ochroną konsumentów, środowiska czy systemu 
podatkowego. Podobne zastrzeżenia można zgłosić do zapisanych 
w ustawie procedur – kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia do 
kontroli, a wówczas ta musi (!) zostać wstrzymana do czasu rozpa-
trzenia zażalenia i wydania ewentualnej ponownej decyzji. 

W kolejnym artykule ustawodawca nakazuje prowadzenie wszel-
kich czynności kontrolnych w obecności pracodawcy lub jego przed-
stawiciela. Można więc sobie łatwo wyobrazić, jak będą wyglądały 
potencjalne zeznania pracownika przed inspektorem, który ma mówić 
o swoich zastrzeżeniach w obecności przełożonego. Takich „kwiat-
ków” jest więcej. Z pozoru słuszny zapis o procedurze odszkodowań 
za straty spowodowane kontrolą, w praktyce może spowodować pa-
raliż różnych organów kontrolnych. Wreszcie ustanowienie specjal-
nego rzecznika praw przedsiębiorców z szerokimi kompetencjami 
i wielomilionowym budżetem budzi poważne zastrzeżenia. Idąc tym 
tropem, powinien być ustanowiony i podobnie umocowany rzecznik 
praw pracowników. Dzieje się tak w sytuacji – niestety – stosunkowo 
słabej pozycji niedofinansowanych rad dialogu społecznego i obcięcia 
„kasy” na tegoroczne zadania Państwowej Inspekcji Pracy. 

Można powiedzieć, że nowy pakiet ustaw wybija zęby inspekcji 
pracy, pogarsza sytuację pracowników, a w rzeczywistości daje więk-
sze pole manewru pracodawcom nieuczciwym. Oczywiście zawiera 
też wiele rozwiązań pozytywnych, z którymi trudno się nie zgodzić – 
uproszczenie procedur, lepszy przepływ informacji, ograniczenie 
biurokracji – to rozwiązania dobre. Ale trzeba pamiętać, że w ma-
łych i średnich firmach sytuacja pracowników jest i tak trudna. 
Szkoda, że takie rozwiązania Sejm RP przyjmuje w roku, w któ-
rym obchodzimy nie tylko stulecie odzyskania niepodległości. No 
cóż, wypada liczyć na skuteczną interwencję Związku i refleksję 
senatorów, bo teraz ustawy trafią do izby wyższej. Jak będzie, 
zobaczymy.

Jacek Rybicki
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ZWIĄZEK

i œmIesZno, i strAszno
Amnezja
Nie znamy aktualnych statystyk dotyczących 
poszczególnych jednostek chorobowych 
trapiących Polaków, ale jedną z najbardziej 
powszechnych przypadłości musi być amnezja. 
Tak przynajmniej można wywnioskować, słu-
chając przesłuchań przed komisją ds. afery Am-
ber Gold. Jak wyliczyli niedawno obserwatorzy, 
słowa „nie wiem” padły na posiedzeniach 
komisji 2877 razy, a „nie pamiętam” – 2627 
razy. Słowa „przepraszam” nie odnotowano…

Hania
,,Gadu Gadu

,,

Gdy wydaje się, że niesławna prezydent War-
szawy (na szczęście już niedługo) nie może już 
wykazać więcej bezczelności i hipokryzji, to do-
wiadujemy się, że pani prezydent wciąż ustana-
wia w tej niechlubnej dziedzinie kolejny rekord. 
Właśnie okazało się, że PANI HANNA latem 
ubiegłego roku w ciągu tygodnia „wypracowa-
ła” rachunek telefoniczny na kwotę… blisko 50 
tys. złotych! Tak, nie pomyliliśmy się o zero. Jak 
można wydać taką kwotę, nawet uwzględnia-
jąc, że była wiceprzewodnicząca PO przebywała 
w tym czasie w USA? Konsultacje z „Donkiem” 
w Brukseli? Plotki… to znaczy wideokonferencje 
z koleżankami w Polsce? A może pani prezydent 
robiła zakupy na nowojorskiej Piątej Alei w cza-
sie, gdy ktoś z jej świty bawił się komórką?

Nó¿ w plecy
Zdrada w obozie „totalnej opozycji”! I to tam, 
gdzie nikt się jej nie spodziewał. Oto 
guru polskich liberałów Leszek Balcerowicz 
odciął się od swojego wychowanka. Tak, 
tak… mowa o RYSZARDZIE ,,MADERA

,,
 

PETRU, który w latach 90. był asystentem 
i doradcą Balcerowicza. Kiedyś był nawet na-
zywany „pierwszym Rumunem Balcerowicza”. 
Na nic mu się to zdało, bo teraz były minister 
finansów i prezes NBP mówi, że „trudno mieć 
pozytywny stosunek do tego, co robi Petru” 
oraz „Ryszard powinien zrezygnować z nadak-
tywności”. Hm, sami byśmy chyba lepiej tego 
nie ujęli…

S³aby uczeñ
BALCEROWICZ powiedział jednak jeszcze coś 
– „Mam tysiące uczniów. Nie biorę odpo-
wiedzialności za każdego z nich”. A nam się 
wydawało, że RYSZARD PETRU jest jedyny 
w swoim rodzaju… Swoją drogą Balcerowicz 
ma rację, bo Petru jako jego uczeń rzeczywiście 
do pięt mu nie dorasta. Balcerowicz wykończył 
Unię Wolności i co najmniej połowę polskiego 
przemysłu, a RYSZARD nawet z wykończe-
niem Nowoczesnej nie może sobie poradzić. 
Choć bardzo się stara… 

Nowoczeœni
partacze

W tej Nowoczesnej to zresztą sami partacze. 
Robią, co mogą, głupstwo za głupstwem, 
wpadka za wpadką, konflikt za konfliktem, 
a wciąż mają te pięć procent poparcia w son-
dażach. Ostatni pomysł liderów Nowoczesnej 
Kropki to likwidacja programu „Rodzina 
500+”. Chcą go zastąpić swoim programem 
„Aktywna Rodzina”. Ciekawe, na czym miałaby 
polegać owa „aktywność”? Znając pomysły 
Nowoczesnych, aż strach się dopytywać. 
Najciekawsza jest jednak argumentacja. Otóż 
podobno program „Rodzina 500+” jest „nie-
sprawiedliwy i opresyjny wobec klasy średniej”. 
Czyli stara śpiewka – PiS pomaga „z nienawi-
ści”, a liberałowie zabierają „z miłości”…

Taki plan
Trudno się dziwić, że przy takiej „jakości” (prze-
praszamy za nadużycie) opozycji JAROS£AW 
KACZYÑSKI stawia ambitny cel – już nie 
dwie, ale trzy kadencje rządów Zjednoczonej 
Prawicy. Rzeczywiście, żeby posprzątać „stajnię 
Augiasza” po ośmioletnich rządach PO-PSL, 
przydałoby się tyle czasu. A tak naprawdę 
i więcej. Przecież prezes PiS sam kiedyś przy-
woływał przykład wieloletniego chadeckiego 
kanclerza Niemiec Konrada Adenauera, który 
rządził RFN do… 87 roku życia. Jarosław Ka-
czyński ten wiek osiągnie w 2036 roku. Jak to 
mówi młodzież: sorry Grzegorz, sorry Kaśka.

List
do Brukseli

A na koniec krótka wiadomość z Gdańska 
i Warszawy do Brukseli, z okazji podpisa-
nia przez prezydenta, w obecności liderów 
„Solidarności”, ustawy ograniczającej handel 
w niedziele. Adresat – wiadomy, ten od „pęta-
ków”. Rosnące pensje – załatwione. Malejące 
bezrobocie – załatwione. Przywrócenie niż-
szego wieku emerytalnego – również. Wolne 
niedziele dla pracowników handlu – już od 
11 marca. Jak to się mówi w języku „haratają-
cych w gałę” – do przerwy 4:0 dla nas?

oprac. (ach), zilustrował Dobosz Jan

PYTANIE MIESIĄCA

Jak pozyskiwać 
nowych członków 
Związku?

ZBIGNIEW JEZIERSKI 
przewodniczący KO NSZZ 
„Solidarność” w Krajowej Spółce 
Cukrowej Polski Cukier SA Oddział 
w Malborku

– Uzwiązkowienie w malborskim oddziale 
naszej firmy wynosi prawie 74 procent. Na 

174 pracowników 128 należy do NSZZ „Solidarność”. W całej 
firmie do Związku należy 589 pracowników. Najważniejsze 
jest zaangażowanie w działalność na rzecz członków Związku 
i dotarcie do załogi. Na co dzień rozmawiamy z pracownika-
mi i wysłuchujemy ich opinii, drzwi naszej organizacji związ-
kowej są zawsze otwarte. Nasi członkowie wiedzą, że zawsze 
mogą do nas się zwrócić o pomoc. Dzięki temu, że jesteśmy 
dużą organizacją, pracodawca liczy się z naszym zdaniem. 
Nawiązujemy również kontakt z nowo zatrudnionymi osoba-
mi. W zeszłym roku na 16 nowo przyjętych pracowników 13 
zapisało się do „Solidarności”. Mamy jednak zasadę, że jeżeli 
ktoś do nas się zapisał tylko po to, aby załatwić jakąś swoją 
sprawę, a później się wypisał, to takiej osoby nie przyjmujemy 
ponownie. (Organizacja w 2014 roku otrzymała wyróżnienie 
w konkursie „Razem bezpieczniej!”)

BOŻENA BRAUER, przewodnicząca 
KM NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Gdańsku

 – Nasza organizacja liczy 1646 osób, 
w tym 1538 czynnych zawodowo skupio-
nych w 96 kołach, z których największe li-

czą około 60 członków. Cały czas pozyskujemy nowe osoby, 
przeszliśmy nawet szkolenie z rekrutacji członków Związku, 
staramy się dotrzeć do nowo przyjętych pracowników. Jako 
organizacja mamy szeroką ofertę skierowaną do nauczycieli 
i pozostałych pracowników oświaty. Nasi członkowie mogą 
skorzystać z pomocy prawnej i szkoleń. Organizujemy rów-
nież wycieczki, zabawy karnawałowe, pielgrzymki, wyjazdy 
szkoleniowe, także zagraniczne. To, co przyciąga do Związku, 
to przede wszystkim skuteczność działań na poziomie szkoły. 
Ważne jest, kto jest liderem na poziomie koła, ważne, aby 
ludzie mieli do niego zaufanie. Stawiamy także na informację. 
Mamy swoje kanały komunikacji: ulotki, wydajemy co dwa 
miesiące biuletyn ścienny, mamy stronę internetową. Pre-
numerujemy również „Magazyn Solidarność”. (Organizacja 
otrzymała w 2016 roku nagrodę w konkursie dla organizacji, 
które pozyskały najwięcej nowych członków Związku)

MAŁGORZATA PASZYLKA-
-GLAZA, przewodnicząca Sekcji 
Muzeów Polski Północnej NSZZ 
„Solidarność” 

– Pozyskiwanie nowych członków Związ-
ku wobec podziałów, jakie funkcjonują w na-
szym społeczeństwie jest bardzo trudne. Wy-

maga wielu rozmów, przekonywania, że warto zjednoczyć siły 
na poziomie zakładu pracy i działać wspólnie w ramach jed-
nego związku zawodowego, mimo różnic np. w postrzeganiu 
sytuacji politycznej. To, co przekonuje do NSZZ „Solidarność”, 
oprócz historycznych korzeni, to także możliwość skorzy-
stania z merytorycznego wsparcia regionalnych i krajowych 
struktur Związku. Ważne jest także budowanie wspólnoty, 
w której każdy pracownik czuje się dobrze. Istotne jest rów-
nież zaufanie członków organizacji do liderów związkowych 
i świadomość, że mogą na nich liczyć w trudnych sytuacjach.

Oprac. (mk)

www.solidarnosc.gda.pl
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Gdańsk na czwartym 
miejscu

Uzwiązkowienie w Polsce 
jest znacznie poniżej średniej 
unijnej, która wynosi 23 proc. 
W roku 1981 do NSZZ „So-
lidarność” należało blisko 10 
mln członków, po odzyskaniu 
niepodległości było to już tyl-
ko około 2 mln. W ciągu mi-
nionych 28 lat liczba członków 
naszego Związku – z różnych 
przyczyn – przede wszystkim 
z powodu likwidacji wielu du-
żych przedsiębiorstw, spadła 
do około 700 tys., licząc wraz 
z emerytami.

NSZZ „Solidarność” po-
dzielona jest na 33 struktury 
regionalne. Według danych na 
30 czerwca 2017 roku najwię-
cej członków Związku liczył 

Region Śląsko-Dąbrowski 
– prawie 85 tys., na drugim 
znalazł się Region Mazow-
sze z ponad 52 tys. członków, 
trzeci jest Region Małopolska 
– ponad 44 tys. Region Gdań-
ski w zestawieniu znalazł się 
na czwartym miejscu i zrzesza 
około 36 tys. członków.

Oprócz podziału regional-
nego organizacje związkowe 
należą do 76 krajowych sekcji 
branżowych, skupionych w 15 
sekretariatach. Przynależność 
do struktur branżowych jest do-
browolna. Spośród krajowych 
struktur branżowych, według 
danych na koniec 2016 roku, 
najliczniejszą sekcją była Krajo-
wa Sekcja Oświaty i Wychowa-
nia licząca ponad 50 tys. osób. 
Na drugim miejscu znalazła się 
Krajowa Sekcja Służby Zdro-
wia z blisko 33 tys. członków 
Związku, trzecie miejsce zaj-
muje Krajowa Sekcja Górnictwa 
Węgla Kamiennego – około 26 
tys., czwarte Krajowa Sekcja 
Kolejarzy – 24 tys. członków 
Związku, piąte Krajowa Sekcja 
Nauki – 17 tys. Największą or-
ganizacją związkową, która li-
czebnością przewyższa niektóre 
sekcje branżowe, jest Organiza-
cja Międzyzakładowa Poczty 
Polskiej, do której należy 13 tys. 
155 członków.

Związek w „Mordorze”

Na poziomie krajowym 
rozwój Związku odbywa się 
głównie poprzez kampanie re-
krutacyjne. W 2017 roku pra-
cownikom z Działu Rozwoju 
Związku Komisji Krajowej, 
we współpracy z organizato-
rami z kilku regionów, udało 
się zrekrutować do „Solidar-
ności” prawie 1,6 tys. nowych 
członków. W wyniku tych akcji 
utworzono 22 nowe organiza-
cje związkowe i powiększono 

stan liczebny ponad 80 już ist-
niejących. Dzięki współpracy 
organizatorów z KK, organiza-
torów regionalnych i członków 
komisji zakładowych udało się 
rozwinąć Związek m.in. w ta-
kich firmach, jak: Timken, 
Eurocash, Auchan, Jeronimo 
Martins (Biedronka), Best Po-
land, BRW, Stadler, Mostostal, 
Castorama, Nitrochem, Pesa, 
Pronatura, Polski Bus, Lear, 
T-Mobile, 3M, Nielsen, Sode-
xo czy Norco Spectra. Druga 
połowa roku to m.in. ogólno-

Śląsko-Dąbrowski 84 621
Mazowsze 52 186
Małopolska 44 383
Gdański 35 446
Wielkopolska 33 001
Dolny Śląsk 32 699

polska kampania organizowa-
nia pracowników sieci sklepów 
Carrefour.

„W ciągu kilku tygodni 
organizatorzy z całej Polski 
odwiedzili stołówki w kil-
kudziesięciu sklepach zloka-
lizowanych we wszystkich 
województwach. Odbyli set-
ki rozmów z pracownikami, 
w wyniku czego powstały trzy 
komisje oddziałowe, a »S« 
przybyło prawie 80 nowych 
członków” – czytamy na stro-
nie Komisji Krajowej. Stale 
prowadzona jest również akcja 
w gigancie handlu internetowe-
go Amazon. 

– Największe uzwiązko-
wienie jest w podpoznańskim 
Volkswagenie, na 8,5 tys. pra-
cowników około 6,5 tys. jest 
w NSZZ „Solidarność”. Tam 
związkowcy mają ogromne 
sukcesy. Jest taka praktyka, że 
większość ludzi, którzy przy-
chodzą do pracy do Volkswa-
gena, zapisuje się do Związku 
– mówi Magdalena Szymańska, 
koordynator Krajowy ds. Roz-
woju Związku Komisji Krajo-
wej NSZZ „Solidarność”, któ-
ra podaje także inny przykład 
sukcesu w rekrutacji członków 
związku – firmę T-Mobile. 
– Bardzo dużo ludzi w ogóle 
jest zaskoczonych, że w kor-
poracjach są związki. Organi-
zatorzy z Mazowsza i rekruter 
z Komisji Krajowej udali się 
do jednego z tych „Mordorów” 
i udało im się założyć kilka or-
ganizacji. W T-Mobile w ciągu 
kilku ostatnich miesięcy przy-
było 350 związkowców. To 
bardzo dobry wynik – dodaje 
Szymańska. 

39 nowych organizacji

– Liczba członków Związ-
ku w Regionie Gdańskim 
przez ostatnią kadencję utrzy-
mywała się na mniej więcej 

Od siedmiu lat na łamach Internetowego Biuletynu Informacyjnego „Solidarności” (IBIS) 
członkowie naszego Związku odpowiadają na pytanie „Dlaczego należę do NSZZ »Solidar-
ność«?”. W ciągu tego czasu  zgromadzonych zostało blisko 400 wypowiedzi, co stanowi 
ciekawy materiał przedstawiający obecnych członków Związku w Regionie Gdańskim. 

W liczebności siła
Według badań przeprowadzonych przez CBOS w 2014 roku 
do związków zawodowych należało 12 proc. pracujących 
Polaków. Do NSZZ „Solidarność”, jak wynika z danych 
przekazanych przez Marka Lewandowskiego, rzecznika 
Związku, obecnie należy wraz z emerytami około 700 tys. 
i liczba ta przez ostatnie lata utrzymuje się na stałym po-
ziomie. W Regionie Gdańskim członkami naszego Związku 
jest blisko 36 tys. osób.

Liczebność organizacji zakładowych 
NSZZ „Solidarność” w Regionie Gdańskim

Od 31 do 100
członków 
Związku

33,2%

Do 30 członków 
Związku

44,5%

Od 101 do 500
członków 
Związku

19,3%

Ponad 500 członków Związku
3,0%

Regiony NSZZ 
„Solidarność”
o największej 
liczbie członków 

Dlaczego należą?

Etos „Solidarności”

W części wypowiedzi – choć 
nie w tak dużej, jakbyśmy mo-
gli sądzić – pojawia się stwier-
dzenie o historycznych korze-
niach naszego związku. I tak, 
na przykład Bożena Brauer, 
przewodnicząca oświatowej 
„Solidarności” w Gdańsku, 
wspomina swoje zetknięcie 
z „Solidarnością”: Wstąpiłam 
do związku w 1980 roku. Moi 
starsi koledzy należeli do ZNP, 
a ja miałam to szczęście, że 

kiedy zaraz po studiach roz-
poczęłam pracę w szkole, po-
wstała „Solidarność”. Dlatego 
to było dla mnie oczywiste, że 
będę w niej działać. Wtedy dla-
tego, że „S” dawała nadzieję na 
demokratyczne zmiany. 

Dla części osób powstanie 
NSZZ „Solidarność” to historia, 
ale żywa historia, z którą mieli do 
czynienia w rodzinie: O związ-
kach zawodowych, jeszcze przed 
„Solidarnością”, dowiedziałam 
się od starszego brata, który 
latem 1980 roku opowiadał mi 

o strajkach. Wraz z grupą mło-
dych przyjaciół byłam w Sierp-
niu 1980 nieraz przy stoczniowej 
bramie w Gdańsku. Stąd decyzja 
o wstąpieniu do naszego Związku 
– mówiła Elżbieta Kanciał z Or-
ganizacji Zakładowej NSZZ „S” 
w Alma Sopot. 

Również rodzinne tradycje 
miały wpływ na Katarzynę 
Tyszkiewicz z Komisji Od-
działowej NSZZ „S” w Auchan 
Rumia: „Solidarność” towarzy-
szy mi od dziecka. Mój ojciec 
Tadeusz Dyoniziak pracował 

na terenie Stoczni Gdańskiej. 
Pamiętam stan wojenny i nasze 
domowe rozmowy. Miałam wie-
le informacji z ulotek, z książek 
wydawanych w drugim obie-
gu. Nie miałam żadnych obaw 
przed wstąpieniem do Związku. 
Jeśli pracownik jest bierny, nie 
obroni się przed dyskryminacją, 
przed mobbingiem. 

Narzędzie rozwiązywania 
problemów

Z upływem czasu motywa-
cja do wstępowania do związku 
zawodowego się zmieniała. Na 
podstawie sondy prowadzonej 
w IBIS-ie możemy wyróżnić 
kilka przyczyn przynależności 
do NSZZ „Solidarność”. Naj-
częstszym impulsem przystą-
pienia do Związku, a często też 
uczestnictwa w jego zakładaniu, 
były problemy z pracodawcą 
i chęć skutecznego ich rozwią-

zywania. Tak było w przypad-
ku Iwony Adamczyk-Rosinki, 
która współorganizowała „So-
lidarność” pracowników cy-
wilnych policji: Do „S” należę 
od 2012 roku. Wtedy powstała 
organizacja związkowa pra-
cowników cywilnych policji. To 
był moment, w którym narastały 
problemy naszej grupy zawodo-
wej, związane głównie z niskimi 
wynagrodzeniami. Uznaliśmy, 
że musimy się zorganizować. 
Po to jest przecież związek za-
wodowy, aby walczyć o prawa 
pracowników. 

Podobną motywacją kiero-
wał się również Jarosław Ghu-
lam z KZ NSZZ „Solidarność” 
w Terminalu Kontenerowym 
DCT w Gdańsku: Podstawowym 
powodem mojej decyzji o dołą-
czeniu do „Solidarności” było 
pogorszenie warunków pracy, 
a przede wszystkim płacy. Waż-
ne było dla mnie też to, że przy-
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Największe organizacje związkowe  
NSZZ „Solidarność” w Regionie Gdańskim

Lp. Nazwa organizacji

1. Pracowników Oświaty i Wychowania Gdańsk

2. Gdańskiej Stoczni „Remontowa”

3. Marynarzy i Rybaków (PLO)

4. Dalmoru

5. Stoczni Gdańskiej

6. Pracowników Oświaty i Wychowania Gdynia

7. Pracowników Poczty Polskiej Oddział Regionalny Gdańsk

8. Alior Banku

9. Polpharmy

10. Banku BGŻ BNP PARIBAS

11. Energi Operatora

12. Politechniki Gdańskiej

13. DCT Gdańsk

14. Federal Mogul Bimet

15. Pracowników Oświaty i Wychowania Rejon Tczew 

Adam Tylski 
organizator związkowy 

– Praca organizatora związkowego pole-
ga głównie na rozmowach z ludźmi. Trzeba 
przełamywać bariery, stereotypy, które krążą 
na temat związków zawodowych. Bywa, że 
po pierwszej rozmowie pracownik chce już 

przystąpić do związku, bo być może ma już jakieś doświad-
czenie, wie, że związek to są dla niego korzyści, ale czasa-
mi trzeba poświęcić wiele miesięcy, aby kogoś przekonać do 
związku. Tam, gdzie jest już organizacja związkowa, dobrym 
pomysłem jest docieranie do każdego nowo zatrudnionego. 
Mamy pozytywne doświadczenia choćby w przypadku pra-
cowników ochrony. Gdy nowo zatrudniony pracownik ochro-
ny trafia do firmy, to podczas pierwszego szkolenia BHP czy
przeszkolenia stanowiskowego jest krótkie spotkanie z przed-
stawicielem związku zawodowego. Powinno być tak, że to 
związek szuka pracownika, a nie pracownik związku. Trzeba 
cały czas trzymać rękę na pulsie, choćby ze względu na to, że 
w wielu zakładach jest duża rotacja pracowników. Jeszcze raz 
podkreślę: trzeba jak najwięcej rozmawiać. 

stałym poziomie i oscylowała 
w okolicach 36 tys. – mówi Jan 
Szewczyk, kierownik Działu 
Organizowania i Rozwoju. 
W latach 2014–2017 powstało 
39 nowych organizacji związ-
kowych. Niestety, w tym czasie 
część istniejących organizacji 
została wyrejestrowana. Naj-
częstszym powodem likwidacji 
organizacji związkowej była 
likwidacja zakładu pracy. Jed-
nym z największych sukcesów 
związkowych organizatorów 
z naszego Regionu było zało-
żenie organizacji związkowej 
w Terminalu Kontenerowym 
DCT S.A., która po trudnych 
latach zmagania się z praco-
dawcą okrzepła i obecnie liczy 
354 członków. 

Według danych po pierw-
szym półroczu 2017 roku w 
Regionie Gdańskim najwię-
cej, bo 168 organizacji związ-
kowych NSZZ „Solidarność”, 
liczyło do 30 członków Związ-
ku, 125 organizacji miało od 
31 do 100 członków, od 101 
do 500 osób liczyły 73 orga-
nizacje, a liczących ponad 500 

członków było 11 organizacji. 
Największe organizacje mające 
ponad półtora tysiąca członków 
to OM Pracowników Oświaty 
i Wychowania Gdańsk (ponad 
1,6 tys. osób) oraz OM Gdań-
skiej Stoczni „Remontowa” 
im. Józefa Piłsudskiego (ponad 
1,5 tys.), z tym że w przypad-
ku stoczniowej „Solidarności” 
poziom uzwiązkowienia wyno-
si ponad 86 proc. w stosunku 
do zatrudnionych. W dalszej 
kolejności są organizacje li-
czące kilkaset osób. Na uwagę 
zasługują organizacje, które 
mogą pochwalić się wysokim 
procentem uzwiązkowienia 
pracowników. Oprócz wymie-
nionej już organizacji Gdań-
skiej Stoczni „Remontowa” 
największe uzwiązkowienie 
mają organizacje w: Komen-
dzie Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Chojni-
cach (ok. 95 proc.), Fabryce 
Mebli Okrętowych FAMOS 
(82 proc.), Portowym Zakła-
dzie Opieki Zdrowotnej (ok. 
72 proc.), Zakładzie Przerobu 
Drewna Lasów Państwowych 

w Lęborku (70 proc.) oraz w 
KP Państwowej Straży Po-
żarnej w Malborku (ok. 67 
proc.).

W Regionie Gdańskim 
funkcjonuje 7 sekcji branżo-
wych, z których najliczniejsza 
jest Regionalna Sekcja Pracow-
ników Oświaty i Wychowania, 
do której należą 32 organizacje 
związkowe skupiające łącz-
nie ponad 4,9 tys. członków 
Związku. 

Z efektów pracy 
związków korzystają 
wszyscy pracownicy

Wśród przyczyn niechęci do 
zapisywania się do związków 
zawodowych najczęściej wy-
mieniana jest obawa, że będzie 
to źle widziane przez pracodaw-
cę, co szczególnie ma znaczenie 
dla pracowników zatrudnionych 
na umowę na czas określony. 
Pracownicy, znając niechęć 
niektórych pracodawców do 
związków zawodowych, boją 
się zapisywać do organizacji 
pracowniczej, szczególnie gdy 
jest ona nieliczna. Stąd zdarzają 
się organizacje, w których lista 
członków związku zawodowe-
go jest tajna i organizacja prze-
kazuje kwartalnie pracodawcy 
tylko liczbę członków, bez 
podawania nazwisk. Zupełnie 
inaczej wygląda sytuacja w du-
żych organizacjach związko-
wych, gdzie przynależność do 
związku jest sprawą naturalną 
i każdy nowo przyjęty pracow-
nik ma możliwość zapisania się 
do związku.

Wciąż nie jest również ure-
gulowane ustawowo prawo do 
zrzeszania się w związki zawo-
dowe osób zatrudnionych na 
umowy cywilnoprawne i sa-
mozatrudnionych, powoduje 
to, że prawie 2 mln osób nie 
może należeć do organizacji, 

które reprezentowałyby ich in-
teresy wobec pracodawców.

Brak przynależności do 
związku zawodowego to często 
także objaw biernej postawy 
poszczególnych pracowników 
– po co mam należeć do związ-
ku, narażać się pracodawcy 
i płacić jeszcze składki, gdy 
jeśli związek coś wywalczy, to 
ja też z tego będę korzystał. W 
„Solidarności” coraz częściej 
pojawiają się opinie, że obecne 
prawodawstwo jest niekorzyst-
ne dla organizacji reprezentu-
jących pracowników. Związki 
zawodowe ponoszą koszty ne-
gocjowania z pracodawcami na 
przykład układów zbiorowych, 
a korzyści z nich czerpią wszy-
scy pracownicy. 

Część  o sób  wskazu j e 
jako element zniechęcający 
do wstępowania do NSZZ 
„Solidarność” udział związ-
ków zawodowych w polity-
ce. Faktem jest, że po 1989 

roku „Solidarność” aktywnie 
uczestniczyła w polityce, roz-
taczając parasol ochronny nad 
zmianami w Polsce, powodo-
wało to często odpływ człon-
ków Związku. Przy pewnych 
zastrzeżeniach do obecnie 
rządzącej koalicji, NSZZ „So-
lidarność” może pochwalić się 
konkretnymi sukcesami w re-
alizacji swojego programu, jak 
choćby przywrócenie wieku 
emerytalnego, wprowadzenie 
stawki godzinowej, podpisy-
wanie umowy o pracę przed 
jej podjęciem, ograniczenie 
handlu w niedzielę. Obecnie 
NSZZ „Solidarność” popiera te 
działania partii rządzącej, które 
dotyczą rozwiązań korzystnych 
dla pracowników. Tym, którzy 
negują sens funkcjonowania 
związków zawodowych, warto 
zadać pytanie, z ilu rozwiązań 
wywalczonych przez te związ-
ki zawodowe sami korzystają. 

Małgorzata Kuźma 

stępuję do wiodącego związku 
zawodowego. „Solidarność” 
zrzesza ogromną liczbę pracow-
ników w całej Polsce. Zorganizo-
wanie się pracowników w zwią-
zek zawodowy daje możliwość 
wpływania na to, co dzieje się 
w zakładzie pracy, mówi o tym 
Bożena Łasek, przewodniczą-
ca OZ NSZZ „S” w Regional-
nym Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Gdańsku: 
Jako pracownicy chcieliśmy 
mieć wpływ na to, co dzieje się 
w firmie. Najlepszym pomysłem 
okazało się zorganizowanie się 
w związek zawodowy. Obecnie 
mamy wpływ np. na dyspono-
wanie pieniędzy z Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
Staramy się także o wywalczenie 
wolnych niedziel. 

Związek zawodowy daje 
możliwość działalności na rzecz 
innych ludzi i to działania ze-
społowego. Zapisałem się do 

„Solidarności”, ponieważ przez 
całe życie uważałem, że trzeba 
pomagać innym. Podczas dzia-
łalności związkowej spotykam się 
z różnymi problemami pracowni-
czymi, takimi jak negocjacje płac 
oraz egzekwowanie regulaminów 
zewnętrznych i szacunku dla pra-
cowników – mówił Zbigniew 
Jakubowski, zastępca przewod-
niczącego KZ NSZZ „S” w De-
stylarni Sobieski S.A.

Wsparcie ekspertów

To, co przemawia na ko-
rzyść NSZZ „Solidarność”, 
to zaplecze eksperckie, jakim 
dysponują regionalne struktu-
ry Związku. Ważne są dla mnie 
historyczne korzenie „Solidar-
ności”, ale także to, że to jedyny 
w Polsce Związek, który oprócz 
największej liczby członków ma 
także doskonałe zaplecze prawne 
i szkoleniowe. Dzięki temu może 

skutecznie bronić praw pracow-
niczych – stwierdza Dariusz 
Chmielewski, wiceprzewodni-
czący KZ NSZZ „Solidarność” 
Drobnica Portu Gdynia. 

Ważnym atutem NSZZ „S” 
jest to, że jest organizacją ogól-
nopolską, potrafiącą przenosić 
postulaty pracownicze na po-
ziom regionalny i krajowy. Nasz 
Związek jest także ważną instytu-
cją społeczną w skali ogólnokra-
jowej. Jest partnerem dla władz 
różnego szczebla – podkreśla 
Iwona Adamczyk-Rosinka. 

Najlepsi rekruterzy – 
koledzy z pracy

Z wypowiedzi zebranych 
w IBIS-ie wynika, że najlepszy-
mi rekruterami do związku za-
wodowego są koledzy z pracy, to 
oni budzą największe zaufanie. 

I tak, Agnieszka Kolk do 
Związku zapisała się za namo-

wą koleżanki: Koleżanka namó-
wiła mnie, abym zapisała się do 
„S”. Spodobało mi się to, więc 
włączyłam się w działalność. 
Widzę, co się dzieje w zakła-
dzie, obserwuję pogarszającą 
się sytuację pracowników, jak 
nagina się prawa pracownicze. 
Nie podobają mi się relacje, ja-
kie występują pomiędzy praco-
dawcą a pracownikami. Posta-
nowiłam więc, że będę walczyć, 
aby to wszystko się zmieniło. 
Zauważyłam, że jeśli w zakła-
dzie Związek jest widoczny, to 
pracodawca zaczyna respekto-
wać nasze prawa. W mijającej 
kadencji Agnieszka Kolak peł-
niła funkcję zastępcy przewod-
niczącej Komisji Oddziałowej 
NSZZ „S” w Auchan Gdańsk 
i członka Komisji Rewizyjnej 
Auchan Polska sp. z o.o.

Podobnie było z Adamem 
Jungiem, wiceprzewodniczą-
cym Komisji Zakładowej NSZZ 

„Solidarność” w Dr. Oetker sp. 
z o.o.: Wstąpiłem do „Solidar-
ności” w 2007 roku za namową 
kolegów i nie żałuję tej decyzji. 
W naszej komisji działamy nie 
tylko po to, aby uzyskać coś dla 
pracowników, ale staramy się 
także przedstawić różne sposo-
by modernizacji stanowisk czy 
po prostu poprawy warunków 
pracy. Chcemy, żeby w firmie 
działo się lepiej.

Z wypowiedzi udzielonych 
w naszej sondzie wynika, że 
coraz rzadziej do NSZZ „So-
lidarność” ludzie zapisują się 
z powodów historycznych, 
ideowych, ważniejsze jest to, 
czy związek jest profesjonal-
ną i skuteczną organizacją 
pracowników, która potrafi 
reprezentować ich interesy 
zarówno wobec pracodawcy, 
jak i na poziomie regionalnym 
i krajowym.

Małgorzata Kuźma
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ZWIĄZKI W EUROPIE

Finlandia

Szwecja

Dania

Cypr

Norwegia

Belgia

Malta

Luksemburg

Chorwacja

Włochy

Rumunia

Irlandia

Austria

Wlk. Brytania

Grecja

Słowenia

Holandia

Portugalia

Hiszpania

Bułgaria

Niemcy

Czechy

Słowacja

Łotwa

Węgry

POLSKA
Estonia

Francja

Litwa

Średnia UE

Średnia  
z uwzględnieniem  

Norwegii

74

70

67

55

52

50

47

41

35

35

35

29

28

26

25

22

20

19

19

18

18

17

13

13

12

12

10

8

8

23

24

Uzwiązkowienie w Europie: procent związkowców do ogółu 
pracowników

Wszyscy zatrudnieni = 100%

Przoduje Skandynawia

W Unii Europejskiej do 
związków zawodowych należy 
tylko prawie co czwarty zatrud-
niony. W dużych europejskich 
państwach ten wskaźnik często 
wypada poniżej średniej, i tak 
w Niemczech – 18 proc., we 
Francji – 8 proc., w Hiszpanii 
– 19 proc. czy w Polsce – 12 
proc. Małe kraje, jak Cypr, 
Malta czy Luksemburg mają 
ten wskaźnik powyżej średniej 
unijnej. Najwyższe uzwiązko-
wienie odnotowuje się w pań-
stwach skandynawskich: w 
Danii, Szwecji i Finlandii to 
około 70 proc. Spowodowane 
jest to po części faktem, jak np. 
w Belgii (też wysokie uzwiąz-
kowienie) że część zasiłków 
dla bezrobotnych czy innych 
zasiłków socjalnych wypłacana 
jest przez związki zawodowe. 
Zmiany w systemie wypłaca-
nia tychże zasiłków w Szwecji 
w latach 2006–2008 spowo-
dowały odpływ członków ze 
związków. W Norwegii nato-
miast, pomimo że zasiłki nie 
są wypłacane poprzez związki 
– uzwiązkowienie jest wysokie 
(około 52 proc.). 

Poniżej średniej unijnej

W krajach Europy Środko-
wej uzwiązkowienie utrzymu-
je się poniżej średniej unijnej, 
przykładowo w Polsce jest to 
12 proc. Wyjątkami są Rumu-
nia i Chorwacja z poziomem 
ok. 35 proc. Związki zawo-
dowe muszą tu stawić czoła 
bardziej wrogiemu dla praco-
biorców klimatowi niż w kra-
jach starej Unii, nie wpływa to 
jednak znacząco na uzwiązko-
wienie. 

We Włoszech przybyło

W większośc i  k ra jów 
uzwiązkowienie w czasie 
ostatnich 15 lat sukcesywnie 
spada. Wyjątkiem są Włochy, 
gdzie w ostatnich 5 latach 
nawet wzrosło; ciekawostką 
jest, że prawie 50 procent 
włoskich związkowców to 
emeryc i .  Genera ln ie  we 
Włoszech ogólne zatrudnie-

nie spadło, a uzwiązkowienie 
wzrosło. 

Następuje 
stabilizacja…

Ogólnie patrząc na wskaź-
niki można stwierdzić, że 
w większości krajów europej-
skich spadek liczby związkow-
ców w znacznym stopniu zwol-
nił i stopień uzwiązkowienia 
ustabilizował się. Dla przykła-
du w Niemczech najważniej-
sza konfederacja związkowa, 
DGB, straciła 48 proc. człon-
ków, licząc od 1991 roku, kie-
dy odnotowano największą ich 
liczbę. Po części stało się to za 
przyczyną znacznych strat we 
wschodnich Niemczech. Jed-
nak patrząc na wskaźniki, na-
leży odnotować spadek zaled-
wie o 1,4 procent w ostatnich 
czterech latach. Podobnie jest 
w Wlk. Brytanii, gdzie zanoto-
wano największe spadki w la-
tach 80. i pierwszej połowie 
lat 90. XX wieku, a obecnie 
uzwiązkowienie jest na w mia-
rę stabilnym poziomie. W cią-
gu dziesięciu lat – od 2003 do 
2013 roku, uzwiązkowienie 
spadło, ale tylko o 3,7 punktu 
procentowego (od 29,3 proc. 
do 25,6 proc.). Podobnie w Au-
strii, gdzie kryzys w uzwiązko-
wieniu odnotowano w latach 
2006–2009. Obecnie sytuacja 
generalnie jest stabilna. Jak 
ostatnio odnotowano w Szwe-
cji uzwiązkowienie spadło 
w porównywalnym okresie, 
jednak ustabilizowało się na 
poziomie 70 procent od roku 
2011. 

…ale nie u nas

Mniej jednak mamy pozy-
tywnych danych płynących 
z nowych krajów Unii. W cen-
tralnej i wschodniej Europie 
zachodzące procesy restruk-
turyzacyjne w przemyśle i za-
sadnicze zmiany dotyczące roli 
związków zawodowych wpły-
nęły na to, iż związki działają 
w trudnym, często nieprzyja-
znym dla pracowników śro-
dowisku. W siedmiu krajach 
(Bułgaria, Łotwa, Litwa, Pol-
ska, Rumunia, Słowacja i Sło-

wenia) członkostwo w związ-
kach zawodowych spadło. 

Zarówno w zachodniej 
jak i we wschodniej Europie 
uzwiązkowienie jest silniejsze 
w sektorze publicznym niż 

w prywatnym. W Wlk. Bry-
tanii wskaźniki są stabilne, 
uzwiązkowienie to 55,4 proc. 
w sektorze publicznym, na-
tomiast w prywatnym – 14,4 
proc. Generalnie w Europie to 

zróżnicowanie jest mniejsze, 
niemniej wciąż istnieje. 

oprac. (mk) 
 na podstawie materiałów 

udostępnionych przez 
FedEE Global

Dane pochodzą z różnych źródeł, obejmują 
lata 2009–2014.  
Przykładowo dane dotyczące Polski:  
„Związki zawodowe i prawa pracownicze” 
nr 106/2014, CBOS 2014.
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Prawie co czwarty pracujący w UE  
należy do związku zawodowego

Wskaźnik określający średnią liczbę członków związków za-
wodowych do ogółu zatrudnionych w Unii Europejskiej to 
23 procent. Niestety, liczba członków związków w większo-
ści krajów spada w ostatnich latach, nie dotrzymując kroku 
wzrastającej liczbie zatrudnionych. Tak zwane uzwiązkowie-
nie rozumiane jest jako procentowy udział członków związku 
wśród ogółu zatrudnionych. Analizę sytuacji związków zawo-
dowych utrudnia brak dokładnych danych o uzwiązkowieniu 
w poszczególnych krajach. Poniżej przedstawione zestawienie 
sporządzone zostało na podstawie danych z różnych lat.

European State Union Congress (ETUC) zrzesza 85 central związkowych z 35 krajów, dodatko-
wo 10 federacji branżowych, co daje około 50 milionów członków. 
International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) to 324 organizacje ze 161 państw, 
reprezentujące około 150 milionów członków. 
Istnieją też inne międzynarodowe centrale: SARTUC (południowa Azja), UNI (cały świat), 
WFTU (różne kraje). 

T R O C H Ę  S T A T Y S T Y K I
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SPOŁECZEŃSTWO

– Dotychczas tylko jedna 
komisja śledcza zakończyła 
się finałem, który doprowa-
dził do skazania. Mam na 
myśli pierwszą komisję, tę do 
zbadania tzw. afery Rywina. 
Czy wystarczy Państwu środ-
ków i determinacji, by spra-
wę Amber Gold doprowadzić 
do końca?

– Chcę wyraźnie podkreślić, 
że na pewno mnie – i bez wąt-
pienia innym członkom komi-
sji – nie zabraknie determinacji 
w wyjaśnianiu sprawy. Jednak 
chcę też podkreślić, że komisja 
śledcza nie zastępuje prokura-
tury oraz sądu. Komisja nie po-
siada uprawnień operacyjnych. 
Ustala ona materiał i przesyła 
do odpowiednich organów 
państwa, co się cały czas dzie-
je. Odpowiedzi na pytania 
o postępy w sprawach należy 
więc skierować do prokuratu-
ry. Zawiadomienia składamy 
do prokuratury, gdy jesteśmy 
pewni, że istnieje uzasadnio-
ne, mocne i poparte dowoda-
mi podejrzenie popełnienia 
przestępstwa. Jesteśmy też w 
kontakcie z pełnomocnikami 
pokrzywdzonych i w naszym 
zakresie udzielamy im pomo-
cy. Toczą się przecież postępo-
wania zarówno wobec Amber 
Gold, ale i przeciw Skarbowi 
Państwa i prokuraturze.

– Czeka na wysłuchanie 
kilku najważniejszych przed 
2015 rokiem ludzi w pań-
stwie?

– Dokładnie tak. W najbliż-
szych miesiącach przed komi-
sją powinni stawić się między 
innymi Donald Tusk, generał 
Krzysztof Bondaryk, Tomasz 
Arabski i wielu innych. Cie-
kawe, czy przed tymi prze-
słuchaniami też pojawią się 
„sensacyjne artykuły” o mnie, 
mojej rodzinie czy członkach 
komisji?   

– Prace komisji ujawniły 
bezwład wymiaru sprawie-
dliwości…

– To bardzo delikatne okre-
ślenie…

– Ale też grę na polskim 
niebie, balansowanie nad 
bezpieczeństwem państwa i 
obywateli. Trudno przyjąć, 
że ktoś prominentny nie krył 
się za operacją powołania 
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Ktoś ustalił z góry, że mamy 
Marcina i Katarzynę P.  
i nikogo więcej

KOMISJA ŚLEDCZA DS. AMBER GOLD

Rozmowa z MAŁGORZATĄ WASSERMANN, przewodniczącą 
komisji śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań 
organów i instytucji publicznych wobec Grupy Amber Gold 

OLT i za wprowadzeniem 
maszyn tej spółki na polskie 
niebo i lotniska, aby osłabić 
rodzimego państwowego 
przewoźnika PLL LOT…

– Temat LOT-u i tego, co 
działo się wokół  tej firmy za 
czasów rządów PO i PSL, wy-
maga odrębnej komisji śled-
czej.  Wątek OLT jest istotny, a 
szkoda LOT jest policzona, się-
ga około 34 milionów złotych. 
Doliczamy szkody portów lot-
niczych, niezapłaconych opłat 
i rachunków. Skarb Państwa 
stracił bardzo dużo pieniędzy. 
I to powinien być temat  na 
przykład  dla CBA, czy za tym 
nie krył się wątek korupcji. A 
tych działań biuro nie podjęło. 
Pytanie: dlaczego?

– Temat się funkcjonariu-
szom rozmył i „nie zaopieko-
wali się” sprawą?

– Było to skrywane z wielu 
powodów, nie tylko przed opi-
nią publiczną. Miliony uciekły 
ze Skarbu Państwa, nie tylko 
z kieszeni inwestujących w 
piramidę. ABW i CBA tłuma-
czyły się z bezczynności tym, 
że pokrzywdzone były osoby 
prywatne. Nie było jakoby 
właściwości do działań biura 
i agencji.

– Prezes spółki Port Lot-
niczy Gdańsk Tomasz Klo-
skowski zna się na branży, 
od lat pracuje na rynku prze-
wozów lotniczych, a nie po-
bierał opłat przez kilka mie-
sięcy i nie zorientował się, ile 
powinien kosztować bilet na 
samolot? Z parkingu lotniska 
nie można odjechać samo-
chodem bez opłaty, a można 
było wylatywać samolotami. 
Sprzedawano bilety po ce-
nach dumpingowych, a za-
rząd i akcjonariusze, wspól-
nicy lotniskowej spółki, czyli 
samorządy Gdańska, Gdyni 
i Sopotu, tolerowali ten szko-
dliwy stan…

– Mamy kilka aspektów 
tego wątku.  W materiale jaw-
nym pojawi się ocena OLT od 
ludzi ze środowiska lotniczego, 
ferowana od samego początku. 
Między bajki będzie można 
włożyć twierdzenia, że mogło 
się to udać, że biznesplan był 
dobry. W to nikt z branży lot-
niczej nie wierzył. Pozwolą pa-

nowie, że kilka innych smacz-
ków zostawię na komisję.  Jest 
też kwestia odpowiedzialności 
finansowej. Rada Nadzorcza 
przeprowadziła „niby-kontro-
lę” na lotnisku, uznając, że jest 
wszystko w porządku.

– Kontrolę blankieto-
wą…

– To jest charakterystycz-
ne dla całej afery. Opowieści 
premiera Donalda Tuska i pro-
kuratora generalnego Andrzeja 
Seremeta o tym, że dogłębnie 
wyjaśnią sprawę Amber Gold 
są beletrystyką. Przeprowa-
dzono kontrole, ale były one 
bardzo specyficzne.

– Po cóż?
– Aby pokazać, że zrobiono 

cokolwiek, by nie robić kolej-
nej, skoro już raz sprawdzano 
i nic negatywnego nie wykaza-
no. Na przykład Sławomir No-
wak wysyła zawiadomienie do 
prokuratury w styczniu 2013 
roku po tym, jak już prezes 
NIK podpisał upoważnienie 
do kontroli.  

– Były specnotatki…
– Nie tylko notatki. Rola 

i postawa pana Nowaka były 
ciekawe. (...) Zachowywał się 
dziwnie. Przy tym Sławomir 
Nowak nie potrafi wytłuma-
czyć logiki działań. 24 maja 
jest notatka, 12 czerwca on się 
z nią zapoznaje, a podpisuje 
upoważnienie do kontroli 16 
sierpnia. Mijają trzy miesią-
ce. 27 i 30 lipca mamy upadki 
spółek OLT, a 13 sierpnia upa-
dek Amber Gold.

 – A lotnisko nadal nie po-
bierało opłat. Nie zważając 
na konflikt interesów lekce-
ważono sprawę?

– Więcej, kiedy było już 
wiadomo, że firma upadnie, to  
jednak obsługiwano jej maszy-
ny. W międzyczasie pieniądze 
wypływają z kont Amber Gold. 
W międzyczasie – zapewne 
przypadkowo – usuwają z fir-
my syna Donalda Tuska itd.  
Pan Nowak nie jest w stanie 
wytłumaczyć, dlaczego nie zro-
bił tego co powinien, czyli nie 
wydał kierownictwu Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego natych-
miastowego polecenia skon-
trolowania firmy, a po kontroli  
decyzji o odebraniu koncesji. 
Wtedy 13 czerwca 2012 roku 

skończyłby się temat. Czekano 
trzy miesiące, a przez to ludzie 
potracili pieniądze. 

– Działała specjalna „kry-
sza”, dach, który chroni in-
teres przed działaniami służb 
powołanych do kontroli? Czy 
zadziałała zasada podczepie-
nia biznesu pod rozmaite 
przedsięwzięcia, jak film  o 
Lechu Wałęsie, a syn premie-
ra był rodzajem bezpieczni-
ka, który założył P. albo jego 
mocodawca?  

– Tak uważam. Logika na 
to wskazuje, że do tego służył. 
Przed nami są co prawda jesz-
cze ważne, połączone ze sobą 
wątki, czyli służb i skarbówki. 
Ale już widać, że paraliż do-
tknął wszystkie instytucje i 
służby. I nawet gdy mają one 
pełną wiedzę, syn premiera 
dalej tam jest.

– Rozmawiamy o krytycz-
nych miesiącach?

– Tak, o maju, czerwcu i 
lipcu 2012 roku. Jest komplet-
ny paraliż. W międzyczasie 
syn Donalda Tuska zaprzestaje 
współpracy z OLT. Ważna bę-
dzie odpowiedź na pytanie, co 
spowodowało, że ani premier 
Tusk – przez urzędy mu pod-
ległe, ani prokurator Andrzej 
Seremet nie wyjaśnili niczego 
w tej sprawie. Co więcej, po-
każemy wkrótce dokumenty, 
poświadczające, że blokowano 
wyjaśnienie. Ktoś ustalił z gó-
ry, że mamy Marcina i Kata-
rzynę P. i nikt więcej ma nie 
odnieść „obrażeń”, bo może się 
okazać nie tak „szczelnym” jak 
państwo P.  

– Czy Marcin P. jest bez-
pieczny w więzieniu?

– Marcin P. ma, i to na 
własne życzenie, specjalną 
ochronę od 2012 roku. Nie 

znam więźnia, który by prosił 
o pozostawienie przez lata w 
izolatce. Osadzeni raczej trak-
tują to jako karę.

– Były oficer CBŚ mówi, 
że jego sprawa nie należała 
do trudnych i w normalnych 
warunkach praca na kil-
ka miesięcy pozwoliłaby na 
zgromadzenie materiału…

– Sam Marcin P. mówił 
przed komisją, że był prowa-
dzony i bez parasola ochron-
nego pewnie nie dałby rady. 
Proszę spróbować nie zapłacić 
podatku przez miesiąc czy 
dwa. Na danym terenie jest 
ktoś wielokrotnie karany, ma 
dozór do 2012 roku i zakłada 
taką firmę. I co? Policja nie 
kontroluje, sąd gospodarczy 
nie ma wątpliwości. 

– Jak Pani postrzega 
gdański rdzeń gospodarczy i 
polityczny?

– Musiałoby tam dojść do 
wymiany kadr w urzędach 
skarbowych, w sądach, w 
prokuraturze, bo ów rdzeń ce-
mentował się latami. Stąd być 
może obawiano się wyjaśniać 
takie sprawy, bo przecież w 
każdej chwili można było tra-
fić na VIP-a lub jego krewnych 
i powinowatych.

– Ależ to definicja ma-
fii…

– Dokładnie. Proszę sobie 
przypomnieć policjantkę pro-
wadzącą sprawę. Strach, że 
znajdzie cokolwiek był na tyle 
duży, że wolała narazić się na 
zarzut niedopełnienia obowiąz-
ków, niż znalezienie winnych, 
a mogli to być ważni ludzi w 
tym środowisku.  

Rozmawiali  
Artur S. Górski  

i Marek Formela  
(„Gazeta Gdańska”)
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ROZMOWA „MAGAZYNU SOLIDARNOŚĆ”

– W połowie kadencji rzą-
du PiS doszło do wymiany 
premiera i kilku ministrów. Te 
zmiany są różnie postrzegane. 
Wielu Polaków nie rozumie, 
dlaczego do nich doszło. Jak 
Pan postrzega te zmiany?

– Powiem żargonem spor-
towym. Na półmetku kadencji, 
po znakomitej pierwszej poło-
wie ze względu na zmieniają-
ce się otoczenie i konieczność 
sprostania nowym wyzwaniom 
(na arenie międzynarodowej 
oraz w gospodarce) zaszła 
konieczność istotnych zmian 
w drużynie „dobrej zmiany”. 
Nastąpiła zaskakująca wszyst-
kich zmiana kapitana i kilku 
istotnych zawodników. Zmiana 
zadań wymagała innych kom-
petencji i umiejętności. W tym 
trudnym momencie chcę pod-
kreślić wielką klasę Pani pre-
mier Beaty Szydło. Pozostając 
w Radzie Ministrów w randze 
wicepremiera, wysłała do 
wszystkich swoich sympaty-
ków czytelny sygnał, że uznaje 
tę zmianę za uzasadnioną i jej 
nie kontestuje. Także inni mi-
nistrowie dowiedli, że nie oso-
biste kariery, ale dobro Polski 
jest dla nich najważniejsze.

Umiejętne poruszanie się 
premiera Mateusza Morawiec-
kiego na „europejskich salo-
nach” i rozpoczęta przez niego 
ofensywa dyplomatyczna robi 
wrażenie i już zaczyna przyno-
sić dobre owoce. Do pełnego 
unormowania stosunków z Ko-
misją Europejską jeszcze długa 
droga, ale pozytywna zmiana 
retoryki ze strony Brukseli już 
jest zauważalna. 

Pracownik jest największym kapitałem 
w zakładzie pracy
Rozmowa z JANUSZEM ŚNIADKIEM, 
posłem na Sejm RP VII i VIII kadencji

– Poprzedni rok był ro-
kiem ostrych podziałów poli-
tycznych, a mimo to są sukce-
sy, jak stopniowe wdrażanie 
wolnych od handlu niedziel 
czy obniżenie wieku emery-
talnego. Nadal jednak nieroz-
wiązany jest problem służby 
zdrowia? 

– PiS realizuje program, nie 
oglądając się na destrukcję ze 
strony opozycji. Nieustanne 
straszenie PiS-em i pogłębia-
nie podziałów wśród Polaków 
to polityka Platformy od wie-
lu lat. Robią tak, bo nie mają 
żadnego pomysłu na Polskę. 
Groteskowa blokada Sejmu, 
próba „puczu” na przełomie 
poprzedniego roku i ponawiane 
próby wywoływania zamieszek 
ulicznych okazują się wyłącz-
nie kolejnymi „gwoździami 
do trumny” totalnej opozycji. 
Od chwili przejęcia władzy 
PiS konsekwentnie realizuje 

kolejne obietnice wyborcze 
– począwszy od 500+, obni-
żenia wieku emerytalnego, 
przez całą politykę społeczną 
i rodzinną, wolne od handlu 
niedziele, po konieczną refor-
mę wymiaru sprawiedliwości. 
Te pierwsze, bardzo kosztowne 
rozwiązania, okazały się moż-
liwe dzięki wielomiliardowym 
wpływom do budżetu wynika-
jącym z uszczelnienia VAT-u 
i akcyzy. Z kolei ustawa o ogra-
niczeniu handlu w niedzielę to 
duży sukces „Solidarności”. 
Przecież o takie rozwiązanie 
walczymy od ponad 20 lat.

Kulejąca służba zdrowia 
to ogromny problem od wie-
lu lat. PiS ustawowo zagwa-
rantował rozłożony w czasie, 
stopniowy, ale kolosalny 
wzrost nakładów do 6 proc. 
PKB w 2025 roku. Pomimo to 
młodzi lekarze, tzw. rezydenci, 
podejmują roszczeniowe pro-
testy. Rozwarstwienie płacowe 
w środowiskach medycznych 
jest wyjątkowo duże. Także 
wśród lekarzy, ale nie wolno 
zapominać o personelu po-
mocniczym i administracji. Tu 
jest duża rola dla związków, 
w tym „Solidarności”.

– W „Konstytucji Bizne-
su” pojawił się projekt powo-
łania rzecznika przedsiębior-
ców oraz Komisji Wspólnej 
Rządu i Przedsiębiorców. 
Zostaną więc wzmocnione 
prawa pracodawców, którzy 
będą uprzywilejowani wzglę-
dem strony pracowniczej, 
związkowej. Jak to się ma do 
dialogu społecznego? 

– Ostrożnie, nie przesa-
dzajmy. Przecież tak jak ist-
nieją rzecznik praw obywatel-
skich, rzecznik praw pacjenta, 
dziecka itp., rzecznikiem praw 
pracowników jest Państwowa 
Inspekcja Pracy uzbrojona 
w niemałe uprawnienia. Nie 
trzeba z góry przesądzać, że 
powołanie rzecznika przedsię-
biorców i Komisji Wspólnej 
Rządu i Przedsiębiorców bę-
dzie umniejszać rolę dialogu 
ze związkami zawodowymi, 
osłabiać go. Jest cały obszar 
regulacji i przepisów gospo-
darczych, które nie do końca 
mieszczą się w pojęciu dia-
logu społecznego. Dlatego 
nie odmawiałbym rządowi 
prawa do budowania szcze-
gólnych formuł komunikacji 
z tak ważnym środowiskiem. 
Zwłaszcza w momencie, kie-
dy rozwój innowacyjnej i no-
woczesnej gospodarki staje 
się głównym priorytetem rzą-

du. Silniejsza gospodarka to 
rosnąca liczba miejsc pracy, 
rosnące zapotrzebowanie na 
wykwalifikowanych pracow-
ników i konieczność większej 
troski pracodawców o każde-
go z nich. Niskie bezrobocie 
oznacza rynek pracownika 
i jest czynnikiem, który moc-
no wpływa na poprawę prze-
strzegania prawa pracy. Plaga 
śmieciówek zmniejsza się, bo 
pracodawcy myślący poważ-
nie o swoim biznesie starają 
się zatrudniać na umowy stałe. 
Z raportów Państwowej In-
spekcji Pracy wynika, że skala 
naruszeń prawa pracy powoli 
maleje. Powiedzenie: pracow-
nik najcenniejszym kapitałem 
w zakładzie pracy nabiera 
nowego, bardziej dosłownego 
znaczenia. 

Nie obawiam się o umniej-
szanie roli Rady Dialogu Spo-
łecznego z powodu dialogu 
z przedsiębiorcami. Groźniej-
sze wydaje mi się podejmo-
wanie dwustronnych rozmów 
z poszczególnymi grupami 
zawodowymi. 

– Jednak obecny rząd 
z jednej strony deklaruje 
związek z „etosem »Solidar-
ności«”, a z drugiej odchodzi 
od dialogu społecznego?

– To z pewnością nie-
sprawiedliwy zarzut. Cały 
realizowany program spo-
łeczny rządu tkwi korzeniami  
w „etosie »Solidarności«”. 
Braku konsultacji tej tzw. 
Konstytucji Biznesu nawet 
nie będę próbował bronić. 
Jednak poza takimi wpadkami 
obecny rząd sprzyja dialogowi 
społecznemu. Po latach, kiedy 
komisja trójstronna była mar-
twa, uchwalono ustawę o Ra-
dzie Dialogu, która weszła w 
życie z początkiem obecnej ka-
dencji. Można powiedzieć, że 
dopiero teraz dialog społeczny 
został wskrzeszony. Twierdzę, 
że dialog społeczny z obecnym 
rządem ma się najlepiej od po-
czątku naszej transformacji.

Dialog nie oznacza jednak 
braku różnicy zdań. Jan Paweł 
II w 2003 roku, gdy przestrzegał 
„Solidarność” przed angażowa-
niem się w politykę, wskazywał, 
że rolą władzy wykonawczej 
jest troska o państwo. Rolą 
„Solidarności” natomiast, pod-
kreślił z naciskiem, jest nie-
sienie pomocy pracownikom 
w obronie ich godności. 

– Jak wygląda sprawa 
z dopuszczeniem do przy-
należności do związku osób 
samozatrudnionych? 

– Jest gotowy rządowy pro-
jekt ustawy, która ma stanowić 
wykonanie orzeczenia Trybu-
nału Konstytucyjnego w tej 
sprawie, a więc wprowadzić 
rozwiązania umożliwiające 
prawo do koalicji bez względu 
na formę świadczenia pracy. 
W styczniu odbyło się posie-
dzenie sejmowej podkomisji 
ds. rynku pracy, której prze-
wodniczę, i rozpoczęliśmy 
pracę. W ciągu kilku miesięcy 
ustawa wejdzie w życie. 

– Jak się ma obniżenie bu-
dżetu Państwowej Inspekcji 
Pracy do zwiększenia jej 
kompetencji? 

– Kolejny już rok walczę, 
żeby odbudować budżet PIP 
celowo obniżany w czasach 
Platformy. Początkowo zało-
żono 8-proc. wzrost. Potem 
ten przyrost zrównano do po-
ziomu 5 proc. przewidzianego 
dla wszystkich instytucji pań-
stwowych. Sformułowanie, że 
budżet został zmniejszony, nie 
jest do końca prawdą. 

– Ale zadań nałożono 
więcej.

– Niestety. Wzrost budżetu 
kolejny już rok nie podąża za 
przyrostem zadań. Pozostaje 
tylko mieć nadzieję, że nie od-
bije się to nazbyt znacząco na 
realizacji tych zadań. Bez od-
powiednich środków nie moż-
na zwiększyć czasu pracy już 
zatrudnionych ani zatrudniać 
i przyuczać nowych. To duża 
szkoda. 

– Odpis na Zakładowy Fun-
dusz Świadczeń Socjalnych 
w 2012 roku został zamrożony. 
W ubiegłym roku odmrożono 
go, ale tylko na rok. W tym 
roku ponownie jest zamrożo-
ny. Czy można spodziewać się 
odmrożenia tego Funduszu na 
przyszły rok?

– Nie mam wiedzy w tej 
sprawie. To pole do negocjacji 
w Radzie Dialogu. Chciałbym 
jednak zaznaczyć, że dla mnie 
w działalności związkowej 
priorytetem były najpierw 
miejsca pracy, a potem po-
ziom płac, Fundusz w dalszej 
kolejności. Do tego, aby prawi-
dłowo ocenić sytuację, związki 
muszą mieć dostęp do danych 
o kondycji finansowej zakładu, 
zgodnie z unijną dyrektywą 
o informacji. Życzę wszystkim 
moim koleżankom i kolegom 
w zakładach pracy, aby dobra 
kondycja ich firm i poziom 
wynagrodzeń pozwalały na 
walkę o Fundusz Socjalny. 

Rozmawiała Maria Giedz

Po latach, kiedy komisja 
trójstronna była 
martwa, uchwalono 
ustawę o Radzie 
Dialogu, która weszła 
w życie z początkiem 
obecnej kadencji. 
Można powiedzieć, 
że dopiero teraz 
dialog społeczny 
został wskrzeszony. 
Twierdzę, że dialog 
społeczny z obecnym 
rządem ma się najlepiej 
od początku naszej 
transformacji.
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ZWIĄZEK

Każdy z nas jest podatnikiem i każdy może przeznaczyć 1% 
odprowadzonego podatku na rzecz Pomorskiej Fundacji Eduka-
cji i Pracy – założonej przez gdańską „Solidarność” organizacji 
pożytku publicznego. 

Nawet jeśli kwota, którą przekazujemy, jest niewielka, to 
w skali miasta lub całego województwa może osiągnąć tysiące 
złotych, które chcemy przeznaczyć na wspieranie ważnych spo-
łecznie celów, jakie popiera Region Gdański NSZZ „Solidarność”. 
W latach 2016 i 2017, oprócz stypendiów dla młodzieży, pieniądze 
z 1% przeznaczyliśmy na finansowy wkład własny w programach 
skierowanych do seniorów, które miały na celu wyposażenie ich w 
umiejętności ułatwiające udział w życiu publicznym, ich aktyw-
ność w Internecie oraz umiejętność organizowania i prowadzenia 
samopomocowych grup wsparcia. 

Przekazanie 1% jest dobrowolne. Jeśli weźmiemy pod uwagę 
aspekt dobroczynności, to okaże się, że można wytypować co naj-
mniej kilka ważnych powodów, dla których warto go przekazać 
Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy. 

1. Robisz coś dobrego dla innych i wspierasz cele, które po-
piera Region Gdański NSZZ „Solidarność”
Lubimy angażować się w akcje charytatywne, bo każda daro-

wizna jest aktem emocjonalnym. Z potrzeby serca wrzucamy do 
puszki pieniądze przeznaczone na dożywianie dzieci na Filipinach 
czy pomagamy jako wolontariusze. Chcemy zrobić coś dobrego 
dla innych, więc szukamy możliwości. Przekazanie 1% naszej 
fundacji daje ku temu dobrą okazję. 

2. Nie ma ukrytych dodatkowych kosztów
Przekazując 1% nic nie tracimy, to tylko mała część podatku do-

chodowego, który trafia do kasy państwa. Nie sięgamy też do własnej 
kieszeni, tylko wskazujemy cel, na który przeznaczamy te pieniądze.

3. Prosta procedura
Wpisanie w formularzu podatkowym numeru KRS fundacji 

nie zajmuje dużo czasu, tym bardziej że w czasie rozliczeń po-
datkowych udostępniamy na stronach internetowych Regionu 
Gdańskiego i fundacji nieodpłatny program do rozliczeń rocz-
nych, w którym trwale jest wpisany nr KRS Pomorskiej Fundacji 
Edukacji i Pracy.

4. Widzisz efekty i możesz je ocenić
Pieniądze z tytułu 1% trafiają do konkretnych osób. Na stronie 

internetowej fundacji co roku zamieszczane są listy młodych osób, 
które otrzymały stypendia i roczne sprawozdania z przeprowadzo-
nych projektów oraz dokładne dane dochodów z 1%. Dzięki temu 
można nie tylko ocenić efekty, ale też dowiedzieć się, jak publicz-
ne pieniądze zostały spożytkowane. Na stronie internetowej są 
dostępne również artykuły na temat postępów zadań, w których 
uczestniczyli seniorzy z regionalnych i terenowych sekcji emery-
tów i rencistów i corocznych edycji Funduszu Stypendialnego.

UWAGA!!! WAŻNE!!!
Zmienił się numer konta bankowego fundacji. Obecnie funda-

cyjne konto prowadzi Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kre-
dytowa im. Franciszka Stefczyka.

Nr konta: 40 7999 9995 0652 4155 2804 0001.
www.pomorskafundacja.org.pl

Cztery powody, 
dla których warto 
przekazać 1% podatku 
dla Pomorskiej 
Fundacji Edukacji  
i Pracy

KRS: 0000337122

– Czym jest Zakładowy Fun-
dusz Świadczeń Socjalnych?

 – Jest to pewna pula środków 
pieniężnych, którą pracodawcy 
gromadzą z corocznego odpisu 
na ZFŚS w danym zakładzie 
pracy. Tworzy się go na podsta-
wie ustawy z 1994 r. Służy za-
spokajaniu potrzeb socjalnych 
pracowników i ich rodzin. 

–  Kwota odpisu jest za-
mrożona, w ubiegłym roku 
odmrożono ją, a w tym roku 
ponownie zamrożono. Bardzo 
to zawiłe, jak można to wytłu-
maczyć?

– W 2012 roku po raz pierwszy 
zamrożono odpis na Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjalnych 
na podstawie regulacji w ustawie 
okołobudżetowej. To spowodowa-
ło, że w 2012 r. ZFŚS wyliczano 
ze średniego wynagrodzenia, jakie 
obowiązywało w 2010 r. Pięć lat 
później, czyli w 2017 r., rząd lekko 
odmroził ten fundusz, przesuwa-
jąc podstawę do wyliczenia o dwa 
lata, inaczej mówiąc, wzięto pod 
uwagę średnią pensję z drugiego 
półrocza 2012 r. Obecnie, w roku 
2018 r., odpis od funduszu po-
nownie został zamrożony, a więc 
kwota wyliczeń została taka, jak 
w roku ubiegłym, na poziomie 
średniego wynagrodzenia z 2012 
r. Podstawowy odpis zawsze jest 
taki sam, wynosi 37,5 proc. od 
przeciętnego wynagrodzenia ogła-
szanego przez GUS. W 2018 roku 
wynosi on 1185,66 zł. 

– Gdyby obliczano na pod-
stawie średnich zarobków w 
roku 2017 odpis byłby wyższy?

– Gdyby nie zamrożono od-
pisów na Zakładowy Funduszu 
Świadczeń Socjalnych, to pod-
stawą do wyliczenia odpisu na 
fundusz byłoby średnie wynagro-

Zamrożony fundusz
Rozmowa z MARZENĄ PODOLSKĄ-BOJAHR 
z Zespołu Ekonomicznego Komisji Krajowej  
NSZZ „Solidarność” o odpisie na Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjalnych

dzenie z drugiego półrocza 2017 
r., a więc kwota do dyspozycji 
byłaby wyższa o 248,34 zł na 
zatrudnionego. 

– Czy prowadzi się działa-
nia, aby odmrozić ten odpis?

– Występowaliśmy zarówno 
do komisji sejmowej, jak i do se-
nackiej w celu odmrożenia fun-
duszu. Przygotowaliśmy również 
projekt zmiany tej ustawy. Nie-
stety, ustawa okołobudżetowa 
weszła w życie bez tego odmro-
żenia. Mimo że przekonywaliśmy 
i rząd, i Sejm, i Senat, że wpływy 
z tytułu podatku dochodowego 
od osób fizycznych oraz wpły-
wy z VAT pokryją te wydatki 
budżetu, a nawet je przewyższą, 
to na zmianę ustawy w tym roku 
nie ma już szansy. Nasze uza-
sadnienie opieraliśmy na tym, że 
te środki kierowane są do osób 
najbardziej potrzebujących – na 
pewno większość z nich wydat-
kowana będzie na zaspokojenie 
potrzeb socjalnych pracowników 
i ich rodzin. W związku z po-
wyższym ta pula środków, która 
znajdzie się w budżecie państwa 
z tytułu wpływu z VAT i podat-
ku, pokryje wydatki konieczne 
do podwyższenia Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
Niestety, ani Sejm, ani Senat nie 
wziął tego pod uwagę. 

– Czyli można powiedzieć, 
że to zamrożenie jest bezsen-
sowne?

– Tak, bo zamrożenie powo-
duje, że w wielu zakładach pracy 
realnie obniżone zostają środki 
na pomoc dla pracowników i ich 
rodzin, a także emerytów i renci-
stów znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej. 

Takie rozwiązanie jest niezro-
zumiałe również dlatego, że w 

ustawie o podatku dochodowym 
od osób fizycznych zlikwidowa-
no limity zwolnień na przykład 
w zakresie działalności socjalnej, 
ale pracownicy z tych zmian nie 
skorzystają, bo pula środków do 
dyspozycji zostaje zamrożona.

– Jaka jest więc szansa, żeby 
w 2019 roku odpis na fundusz 
został odmrożony? 

– Mamy nadzieję, że uda się 
tego dokonać.

– Pojawiają się głosy, że 
pracownik wolałby dostać 
wyższą pensję, zamiast mieć 
świadomość, że tworzy się 
Zakładowy Fundusz Świad-
czeń Socjalnych, z którego on 
nie korzysta. 

– To się tak nie przekłada, 
gdyż inne funkcje pełni wyna-
grodzenie za pracę, a inne są 
zadania realizowane poprzez 
fundusz. Tworzenie funduszu 
związane jest z obowiązkiem re-
alizowanym przez pracodawcę, 
który zobowiązany jest poprzez 
kodeks pracy do zaspokajania 
potrzeb socjalnych pracowników. 
Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami fundusz świadczeń socjal-
nych jest instytucją prawną, która 
ma łagodzić różnice w poziomie 
życia pracowników i ich rodzin, 
a także emerytów i rencistów. 
Jest on wyrazem funkcji spo-
łecznej zakładu pracy, zaś jego 
adresatami są zwłaszcza rodziny 
o najniższych dochodach.
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Aktualnie  zwolnione 
z opodatkowania do 
kwoty 1000 zł rocz-

nie są wartości otrzymanych 
przez pracownika rzeczowych 
świadczeń oraz otrzymanych 
przez niego w tym zakresie 
świadczeń pieniężnych, sfi-
nansowanych w całości ze 
środków ZFŚS lub funduszy 
związków zawodowych. Co 
ważne, zwolnienie nie obej-
muje bonów i talonów upraw-

niających do ich wymiany na 
towary lub usługi. 

Do końca ubiegłego roku 
kwota zwolnienia od podatku 
dochodowego w odniesieniu 
do powyższych świadczeń 
wynosiła 380 zł. 

Z nowym rokiem wolne od 
podatku dochodowego są zapo-
mogi otrzymane w przypadku 
indywidualnych zdarzeń loso-
wych, klęsk żywiołowych, dłu-
gotrwałej choroby lub śmierci 

wypłacanych z ZFŚS oraz  fun-
duszy związków zawodowych, 
niezależnie od wysokości. 

Do 31 grudnia 2017 r. ww. 
zapomogi były zwolnione od 
podatku do kwoty 2280 zł 
rocznie. 

Wzrósł także limit wyłączenia 
z opodatkowania zapomóg wy-
płacanych z funduszy zakładowej 
lub międzyzakładowej organiza-
cji związkowej pracownikom na-
leżącym do tej organizacji, innych 
niż w przypadku indywidualnych 
zdarzeń losowych, klęsk żywio-
łowych, długotrwałej choroby lub 
śmierci, z kwoty 638 zł do 1000 
zł w roku podatkowym.
Stan prawny na 17.01.2018 r.

Łukasz Sulej 

Z początkiem roku obowiązuje nowelizacja ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych.  Nowe przepisy 
wprowadziły m.in. wzrost wysokości progu zwolnienia od 
podatku dochodowego od wartości świadczeń otrzymywa-
nych z ZFŚS i funduszy związkowych. Ponadto niektóre ro-
dzaje świadczeń zostały zwolnione z podatku w całości.

Zawieszenie prawa do renty socjalnej
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Zanim stu kilkudziesięciu 
delegatów wybrało nowe 
władze organizacji związ-

kowej, odbyło się 31 zebrań na 
poszczególnych wydziałach 
stoczni i w spółkach, które orga-
nizowane były już od września 
ubiegłego roku. – W poprzedniej 
kadencji udało się nam pozy-
skać 384 nowych członków. To 
głównie zasługa związkowców 
na szczeblu poszczególnych od-
działów i wydziałów, bo to oni 
mają kontakt z pracownikami 
na co dzień – mówi Mirosław 
Piórek, przewodniczący stocz-
niowej „Solidarności”, który 
podkreśla zespołowe funkcjo-
nowanie władz Związku. 

Gośćmi zebrania sprawoz-
dawczo-wyborczego byli: Piotr 
Soyka, prezes Remontowa 
Holding SA, Michał Habina, 
prezes Gdańskiej Stoczni „Re-
montowa”, Krzysztof Dośla, 
przewodniczący Zarządu Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „Soli-
darność” oraz Krzysztof Żmuda, 
przewodniczący KM NSZZ „S” 
Remontowa Shipbuilding i Be-
nedykt Kerlin, przewodniczący 
KZ NSZZ „S” w Fabryce Mebli 
Okrętowych FAMOS SA. Mo-
dlitwę na początku związkowego 
zebrania poprowadził ks. Jan Ku-
charski, proboszcz parafii NMP 
Matki Kościoła i św. Katarzyny 
Szwedzkiej, na terenie której 
znajduje się Gdańska Stocznia 
„Remontowa”.

O roli NSZZ „Solidarność” 
w funkcjonowaniu stoczni mó-
wił Piotr Soyka: – Często roz-
mawiamy z przewodniczącym 
stoczniowej „Solidarności” na 
temat pracy w stoczni i wa-

runków jej wykonywania. To, 
że praca w naszej stoczni jest 
bezpieczna, to zasługa związ-
ków zawodowych. Dziękuję za 
cztery lata waszej pracy jako 
związkowców, ale także pra-
cowników. Już tak jest, że nie 
można być dobrym związkow-
cem, jeśli się nie jest dobrym 
pracownikiem. 

Do stoczniowych związkow-
ców ze słowami podziękowania 
zwrócił się także Krzysztof Do-
śla, przewodniczący Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”, który podkreślił 
udział związkowców z Gdańskiej 
Stoczni „Remontowa” w akcjach 
organizowanych przez regional-
ne i krajowe struktury Związku. 
Szczególnie w te działania an-
gażują się związkowi seniorzy, 
którzy na przykład często pełnią 
służbę w poczcie sztandarowym 
NSZZ „Solidarność”. 

Przedstawiając sprawozda-
nie z działalności w minionej 
kadencji, przewodniczący Miro-
sław Piórek wymienił nazwiska 
związkowców zaangażowanych 
w poszczególne struktury i dzia-
łania stoczniowej „Solidarności”. 
W sprawozdaniu znalazły się 
również informacje o wynego-
cjowanych w ciągu minionych 
czterech lat podwyżkach płac 
i innych świadczeniach dla pra-
cowników. Do osiągnięć należy 
wynegocjowanie porozumień 
płacowych dla spółek wchodzą-
cych w skład Holdingu Remon-
towa, których pracownicy należą 
do Organizacji Międzyzakłado-
wej. Związkowcy z zakładowej 
„S” udzielali pomocy prawnej 
i podejmowali interwencję 

w przypadkach konfliktów po-
między pracodawcami a pra-
cownikami. Sprawowali również 
kontrole przestrzegania prawa 
pracy oraz przepisów BHP na 
terenie stoczni.

Stoczniowa „Solidarność” 
prowadziła także szeroką dzia-
łalność socjalną na rzecz swo-
ich członków, organizując m.in. 
wypoczynek sobotnio-niedziel-
ny, wycieczki krajowe i zagra-
niczne, imprezy sportowe, piel-
grzymki. To, co zwraca uwagę, 
to aktywna działalność Koła 
Emerytów i Rencistów „S”.

Po części sprawozdawczej 
przystąpiono do wyborów władz 
Związku na nową kadencję, 
w wyniku których na przewod-
niczącego stoczniowej „Soli-
darności” wybrano ponownie 
Mirosława Piórka. W pracy 
związkowej wspierać go będzie 
52-osobowa komisja, z czego 28 
osób to przewodniczący Związku 
na poszczególnych wydziałach 
i oddziałach. Wybrano również 
trzyosobową Komisję Rewizyjną 
oraz ośmiu delegatów na WZD 
Regionu Gdańskiego i 30 dele-
gatów na WZD Sekcji Krajowej 
Przemysłu Okrętowego. 

Spotkanie wyborcze zakoń-
czyło zaprzysiężenie nowo wy-
branych władz.

Małgorzata Kuźma

Bezpieczna praca  
to zasługa „Solidarności”

1502 członków Związku, ponad 80-procentowe uzwiązko-
wienie, bezpieczna i stabilna praca (zatrudnienie wyłącznie 
na umowach o pracę) – to wyznacznik działań Organizacji 
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Gdańskiej Stoczni 
„Remontowa” im. Józefa Piłsudskiego, jednej z największych 
organizacji związkowych w Regionie Gdańskim. 23 stycznia 
związkowcy ze stoczniowej „Solidarności” wybrali władze 
na kadencję 2018–2022. 

Piotr Soyka: 
– To, że praca w naszej 
stoczni jest bezpieczna, 
to zasługa związków 
zawodowych. 
Dziękuję za cztery 
lata waszej pracy jako 
związkowców, ale także 
pracowników. Już tak 
jest, że nie można być 
dobrym związkowcem, 
jeśli się nie jest dobrym 
pracownikiem. 

Nowo wybrana Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Gdańskiej Stoczni 
„Remontowa” im. Józefa Piłsudskiego.
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Kontynuujemy wykaz organiza-
cji związkowych, w których wy-
bory zostały zatwierdzone przez 
Regionalną Komisję Wyborczą.

• Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Malborku – Da-
mian Tomaszewski,

• Spółka Wodno-Ściekowa Swarze-
wo – Mariusz Topór,

• Komenda Regionalna Stra-
ży Ochrony Kolei w Gdańsku 
– Krzysztof Noga,

• Zakład Utylizacji Odpadów Stałych 
sp. z o.o. Tczew – Damian Pawłu-
szek,

• Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Pruszczu Gdańskim – Krzysztof Bruhnke, 

• Starostwo Powiatowe w Tczewie – Lucyna Janicka,
• Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Spół-

ka z o.o. Kościerzyna – Jarosław Wochal,
• Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna Tczew – Karolina 

Jank,
• KO Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu 

Zdrowia – Monika Lorkowska,
• DCT Gdańsk S.A. – Adam Piotrowski,
• Pracowników Oświaty i Wychowania Malbork – Maria 

Pawlikowska,
• Organizacja Terenowa Emerytów i Rencistów NSZZ „Soli-

darność” w Kościerzynie – Jan Gleński,
• TESCO (Polska) sp. z o.o., KO Gdynia – Ewa Narloch,
• Wartsila Ship Design Poland sp. z o.o.Gdynia – Krzysztof 

Kalisz,
• Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Gdańsk 

– Otrompka Tomasz,
• Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sopocie 

– Daniel Bela,
• Powszechna Kasa Oszczędności  Bank Polski SA I O/Gdynia 

– Krystyna Żalikowska,
• KO OLPP sp. z o.o.  Baza Paliw nr 21 w Dębogórzu, KO 

Gdynia – Stanisław Butowski,
• Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puc-

ku – Dariusz Białk,
• Zakład Energetyki Cieplnej SPEC-PEC sp. z o.o. Kartuzy 

– Tadeusz Treder,
• Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sta-

rogardzie Gd. – Krzysztof Knitter,
• Sp-nia Mleczarska POLMLEK-MAĆKOWY – Zbigniew Si-

korski,
• Sp-nia Mieszkaniowa Rozstaje Gdańsk – Joanna Bastian,
• Miejski Zakład Komunikacji i PUK „Starkom” sp. z o.o. Sta-

rogard Gd. – Ryszard Lis,
• Terenowa Komisja NSZZ „Solidarność” Emerytów i Renci-

stów Powiatu Gdańskiego – Jerzy Parczewski,
• Biuro Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 

– Iwona Osenkowska,
• Auchan Polska sp. z o.o. KP Gdańsk – Elżbieta Chacińska-

-Gałkowska,
• Gdańska Stocznia „Remontowa” im. Józefa Piłsudskiego 

– Mirosław Piórek.
Aktualizacja: 30 stycznia 2018 r. 

Wybory w NSZZ 
„Solidarność”

ZWIĄZEK

23 stycznia br. odbyły się wybory w Organizacji Podzakła-
dowej NSZZ „Solidarność” Auchan Gdańsk Osowa. Już po raz 
kolejny na przewodniczącą wybrano i to jednogłośnie Elżbietę 
Chacińską-Gałkowską. Organizacja liczy 74 członków. Wybrano 
tez pozostałych członków Komisji Podzakładowej oraz Komisję 
Rewizyjną. 

Ponadto dokonano wyboru delegatów na zakładowe zebranie 
delegatów, które odbędzie się w Warszawie, bo tam jest zareje-
strowana Organizacja Zakładowa „S” Auchan Polska sp. z o.o. 
Wybory nadzorował Stefan Gawroński, przewodniczący Regio-
nalnej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność”. 

Wybory w Auchan 
Gdańsk Osowa
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ZWIĄZEK

W 2016 roku było ich 147, 
obecnie do „Solidarności” 
w Deepwater Container 
Terminal Gdańsk SA należą 
354 osoby. To jedna z naj-
szybciej rozwijających się 
organizacji związkowych 
„Solidarności” w Regionie 
Gdańskim.

12 stycznia odbyło 
się liczenie gło-
sów w wyborach 

władz organizacji zakładowej 
na nową kadencję. W DCT 
wybory, ze względu na specy-
fikę pracy, odbyły się w pro-
cedurze tzw. wyborów z urną. 
Ze strony Regionalnej Komisji 
Wyborczej w spotkaniu uczest-
niczył Edward Fortuna. Po 
przeliczeniu głosów wyłoniono 
11-osobową Komisję Zakła-
dową, trzyosobową Komisję 
Rewizyjną, wybrano również 
dwóch delegatów na WZD 
Regionu Gdańskiego. Na czele 
komisji stanął ponownie Adam 
Piotrowski, na jego zastępcę 
wybrano Krzysztofa Pałasza, 
skarbnikiem został Grzegorz 
Kierepka, a sekretarzem, jedyna 
kobieta w komisji, Renata Cy-
man. Potwierdzono także przy-
należność do Krajowej Sekcji 

DCT: Przede wszystkim 
żmudna praca

Związkowcy z DCT Gdańsk.
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Portów Morskich NSZZ „So-
lidarność” i wybrano czterech 
delegatów na WZD KSPM.

Przewodniczący Adam 
Piotrowski, odpowiadając na 
pytanie dotyczące pozyskiwa-
nia nowych członków Związ-
ku, powiedział, że członkowie 
Komisji Zakładowej starają się 
dotrzeć do jak największej licz-
by pracowników i przekonują 
ich do wstąpienia do Związku. 
– To przede wszystkim żmudna 
praca – dopowiada jego zastęp-
ca Krzysztof Pałasz. Zdaniem 

związkowców z DCT oprócz 
liczby członków Związku 
ważne jest ich zaangażowanie 
w działania organizacji. – Prze-
łomem była ostatnia nasza pi-
kieta, w której pracodawca 
zobaczył, ilu pracowników po-
piera nasze postulaty – mówi 
Pałasz. – Najważniejsze zadania 
na nową kadencję to podpisanie 
nowego Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy i podwyż-
ki płac – podsumowuje Adam 
Piotrowski.

(mk)

W związku z rozpoczętymi 
już wyborami w „S” wyja-
śniamy znaczenie kilku pod-
stawowych pojęć:

Kworum/Quorum
Minimalna liczba członków, 
niezbędna do przeprowadze-
nia wyborów. Do ważności 
obrad władz Związku i waż-
ności podjętych przez nią de-
cyzji – bez względu na rangę 
dokumentu czy wyborów do 
władz – wymagane jest, aby 
w podejmowaniu tych decyzji 
(w głosowaniu) brała udział 
co najmniej połowa człon-
ków danej władzy, inaczej tak 
zwane kworum. Bez kworum 
posiedzenie danej władzy nie 
może być uznane za prawo-
mocne i nie może podejmo-
wać w jej imieniu żadnych 
decyzji lub głosowań.

Większość 
bezwzględna
Konieczne jest uzyskanie po-
parcia ponad połowy odda-
nych głosów ważnych. Jest 
to większość bezwzględna. 
Sformułowanie „ponad poło-
wa” oznacza, że liczba otrzy-
manych głosów jest większa 
niż liczba równa połowie 
wszystkich ważnych oddanych 
głosów, a więc nie musi to być 
50 proc. plus 1 głos, lecz wy-

starczy tylko 50 proc. plus ½ 
głosu. Na przykład: wydano 9 
kart do głosowania, oddano 9 
głosów, w tym 7 ważnych i 2 
nieważne. Połowa z ważnych 
głosów wynosi 3,5, a ponad 
połowa 4 i to jest liczba gło-
sów niezbędna do ważności 
wyboru. W głosowaniach wy-
borczych, aby uzyskać mandat 
na daną funkcję, trzeba otrzy-
mać ponad połowę oddanych 
głosów ważnych. 

Głos nieważny
Niepozwalający w sposób jed-
noznaczny odczytać woli wy-
borcy (skreślenia, niewyraźne 
pismo, porwana kartka); od-
dany na większą liczbę kandy-
datów niż liczba miejsc man-
datowych; oddany na karcie 
nieprzeznaczonej dla danego 
głosowania.

Osoba uprawniona  
do głosowania
Osoba posiadająca czynne pra-
wo wyborcze, czyli dany czło-
nek Związku jest uprawniony 
do bezpośredniego (osobiste-
go) wyboru członków władzy 
danej jednostki organizacyjnej 
Związku. W jednostkach orga-
nizacyjnych Związku, w któ-
rych wyboru dokonują zebra-
nia członków, czynne prawo 
wyborcze posiadają wszyscy 

członkowie tej jednostki. 
W pozostałych przypadkach 
prawo to posiadają tylko de-
legaci na zebranie delegatów 
(kongres, zjazd danej jednost-
ki organizacyjnej Związku, za-
kładowe zebranie delegatów).

Delegat
Przedstawiciel organizacji 
związkowej upoważniony do 
reprezentowania jej interesów 
np. na zjeździe. Wybory dele-
gatów na zakładowe zebranie 
delegatów lub zakładowe ze-
branie koordynacyjne delega-
tów przeprowadza komisja 
zakładowa, tymczasowa ko-
misja zakładowa, zakładowa 
komisja koordynacyjna lub 
zakładowa komisja wybor-
cza. Delegatów wybiera się 
w okręgach wyborczych, które 
stanowią m.in. poszczególne 
jednostki organizacyjne zakła-
du pracy. Delegatów wybiera 
się proporcjonalnie do liczby 
członków Związku w danym 
okręgu wyborczym. Oznacza 
to, że komisja zakładowa, 
tymczasowa komisja zakłado-
wa lub zakładowa komisja ko-
ordynacyjna określa klucz licz-
bowy, według którego wylicza 
się liczbę, przypadających dla 
danego okręgu wyborczego, 
miejsc mandatowych. 

S Ł O W N I C Z E K  W Y B O R C Z Y

I. Na podstawie Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”, 
Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” uchwala po-
niższe zasady wyborcze przy wyborze delegatów i elektorów 
na WZD Regionu obowiązujące w Regionie Gdańskim NSZZ 
„Solidarność”:

Minimalna wielkość naturalnego (samodzielnego) okręgu 
wyborczego przy wyborze delegatów na WZD Regionu wyno-
si 105 członków.

Delegaci są wybierani według następującego klucza:
a) od 105 do 210 członków – 1 delegat,
b) od 211 do 420 członków – 2 delegatów,
c) od 421 do 630 członków – 3 delegatów,
d) od 631 do 840 członków – 4 delegatów,
e) od 841 do 1050 członków – 5 delegatów,
f) od 1051 do 1260 członków – 6 delegatów,
g) od 1261 do 1470 członków – 7 delegatów,
h) od 1471 do 1680 członków – 8 delegatów,
i) i dalej na każde rozpoczęte 210 członków 1 delegat.

Elektorów na zebranie wyborcze elektorów (w orga-
nizacjach liczących do 104 członków), w okręgach łączo-
nych wybiera się wg klucza: 1 elektor na każde rozpoczęte 
15 członków związku (do 15 członków – 1 elektor, od 16 do 
30 członków – 2 elektorów, od 31 do 45 członków – 3 elek-
torów, od 46 do 60 członków – 4 elektorów, od 61 do 75 
członków – 5 elektorów, od 76 do 90 członków – 6 elektorów 
i powyżej 91 członków – 7 elektorów).

Podstawą do zweryfikowania ilości członków w danej or-
ganizacji związkowej są kwestionariusze  informacyjne skła-
dane do Zarządu Regionu  przez organizacje za okres II półro-
cza 2016 r. i  I półrocza 2017 r.

Termin rejestracji przez RKW protokołów z wyboru elekto-
rów  w okręgach łączonych upływa 1 marca  2018 r.

Termin rejestracji przez RKW protokołów z wyboru delega-
tów na WZD Regionu upływa 15 kwietnia 2018 r.

W związku z powyższymi ustaleniami organizacje zakła-
dowe, międzyzakładowe, podzakładowe oraz oddziałowe 
rejestrowane w Regionie Gdańskim liczące 105 i więcej człon-
ków stanowią naturalne (samodzielne) okręgi wyborcze przy 
wyborze delegatów na WZD Regionu.

Organizacje zakładowe, międzyzakładowe, podzakładowe 
oraz oddziałowe rejestrowane w Regionie Gdańskim liczące 
do 104 członków tworzą okręgi łączone. Przy tworzeniu łą-
czonych okręgów  wyborczych zaleca się stosowanie poniż-
szych zasad:
a) w skład okręgu wyborczego łączonego wchodzą tylko te 

organizacje, które dokonały wyboru i rejestracji elekto-
rów,

b) okręg łączony powinien być okręgiem co najmniej 2-man-
datowym, (obejmować co najmniej 211 członków),

c) okręg powinny tworzyć komisje tej samej branży,
d) okręg powinny tworzyć komisje z tego samego terenu 

(miasta, oddziału),
e) w wyjątkowych sytuacjach RKW może wyrazić zgodę  na 

utworzenie okręgu łączonego 1-mandatowego.
Komisje oddziałowe i podzakładowe rejestrowane w re-

gionie na podstawie §24 Statutu zobowiązane są do utwo-
rzenia wspólnego okręgu wyborczego.

Zamiar utworzenia łączonych okręgów wyborczych komi-
sje powinny zgłosić do 15 lutego 2018 r. Po upływie tego 
terminu RKW utworzy łączone okręgi wyborcze z pozostałych 
organizacji zakładowych, które dokonały wyboru elektorów.

Organizacje, które nie przeprowadzą wyboru elektorów 
do 28 lutego 2018 r., nie zostaną uwzględnione w tworzeniu 
okręgów łączonych przed WZD Regionu na kadencję 2018–
–2022.  Nadzór nad przebiegiem wyborów w  Regionie Gdań-
skim sprawuje Regionalna Komisja Wyborcza (RKW).

ZR przypomina o bezwzględnym stosowaniu uchwały KK 
nr 11/09  w sprawie ankiet osobowych (załącznik nr 1).

II. Na podstawie uchwały KK nr 5/17 § 1 ust.1 pkt 4, 
w sprawie kalendarza wyborczego na kadencję 2018 – 2022, 
Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” postanawia, 
że wybory w kołach, organizacjach oddziałowych, wydziało-
wych i podzakładowych oraz wybory delegatów  na zakłado-
we i międzyzakładowe zebrania delegatów w Regionie Gdań-
skim NSZZ „Solidarność” rozpoczną się od 1 września 2017 r.

Bogdan Olszewski 
sekretarz ZRG  NSZZ „Solidarność”

Uchwała nr  8/2017 Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
w sprawie wyborów związkowych 
w Regionie Gdańskim na kadencję 
2018–2022
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SPOŁECZEŃSTWO

Ryszard Wyszomirski
(1935-2018)

W poniedziałek 29 stycznia br. nad ranem zmarł kar-
diolog dr Ryszard Wyszomirski.  

Niemal każdy, kto uskarża się lub uskarżał dolegliwości 
kardiologiczne znał nazwisko doktora Ryszarda Wyszomir-
skiego. Znali go też związkowcy z NSZZ „Solidarność”.

Urodził się 20 sierpnia 1935 roku w Węgrowie na po-
graniczu Mazowsza i Podlasia. Był absolwentem Wydzia-
łu Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku (dyplom 
w 1961 r.).

W latach 1961-2003 pracował jako kardiolog, a następ-
nie zastępca ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych 
ówczesnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. 
Mikołaja Kopernika w Gdańsku.

Od sierpnia 1980 roku był zaangażowany w „Solidar-
ność”. Dr Wyszomirski uczestniczył w strajku w Stoczni 
Gdańskiej im. Lenina jako delegat szpitala do MKS. Ak-
tywnie włączył się w prace MKZ.

Po 13 grudnia 1981 r. współpracował z podziemnymi 
strukturami RKK i TKK, m.in. jako łącznik Bogdana Lisa 
i współorganizator, m.in. z żoną Marią, akcji wsparcia i wy-
szukiwania lokali dla ukrywających się Bogdana Boruse-
wicza, Aleksandra Halla, Eugeniusza Szumiejki, Ludwika 
Dorna. Uczestniczył w kolportażu podziemnych pism gdań-
skiej „Solidarności” oraz „Tygodnika Mazowsze”. Współ-
pracował z Andrzejem i Joanną Gwiazdami. Do 1988 roku, 
wspólnie z żoną, wspierał Komisję Charytatywną przy pa-
rafii św. Brygidy w Gdańsku.

Dr Wyszomirski w latach 1989-2003 był członkiem 
KZ NSZZ „S” w swoim szpitalu. Od lutego 1990 roku był 
dyrektorem Ośrodka Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiolo-
gicznej Społecznej Fundacji „Solidarności” w Gdańsku. To 
on załatwiał wszystkie sprawy związane z zakupem i spro-
wadzeniem aparatury oraz organizacją i prowadzeniem 
ONDK, który został utworzony z pieniężnego daru Kon-
gresu USA na mocy uchwały Zarządu Społecznej Fundacji 
Solidarności. Głównymi inicjatorkami utworzenia ONDK 
były prof. dr med. Joanna Muszkowska-Penson i Alina 
Pienkowska. Od 2003 dr Wyszomirski był na emeryturze. 
Z ośrodkiem NDK przy Wałach Piastowskich 24 w Gdańsku 
współpracował dalej do 2015 roku.

Uczniowie specjalnej 
troski

Na terenie województwa 
pomorskiego w szkołach pod-
stawowych uczy się około 116 
tys. uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. Są to 
uczniowie z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim, 
umiarkowanym lub znacznym, 
z niepełnosprawnościami sprzę-
żonymi, z autyzmem, a także z 
niepełnosprawnością ruchową. 
Stanowi to 2,8 proc. wszystkich 
uczniów w naszym wojewódz-
twie w klasach I-V i 4,5 proc. w 
klasach VI-VIII. Z tego do szkół 
specjalnych uczęszcza ponad 48 
tys. uczniów. Pozostali uczą się 
w szkołach ogólnodostępnych. 
Aż 4,2 tys. uczniów podlega in-
dywidualnemu nauczaniu. 

Dla uczniów ze specjalny-
mi potrzebami stworzono też 
system edukacyjny w szkołach 
ponadpodstawowych (ponad-
gimnazjalnych według starego 
systemu), jest ich w naszym wo-
jewództwie prawie tysiąc. Są to 
szkoły dla osób niesłyszących lub 
słabosłyszących, niewidomych, z 
niepełnosprawnością ruchową i 
innych. Dla uczniów z niepełno-
sprawnością intelektualną mamy 
specjalne zasadnicze szkoły 
zawodowe przysposabiające do 
pracy. Aż 38,7 proc. uczniów 
niepełnosprawnych uczęszcza 
do liceów ogólnokształcących. 
Jeśli chodzi o szkoły zawodowe, 
to uczniowie z niepełnosprawno-
ścią wybierają zawód kucharza, 
cukiernika, pracownika pomoc-
niczego obsługi hotelowej, a 
także ślusarza, mechanika pojaz-
dów samochodowych, stolarza, 
ogrodnika oraz montera zabudo-
wy i robót wykończeniowych w 
budownictwie.

Koniec bycia na 
marginesie

Na posiedzeniu WRDS 
rozważano sposoby wsparcia 
osób niepełnosprawnych. Jak 
wykazują dane statystyczne, 
jest to spora populacja uczniów 
i stanowi istotny problem spo-
łeczny, niekiedy zbytnio margi-
nalizowany. Jak twierdzi Berna-
deta Grunwald, dyrektor Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Starogardzie Gdańskim, w 
każdym uczniu, zwłaszcza w 
tym z niepełnosprawnością in-
telektualną, należy szukać cech 

pozytywnych i tak go prowa-
dzić, aby mógł osiągnąć sukces 
na miarę swoich możliwości. 

Podczas debaty uznano, że 
należy tych ludzi przygotowy-
wać do samodzielnego życia w 
społeczeństwie i nie tylko po-
przez nauczanie szkolne. Przy-
jęto jednomyślnie stanowisko, 
w którym stwierdza się, że do 
działań na rzecz tej kategorii 
uczniów należy włączyć nie tyl-
ko nauczycieli, ale i rodziców, 
samorząd terytorialny, przedsię-
biorców, a także lekarzy współ-
pracujących z placówkami psy-
chologiczno-pedagogicznymi. 
Podkreślono też, że tej grupie 
społecznej należy umożliwiać 
aktywność zawodową po zakoń-
czeniu edukacji szkolnej. Wiąże 
się to ze wspólnym działaniem 
przedsiębiorców i władz samo-
rządowych.

Status zawodowy 
nauczyciela

Podczas styczniowego posie-
dzenia WRDS wspomniano też 
o statusie zawodowym nauczy-
ciela, a także o finansowaniu 
niektórych zadań oświatowych. 
Wojciech Książek, przewod-
niczący Sekcji Oświaty i Wy-
chowania Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”, poruszył 
problem nakładów na oświatę 
i to nie tylko w zakresie wy-
nagrodzeń, ale też kosztów 
utrzymania szkół. WRDS jed-
nomyślnie uznała za zasadne 
przesłanie do Prezydium Rady 
Krajowej Dialogu Społecznego 
wszystkich opinii dotyczących 
zmian wprowadzonych ustawą 
z 27 października 2017 r. o fi-
nansowaniu zadań oświatowych. 
Stwierdzono też, że należy „wy-
dłużyć okres wprowadzania 
ewentualnych zmian, w tym 
szczególnie dotyczących statusu 

zawodowego nauczycieli, poza 
rok 2020, ze względu na to, że 
głębokie zmiany w zatrudnieniu 
nauczycieli będą miały miejsce 
w roku szkolnym 2019/2020, 
gdy ze szkół gminnych do po-
wiatowych przejdą dwa roczniki 
uczniów”.

Dostępność do 
transportu publicznego

Problem komunikacji pu-
blicznej jest ważny, zwłaszcza 
że nie wszyscy mają możliwość 
albo chcą korzystać z transportu 
prywatnego. Jeśli nasze woje-
wództwo ma się rozwijać, win-
no się wprowadzić powszechną 
dostępność komunikacyjną. W 
ramach Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego rozpo-
częto na ten temat dyskusję, 
aczkolwiek temat komunikacji 
będzie poruszany na kolejnych 
posiedzeniach. Na razie przy-
jęto jednomyślnie stanowisko 
w sprawie oceny dostępności 
komunikacyjnej województwa 
pomorskiego. Pozytywnie oce-
niono komunikację kolejową w 
regionie, ale podkreślono też, że 

„w dalszym ciągu istnieją rejony, 
gdzie dostępność kształtuje się 
na poziomie wymagającym dal-
szych działań inwestycyjnych”. 

Jeśli chodzi o komunikację 
drogową, uznano, że „brakuje 
kluczowego połączenia zachod-
niej części ze wschodnią oraz 
poprzez takie połączenie otwarcie 
regionu na kraj i połączenia euro-
pejskie”. Ponadto koniecznością 
jest budowa obwodnic miast, w 
tym Starogardu Gdańskiego. 
WRDS uważa, że budowa drogi 
S6 (droga ekspresowa łącząca 
Szczecin z Rusocinem – ok. 330 
km) powinna być potraktowana 
priorytetowo. Jak podkreślił wo-
jewoda pomorski Dariusz Dre-
lich, przewodniczący WRDS w 
Gdańsku, „brak drogi S6 oznacza 
hamowanie współpracy w regio-
nie, niską dynamikę gospodarczą 
oraz nierówny rozwój”. 

(mig)

WRDS: Szkolnictwo specjalne
i transport publiczny

25 stycznia odbyło się 19 posiedzenie plenarne Wojewódzkiej 
Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku. Obrady toczyły się w 
sali im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Tym razem omawiano zagadnienia eduka-
cyjne, głównie dotyczące uczniów o specjalnych potrzebach 
w tym zakresie oraz problematykę transportu publicznego w 
regionie. 
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25 stycznia odbyło się 19 posiedzenie plenarne 
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku. 

(1935-2018)(1935-2018)

Z głębokim smutkiem informujemy, że pożegnaliśmy 
naszego tragicznie zmarłego Kolegę   

ś.p.

Andrzeja Rogalskiego
długoletniego pracownika SMW SA i firmy JAN-MAR 

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego 
składają Koleżanki i Koledzy z NSZZ „Solidarność”

 Stoczni Marynarki Wojennej S.A.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas 

ś. p.

Ryszard Wyszomirski
lekarz kardiolog

Uczestnik strajku w 1980 roku, działacz podziemnych 
struktur „Solidarności”, dyrektor Ośrodka Nieinwazyjnej 

Diagnostyki Kardiologicznej Społecznej Fundacji 
„Solidarności” w Gdańsku. 

Wszystkim bliskim serdeczne wyrazy współczucia
składają członkowie Zarządu Regionu Gdańskiego 

NSZZ „Solidarność” 
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OŚWIATA

– Podczas styczniowej 
Rady Sekcji Oświaty powie-
dział Pan, że kluczową spra-
wą dla nauczycieli są płace. 
Dlaczego nauczyciele są 
oburzeni propozycją rządu 
dotyczącą podwyżek wyna-
grodzeń?

– Ten problem pulsuje już 
od dłuższego czasu. Nauczy-
ciele liczyli na wzrost wyna-
grodzenia w związku z po-
czątkiem poważnych zmian w 
oświacie, czyli od 1 września 
2017 r. Nie było. Liczyli od 
1 stycznia 2018 roku. Ma być 
dopiero od 1 kwietnia. Pro-
pozycje rządowe podwyżek 
wydłużają ten proces w czasie 
– do 2020 roku – i dlatego nie 
satysfakcjonują nauczycieli. 
Podobne oczekiwania wystę-
pują w przypadku pracowni-
ków administracji i obsługi 
szkół. Obecnie nauczycielowi 
stażyście, który ma wykształ-
cenie wyższe z pełnymi kwa-
lifikacjami pedagogicznymi, 
przysługuje stawka wynagro-
dzenia zasadniczego 2294 złote 
i nie otrzymuje on praktycznie 
żadnych innych dodatków. To 
grozi brakiem zainteresowa-
nia zatrudnieniem w oświacie 
przez osoby o odpowiednich 
kwalifikacjach. Wiąże się z tym 
sprawa przyjęcia systemowych 
rozwiązań w sprawie wzrostu 
wynagrodzeń. Jednym z kilku 
możliwych rozwiązań byłoby 
przyjęcie zasady corocznego 
wzrostu o określony procent 
ponad planowaną na dany rok 

– Kluczową sprawą dla nauczycieli są płace – powiedział prze-
wodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” Wojciech Książek podczas uroczystej Rady 
Sekcji Oświaty, która odbyła się 9 stycznia w sali Akwen. 

inflację. Nasza Sekcja Oświaty 
sygnalizowała ten problem w 
piśmie do Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego z 14 li-
stopada 2017 roku.

– Dlaczego skierowaliście 
Państwo pismo do WRDS 
i w jaki sposób uzasadniali-
ście oczekiwania środowiska 
oświatowego?

– Rada Dialogu Społeczne-
go powinna być tym miejscem, 
gdzie zgłasza się możliwe na-
pięcia, oczekiwania, a także 
rekomenduje rozwiązania 
uwzględniające oczekiwania 
różnych branż. Stąd też zwró-
ciliśmy się do WRDS o pilne 
podjęcie tematu płac w oświa-
cie, w tym potrzeby podwyżek 
najpóźniej od 1 stycznia 2018 
roku. Apelowaliśmy wówczas 
także o wstrzymanie zmian 
dotyczących awansu, ocenia-
nia, urlopów zdrowotnych. W 
uzasadnieniu pisaliśmy o tym, 
że obecnie wynagrodzenie na-
uczyciela jest niższe niż śred-
nie wynagrodzenie w kraju. 
Ponadto siła nabywcza tego 
wynagrodzenia wciąż spada! 
Ostatnia podwyżka nastąpiła 1 
września 2012 roku. Tymcza-
sem średnie wynagrodzenie 
w gospodarce narodowej od 
tego czasu wzrosło o ponad 
20 procent. Jako rażąco niskie 
oceniamy obowiązujące stawki 
wynagrodzenia zasadniczego. 
Nauczyciele w wyniku reformy 
zostali bardzo obciążeni dodat-
kowymi pracami dostosowania 
dokumentacji szkolnej, zmian 

programowych i struktural-
nych. Oczekuje się od nich 
podnoszenia kwalifikacji po-
przez uczestnictwo w odpłat-
nych formach doskonalenia, 
na przykład dziennik elektro-
niczny wymaga od nauczyciela 
posiadania płatnego Internetu! 
W żadnym innym zawodzie nie 
dopłaca się do swojej pracy.

Zwróciliśmy uwagę na coraz 
bardziej dramatyczną sytuację 
finansową pracowników niepe-
dagogicznych. Zaznaczyliśmy, 
że brak znaczących podwyżek 
w oświacie jest niezrozumiały 
w sytuacji wyraźnego wzrostu 
gospodarczego odnotowanego 
przez rząd RP.

– Czy podaliście Państwo 
jakieś propozycje rozwiąza-
nia problemu płacowego?

– Tak. W ocenie Rady 
Sekcji do płac w oświacie 
powinno się podejść w dwóch 
krokach. Pierwszy to ustalenie 
jednorazowego wzrostu płac, 
na przykład o 15 procent od 
stycznia 2018 roku, co jest 
postulatem Krajowej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność”. Drugi krok 
– to ustalenie systemowego 
rozwiązania, które uniezależni 
płace w oświacie od doraźnych 
decyzji, zmian politycznych i 
tak dalej. 

Zapewnienie właściwego 
systemu i poziomu finanso-
wania edukacji należy do pod-
stawowych zadań państwa, co 
wynika między innymi z arty-
kułu 167 konstytucji. 

Uroczysta Rada Sekcji Oświaty

Nauczyciele czekają na godziwe wynagrodzenie
O problemach środowiska oświatowego i sprawach, które 
niezwłocznie powinny być załatwione, mówi WOJCIECH KSIĄŻEK, 
przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

– Jak sekcja gdańska 
ocenia propozycje rządu w 
zakresie rozwiązań dotyczą-
cych awansu zawodowego 
nauczycieli?

– Krytycznie oceniliśmy 
wydłużenie ścieżki awansu za-
wodowego z dziesięciu do pięt-
nastu lat. Najmniej kontrower-
sji wywołuje wydłużenie stażu 
z jednego roku do dwóch lat i 
zakończenie go nie rozmową 
kwalifikacyjną a egzaminem 
z udziałem osób spoza danej 
szkoły, ale – pod warunkiem 
znacznego wzrostu wynagro-
dzeń. Przy okazji zwracamy 
uwagę, że jest to pewnego ro-
dzaju wotum nieufności wobec 
systemu przygotowania kandy-
datów do zawodu nauczyciel-
skiego przez wyższe uczelnie, 
co powinno być przedmiotem 
odrębnej analizy. Mam tu na 
myśli na przykład system prak-
tyk w trakcie studiów i ewentu-
alne egzaminy końcowe. 

– Zapisy dotyczące oceny 
pracy nauczyciela też wywo-
łują kontrowersje. Dlaczego?

– Nasza sekcja krytycznie 
ocenia wprowadzenie zapisu 
o obligatoryjnej ocenie pracy 
nauczyciela co trzy lata. Ozna-

cza to, że nauczyciel będzie 
musiał ciągle koncentrować 
się na sobie, swoim rozwoju, 
egzaminach, papierkach. A 
przecież nauczyciel „zdaje” 
egzamin każdego dnia w klasie 
z uczniami. 

– Wprowadzenie standar-
dów zatrudnieniowych, ob-
niżenie liczebności uczniów 
w klasach, ograniczenie biuro-
kracji w szkołach, zapewnienie 
środków na zajęcia pozalekcyj-
ne to też ważne sprawy. Które 
z nich są najpilniejsze?

– Część zmian dotyczących 
statusu nauczycieli wprowa-
dzanych jest za szybko, na gra-
nicy manipulacji słownej. Bo 
co ma ustawa o finansowaniu 
zadań oświatowych, w których 
znalazły się te zmiany, do usta-
wy Karta nauczyciela. I to tak 
liberalne rozwiązania. Przed 
nauczycielami wiele wyzwań 
programowych, zmian miejsca 
nauczania, za dwa lata ostatecz-
ne zamknięcie części szkół, a tu 
wciąż kolejne zmienne. I to bez 
dodatkowych pieniędzy… 

Dla nas pozostaje wiele in-
nych ważnych spraw, jak wpro-
wadzenie górnych progów liczeb-
ności uczniów, bo za dwa lata 
spotkają się absolwenci klas VIII 
szkół podstawowych i III klas 
gimnazjów – będzie duży tłok. 
Potrzebne są środki na „godziny 
dyrektorskie”, które wreszcie 
skończą problemy z „godzinami 
pokarcianymi”. Potrzebny jest 
poważny DIALOG, odejście od 
stwierdzenia, że „MEN jak nawet 
słucha, to nie słyszy”. A przypo-
minam, że „minister” po łacinie 
znaczy „sługa, służący”….

– Dziękuję za rozmowę.
 Rozmawiała  

Barbara Ellwart

Przewodniczący Książek, 
kontynuując wypowiedź 
na temat najważniej-

szych problemów w oświacie, 
krytycznie ocenił część zmian 
w przyjętej 27 października 
2017 r. ustawie o finansowa-
niu zadań oświatowych. Wśród 
spraw najważniejszych do za-
łatwienia, wynikających ze 
zmian w Karcie nauczyciela, 
wymienił: awans zawodowy, 
ocenę pracy nauczycieli, urlop 
dla poratowania zdrowia. Pod-
czas spotkania dużym zainte-
resowaniem cieszyły się omó-
wione przez prawników zmiany 
w prawie oświatowym. Radca 
prawny Bogumił Soczyński za-

prezentował opinię w sprawie 
artykułu 42 Karty nauczyciela, 
podkreślając, że konieczna jest 
bezwzględna likwidacja godzin 
karcianych. Natomiast radca 
prawny Tomasz Gryczan, oma-
wiając projekt rozporządzenia 
w sprawie orzekania o potrzebie 
udzielenia nauczycielowi urlopu 
dla poratowania zdrowia, powie-
dział: „Projekt rozporządzenia 
ministra zdrowia jest niespój-
ny systemowo i mało czytelny, 
a zastosowane rozwiązania nie 
przystają do specyfiki pracy na-
uczycieli”. Mankamentem na 
przykład jest brak informacji, 
na jakiej podstawie nauczyciel 
ubiegający się o urlop zdrowotny 

otrzyma dokumentację medyczną 
z dotychczasowego leczenia i kto 
ma wystąpić o taką dokumenta-
cję – nauczyciel czy dyrektor 
szkoły. 

Poza wymienionymi powy-
żej merytorycznymi sprawami, 
omawianymi w drugiej części 
Rady Sekcji, spotkanie miało 
uroczysty charakter. Rozpo-
częło się od śpiewania kolęd. 
Wykonywali je razem z zespo-
łem muzycznym ze szkoły w 
Wejherowie członkowie rady 
i liczni goście. Uroczystą at-
mosferę wprowadziły także 
życzenia składane przez gości. 
Zdrowia, pomyślności w ży-
ciu prywatnym i zawodowym, 
podniesienia rangi zawodu na-
uczyciela, satysfakcji z pracy 
związkowej i ciężkiej pracy w 
szkołach życzyli między inny-
mi: pomorski kurator oświaty 

dr Monika Kończyk, dyrektor 
Departamentu Edukacji i Spor-
tu Urzędu Marszałkowskiego 
Adam Krawiec, przewodni-
czący Zarządu Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność” 
Krzysztof Dośla. O tym, jak 
pogodzić sukces z duchowo-
ścią, jak oceniać wydarzenia 

w szkołach, w rodzinie, w kra-
ju – w kontekście 100-lecia od-
zyskania niepodległości mówił 
ksiądz proboszcz Krzysztof 
Nowak, życząc, aby rok 2018 
był rokiem „dobrym, pełnym 
sukcesów i osobistych spotkań 
z Bogiem”.

Barbara Ellwart

Rada Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego,  
9 stycznia 2018 r. 
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MAGAZYNEK PODRĘCZNY

Cytat miesiąca

„

4973,73 zł
Tyle wyniosło przeciętne miesięczne wy-
nagrodzenie brutto w grudniu 2017 roku. 
W porównaniu z listopadem 2017 roku 
było wyższe o 7,9 proc., w porównaniu 
z grudniem 2016 roku wzrosło o 7,3 proc.

pod redakcją Martyny Werry

Bezpieczeństwo 
w ferie

CZY TWÓJ DOWÓDCZY TWÓJ DOWÓDjest ważny?

Pomoc społeczna? 
Już nie korzystają!
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D O B O S Z  J A N A więcej na www.solidarnosc.gda.pl

”

Półkolonie? Obóz zimowy? 
Rodzinny wyjazd? Są różne spo-
soby spędzania ferii zimowych. 
Jednym z najpopularniejszych 
celów podróży stają się góry. 
Jeśli jednak zdecydujemy się na 
tę ostatnią opcję, pamiętajmy 
o podstawowych zasadach bez-
pieczeństwa. Przede wszystkim 
dziecko powinno wiedzieć, że 
na stoku szczególnie ważne jest 
słuchanie dorosłych i przestrze-
ganie regulaminu. Należy też na-
uczyć je, jak postępować w sytu-
acji zagrożenia – powinno znać 
ratunkowy numer 112. W przy-
padku małego dziecka ważne 
jest też, by mieć pewność, że zna 
swoje pełne imię i nazwisko oraz 
personalia przynajmniej jednego 
z rodziców.                               

Latem dostarczenie orga-
nizmowi odpowiedniej ilości 
składników odżywczych jest 
stosunkowo łatwe ze względu 
na powszechną dostępność 
warzyw i owoców. Zimą musi-
my radzić sobie inaczej. Warto 
sięgać po rośliny strączkowe, 
takie jak groch i fasola, a tak-
że po suszone owoce, wśród 
których mamy naprawdę sze-
roki wybór – od śliwek, jabłek, 
moreli i gruszek po figi i dak-
tyle. Dużo witaminy C zawie-
rają kiszone ogórki i kapusta, 
które w dodatku wzmacniają 
naturalną florę bakteryjną. 
Powszechnie znanym źródłem 
tej witaminy są owoce cytru-
sowe. Z kolei orzechy dostar-
czą składników mineralnych 

W pierwszym 
kwartale 2018 roku 
upływa termin waż-
ności dowodów oso-
bistych miliona Pola-
ków. Wniosek o nowy 
dokument można zło-
żyć w urzędzie gminy, 
a także przez Internet 
(za pomocą platfor-
my Obywatel: www.
obywatel.gov.pl). Jednak problemy związane z ważnością dowo-
du osobistego dotyczą też zeszłego roku. Szef ministerstwa spraw 
wewnętrznych i administracji poinformował, że dowody prawie 
870 tysięcy osób straciły ważność w 2017 roku. Lepiej więc obej-
rzeć swój dokument – a nuż jesteśmy w tej grupie…                  

W 2017 roku w Polsce wy-
dano około 250 tysięcy zezwo-
leń na pracę dla obcokrajow-
ców z państw nienależących 
do Unii Europejskiej. Powia-
towe urzędy pracy zarejestro-
wały z kolei około 1,8 miliona 
oświadczeń o zamiarze po-
wierzenia wykonywania pracy 
cudzoziemcom. To oznacza, że 

w porównaniu z 2016 rokiem 
zezwoleń było więcej o prawie 
100 proc., a liczba oświadczeń 
wzrosła o prawie 40 proc. 
Około 85 proc. zezwoleń i 95 
proc. oświadczeń otrzymali 
Ukraińcy, ale byli to również 
Białorusini, Mołdawianie oraz 
obywatele Indii, Nepalu, Turcji, 
Armenii, Chin i Wietnamu.   

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w 2016 roku 
spadła o prawie 10 proc. w porównaniu z rokiem 2015. Tak po-
kazuje stworzony przez Główny Urząd Statystyczny raport „Be-
neficjenci środowiskowej pomocy społecznej”. GUS przyznaje, że 
nastąpił największy spadek od 2008 roku, kiedy zaczęto zbierać 
szczegółowe informacje na ten temat. Skąd ta zmiana? Według 
autorów badania największe znaczenie miały znaczące zmiany 
na rynku pracy, takie jak duży spadek bezrobocia i wzrost płac. 
Nie do przecenienia jest też wpływ rządowego programu Rodzi-
na 500+.                                                                                   

wspomagających funkcjono-
wanie układu nerwowego, 
a pestki dyni są nieocenionym 
źródłem cynku. Jednak rośliny 
to nie wszystko. Powinniśmy 
wzbogacić dietę w mięso, 
aby zapewnić odpowiedni po-
ziom żelaza, a także witaminy 

z grupy B. Natomiast ryby, 
zwłaszcza morskie, są źródłem 
nienasyconych kwasów tłusz-
czowych. A co, jeśli czujemy, 
że „łapie” nas grypa lub prze-
ziębienie? Sięgajmy po tak 
zwane naturalne antybiotyki 
jak miód lub czosnek.          

W pierwszych latach po 
odzyskaniu przez Polskę nie-
podległości w niektórych czę-
ściach kraju obowiązywał ruch 
prawostronny, a w niektórych 
lewostronny. Dlaczego? Daw-
niej poruszano się lewą stroną. 
Dopiero Napoleon wprowadził 
ruch prawostronny w pod-
bitych państwach. Z czasem 
coraz więcej krajów stosowa-

ło nową regułę dobrowolnie. 
Zaborcy byli podzieleni w tej 
kwestii: na terenie zabo-

rów pruskiego i rosyjskie-
go pojazdy poruszały się 
prawostronnie, na terenie 

austriackiego lewostronnie. 
O zwycięstwie pierwszej opcji 
zdecydowało dziedzictwo 
stworzonego przez Napole-
ona Księstwa Warszawskiego, 
w którym oczywiście stosowa-
no jego zasadę. Jednak w Ma-
łopolsce jeżdżono lewą stroną 
aż do 30 września 1922 roku, 
a w przypadku krakowskich 
tramwajów zmieniono system 
dopiero w 1925 roku.           

Prawą czy lewą?

CIEKAWOSTKI 
NA STULECIE 
NIEPODLEGŁOŚCI 
POLSKI
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Proponuje się, aby ustawa weszła w życie po upływie 
trzech miesięcy od dnia wejścia w życie. Zapewni to 
odpowiednią długość vacatio legis dla jej stosowania, w tym 
opracowania i wydania przepisów wykonawczych związa-
nych z jej stosowaniem.

Z projektu ustawy o świadomej prokreacji 
autorstwa Nowoczesnej

Stopa bezrobocia rejestrowane-
go w grudniu 2017 roku wynio-
sła 6,6 proc., a zatem wzrosła 
o 0,1 proc. w porównaniu 
z listopadem tego roku, kiedy 
osiągała 6,5 proc. W grudniu 
2016 roku wynosiła 8,2 proc.

Wpływy z podatku VAT w 2017 roku 
wyniosły 157 mld zł, co oznacza, że 
były wyższe niż w 2016 roku o pra-
wie 30 mld zł. Możliwe, że dzięki 
temu nasz deficyt budżetowy będzie 
najniższy od 1995 roku, kiedy roz-
poczęto zbieranie statystyk.

Groźba ograniczenia wolności za nie-
płacenie alimentów przez trzy miesiące 
przynosi efekty – od października do 
grudnia 2017 roku liczba „alimenciarzy” 
notowanych w prywatnych rejestrach 
zmniejszyła się z 314 558 do 310 587 
osób.
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Zanim nadeszła wolność (cz. 3)
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Program pracy pozytywistycznej, podobnie jak to było w za-
borze pruskim, także w obu pozostałych zaborach nabrał 
szerszych wymiarów. Obejmując wszelkie warstwy spo-

łeczeństwa polskiego, celem przekształcenia go w nowoczesny 
naród potrafiący zachować swoją tożsamość, mogący przy sprzy-
jającej sytuacji w Europie upomnieć się o swoją niepodległość. Ale 
na nią należało cierpliwie czekać, angażując się w prace społecz-
no-kulturalne. Wspominamy tutaj o założeniu w 1875 roku Mu-
zeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie, a także o powołaniu 
tam w 1884 roku Towarzystwa Popierania Przemysłu i Handlu, 
o szkole technicznej założonej przez Hipolita Wawelberga, kasie 
Mianowskiego dla finansowania badań naukowych i publikacji. 
Obok tego powstawały koła oświaty ludowej.

Okres ten, nazywany pozyty-
wistycznym, wszedł do historii 
literatury polskiej. Wielkim orę-
downikiem pracy od podstaw 
był Bolesław Prus, w którego 
twórczości idea pozytywizmu 
znalazła silne odbicie. Jako reali-
sta epoki doskonale przedstawił 
ją w swoich Kronikach Tygo-
dniowych, poruszając aktualne 
problemy Warszawy, zabierając 
głos w sprawach narodowych, 
politycznych i obyczajowych. 

Do grona pozytywistów 
zaliczymy też innych pisarzy, 
jak Konrada Prószyńskiego, 
Aleksandra Świętochowskiego, 
a także Elizę Orzeszkową i Marię Konopnicką. Henryk Sienkiewicz 
nie omijał w swej twórczości tej tematyki, choć poświęcił ją przede 
wszystkim przypomnieniu chwały dawnej Rzeczypospolitej.

Ważne zadanie spełniał „Tygodnik Ilustrowany”, wydawany 
w latach 1859–1939, będący w okresie pozytywizmu najpopular-
niejszym w Polsce tygodnikiem ilustrowanym, w którym swoje arty-
kuły, a także poezje publikowała większość pisarzy tamtej epoki. 

Druga połowa XIX wieku to także masowy udział Polaków 
w emigracji zarobkowej do państw Europy Zachodniej, ale także 
na kontynenty obu Ameryk, gdzie stworzyli istniejące do dziś duże 
skupiska, głównie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Bra-
zylii i Argentynie. Wyruszali Polacy także w głąb Rosji, tym razem 
nie jako zesłańcy, ale jako specjaliści różnych dziedzin wiedzy, 
m.in. inżynierowie, lekarze czy etnolodzy – badacze kultur ludów 
zamieszkujących imperium. Wykształceni na wyższych uczelniach 
rosyjskich, często z myślą, że ich wiedza może się przydać w wol-
nej już Polsce. Z tą myślą wstępowali także do wyższych szkół 
wojskowych, wojsk lądowych czy marynarki wojennej. 

Biorąc pod uwagę szkolnictwo wyższe cywilne, najwięcej Pola-
ków studiowało wówczas w Petersburgu, Moskwie, Kijowie i Odessie. 
W Petersburgu, obok uniwersytetu, najczęściej spotykało się naszych 
rodaków w Instytucie Inżynierów Cywilnych, którego polscy absol-
wenci rozchodzili się po całym terytorium Rosji, ale gdy nastąpiła taka 
potrzeba, po odzyskaniu niepodległości pracowali dla swego kraju.

Aleksander Miśkiewicz

Bolesław Prus.

Winieta „Tygodnika Ilustrowanego” (1862 rok).
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Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych powstał w wyniku 
połączenia pięciu instytucji 

ubezpieczeniowych, czyli Izby 
Ubezpieczeń Społecznych, Za-
kładu Ubezpieczeń na Wypadek 
Choroby, Zakładu Ubezpieczenia 
od Wypadków, Zakładu Ubezpie-
czenia Pracowników Umysło-
wych, Zakładu Ubezpieczenia 
Emerytalnego Robotników.

Na mocy rozporządzenia 
prezydenta RP z 24 październi-
ka 1934 r. ostatecznie powołano 
i zakreślono kompetencje ZUS 
z siedzibą w Warszawie. Zakład 
zarządzał pięcioma połączony-
mi administracyjnie funduszami 
ubezpieczeniowymi, ale wyod-
rębnionymi finansowo.  

Na mocy ustawy scaleniowej 
wprowadzono ubezpieczenia 
na wypadek choroby i macie-
rzyństwa oraz na wypadek nie-
zdolności do pracy lub śmierci 
w wyniku wypadku przy pracy 
lub choroby zawodowej.

Jednostkami organizacyjnymi 
dla opieki zdrowotnej były kasy 
chorych z radami składającymi się 
w 2/3 z przedstawicieli pracowni-
ków i w 1/3 z pracodawców. Rady 
kas funkcjonowały w miastach lub 
powiatach o ludności przekracza-
jącej 50 tysięcy osób. 

Przypomnijmy, że początki 
współczesnego systemu ubez-
pieczeń społecznych na ziemiach 
polskich sięgają 1889 r. i wyda-
nych z inicjatywy kanclerza Otto 
von Bismarcka ustaw o ubezpie-
czeniu chorobowym, wypadko-
wym oraz rentowym. 

Bismarck wprowadził pierw-
szy na świecie system eme-
rytalno-rentowy finansowany 
z obowiązkowych składek osób 
pracujących i pracodawców, 
czyli taki, jak obecny. Do tego 
czasu znany był jeden „model” 
ubezpieczeń, czyli utrzymywanie 
niezdolnych do pracy przez pra-
cujące dzieci. Alternatywą było 
zgromadzenie majątku, praca do 
końca życia lub ubóstwo. 

Podstawową zasadą systemu 
było zagwarantowanie świadcze-
nia ze strony państwa osobom 
niezdolnym do pracy z powodu 
wieku lub inwalidztwa, a prawo 
do otrzymania emerytury naby-
wało się wraz z określonym wie-
kiem. W tym systemie bieżące 
świadczenia emerytalne płacone 
są przez osoby pracujące w for-
mie składki w ramach umowy 
międzypokoleniowej.

Na terenach zaborów austriac-
kiego i rosyjskiego ubezpieczenia 

społeczne rozwinięte były znacz-
nie słabiej. Dlatego też 11 stycz-
nia 1919 r. Naczelnik Państwa 
Józef Piłsudski wydał dekret 
o ubezpieczeniu na wypadek 
choroby na wzór rozwiązań nie-
mieckich. Dekret stał się pod-
stawą do stworzenia systemu 
ubezpieczeniowego na mocy 
ustawy o obowiązkowym ubez-
pieczeniu na wypadek choroby 
z 19 maja 1920 r. Ustawa ujed-
nolicała przepisy, gwarantowa-
ła pracownikom i ich rodzinom 
pomoc lekarską, szpital i zasiłek 
chorobowy. Składka na ubez-
pieczenie chorobowe stanowiła 
6,5 proc. zarobku i była płatna 
w 3/5 przez pracodawcę i w 2/5 
przez pracownika. Świadczenie 
było wypłacane przez 26 tygo-
dni. W przypadku, gdy choroba 
była wynikiem wypadku przy 
pracy, zasiłek przysługiwał do 
wyzdrowienia.

W 1924 r. wprowadzono 
przepisy o ubezpieczeniu na wy-
padek braku pracy, a w 1927 r. 
jednolite ubezpieczenie pracow-
ników umysłowych. 

Kulminacją tych działań było 
wspomniane rozporządzenie pre-
zydenta z października 1934 r. 

Zadaniem ZUS było ustalanie 
prawa do świadczeń długotermi-
nowych i ich wypłata, administro-
wanie majątkiem ubezpieczenia 
emerytalnego i wypadkowego, 
lecznictwo i profilaktyka chorób 
zawodowych.

Poziom higieny w okresie 
międzywojennym był niezado-
walający, rozprzestrzeniały się 
choroby zakaźne. Wynikało to 
z niskiego poziomu wiedzy, z bra-
ku urządzeń sanitarnych i niedo-
żywienia. Zakład prowadził więc 
działalność wydawniczą, wydając 

miesięczniki „Przegląd Ubezpie-
czeń Społecznych” i „Droga do 
Zdrowia” oraz organizował „wy-
stawy higieniczne”. Efektem był 
wzrost liczby wizyt u lekarzy 
i liczby szczepień ochronnych.

Organami wykonawczymi 
ZUS był jego dyrektor naczel-
ny, rada oraz komisje rewi-
zyjna i rozjemcza. Pieczę nad 
działalnością ZUS sprawował 
minister opieki społecznej.

Pierwszym dyrektorem na-
czelnym, po połączeniu pięciu 
ubezpieczalni w Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych, był Jan Wło-
dzimierz Lgocki, z doświadcze-
niem zdobytym w prywatnych 
towarzystwach ubezpieczenio-
wych, wykładowca przedmiotów 
handlowych i księgowości. Od-
szedł ze stanowiska w 1938 r. na 
skutek sporów z ministrem opieki 
społecznej ppłk. Marianem Zyn-
dram-Kościałkowskim o ochro-
nę interesów pracowników ZUS 
i funduszy instytucji.

Nad ZUS ciążyło też swoiste 
fatum. Otóż przed centralą ZUS 
8 lipca 1936 r. od kul wystrzelo-
nych przez zwolnionego urzęd-
nika zginął jego wicedyrektor, 
a kilka tygodni wcześniej 
dyrektor łódzkiego oddziału 
ZUS został zastrzelony przez 
zwolnionego z pracy inkasen-
ta, który następnie popełnił 
samobójstwo. Ciało bezrobot-
nego inkasenta odprowadziło 
na cmentarz pod sztandarami 
PPS 25 tys. manifestantów, 
protestujących przeciw reduk-
cjom zatrudnienia, obniżkom 
pensji i odbieraniu uprawnień 
pracowniczych. 

3 września 1939 r. zarzą-
dzono ewakuację centrali ZUS. 
Trzy transporty z papierami 
wartościowymi i gotówką wy-
jechały ze stolicy na południo-
wy wschód. Jeden zagarnęli 
czerwonoarmiści, drugi spłonął, 
a trzeci dotarł do Budapesztu 
i został zdeponowany w Wę-
gierskim Banku Narodowym.

Niemieccy okupanci powo-
łali w ZUS swoich komisarzy, 
a nadzór przejął Wydział Główny 
Pracy Generalnego Gubernator-
stwa (Hauptabteilung Arbeit). Na 
stanowisku dyrektora okupanci 
pozostawili Zbigniewa Skokow-
skiego. ZUS nadal wykonywał 
ubezpieczenia długoterminowe. 
Dzięki zaangażowaniu pracow-
ników ZUS dawał fikcyjne za-
trudnienie członkom podziemia 
i wydawał fikcyjne dokumenty. 

Przed 1939 r. majątek ZUS 
i funduszy ubezpieczeniowych 
wynosił około 1,5 mld ówcze-
snych złotych. Straty wojenne 
spowodowały zrujnowanie finan-
sów ubezpieczeń społecznych. 

Artur S. Górski

85 lat ZUS.  
System ubezpieczeń II RP

Prace nad scaleniem i skodyfikowaniem systemu ubezpieczeń 
społecznych rozpoczęły się wraz z odzyskaniem niepodległości 
w roku 1918. Ich zwieńczeniem było powołanie Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych w 1934 r. na mocy ustawy z 28 marca 
1933 r. o ubezpieczeniu społecznym, zwanej scaleniową. 

Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych powstał 
w wyniku połączenia 
pięciu instytucji 
ubezpieczeniowych, 
czyli Izby Ubezpieczeń 
Społecznych, Zakładu 
Ubezpieczeń na 
Wypadek Choroby, 
Zakładu Ubezpieczenia 
od Wypadków, 
Zakładu Ubezpieczenia 
Pracowników 
Umysłowych, Zakładu 
Ubezpieczenia 
Emerytalnego 
Robotników.
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Dla Niepodległej – pod takim hasłem, w roku 2018, czyli w sto 
lat naszej niepodległości, na dziesiątej pielgrzymce spotkali 
się na Jasnej Górze kibice. W sobotę, 13 stycznia przybyły 

też grupy Polaków z Wileńszczyzny, z dzisiejszej Białorusi, Ukrainy, 
kibice z Węgier. Organizatorem pielgrzymki jest duszpasterz kibiców 
ks. Jarosław Wąsowicz, salezjanin, kibic Lechii Gdańsk.

Pielgrzymka rozpoczęła się mszą świętą sprawowaną w kaplicy 
Cudownego Obrazu Matki Bożej. Eucharystii przewodniczył ks. Ta-
deusz Isakowicz-Zaleski. W finale tradycyjnie dokonano poświęcenia 
barw klubowych, a na klasztornych wałach organizatorzy i kibice pąt-
nicy zadbali o patriotyczną prezentację, były race, ognie, petardy.

Tym razem jednak na błoniach pojawiły się także grupki kontestu-
jących Obywateli RP i Demokratycznej RP z transparentami: „Chrze-
ścijaństwo to nie nienawiść”, „Moją Ojczyzną jest człowieczeństwo” 
i „Tu są granice przyzwoitości”. Niestety, dla mediów liberalno-le-
wicowych lub libertyńskich obraz kibica jest jeden i nader wyraźny, 
to kibol, chuligan, rasista, do tego wielbiciel ustawek. Nie ma zrozu-
mienia dla fenomenu zbratania, wierności, koleżeństwa. Wolą widzieć 
drażniące ich race i eksponować wyimki z kronik kryminalnych.

(asg)

Jacy są kibice? Odpowiedzi 
lub jej próbę można poszukać 
w wydanym przez Patria Me-
dia, liczącym 260 stron, zbiorze 
felietonów księdza Jarosława 
Wąsowicza pt. „Sektor Polska. 
Kibice, historia, patriotyzm”. 
Ścieżka do zrozumienia tego fe-
nomenu wiedzie przez rozmaite 
tematy, takie jak: „ To my, ki-
bice”, z intrygującymi tytułami 
„Sojusz moherowo-kibolski”, 
„Przyjaźń to dar”, „Salezjań-
ska Fiorentina”, poprzez hasło 
„Nigdy z komuną nie będziem 
w aliansach” czy „Stan wojenny na sta-
dionie”, przez rozdział poświęcony „Żołnierzom niezłomnym”, z 
tekstem „Z Bogiem Panie Majorze”, „Wiatr od morza”, czy „Dla 
Niepodległej” po „Kresy – pamiętamy i jesteśmy”, „Lwów Semper 
Fidelis”, „Naród ponad granicami”.

Warto po publikację tekstów duszpasterza, kibica, dawnego 
zadymiarza, dziś przygarniającego niepokornych, sięgnąć.

Ks. Jarosław Wąsowicz SDB, Sektor Polska. Kibice, historia, 
patriotyzm, Patria Media, Gdańsk 2018.

Mamy do rozlosowania dla Państwa książkę ks. Wąsowicza, 
przekazaną przez księgarnię internetową www.Patrioteka.pl. 
Aby ją zdobyć, należy odpowiedzieć na pytanie: Jaki stopień 
wojskowy miał w dniu śmierci Witold Pilecki, żołnierz Armii 
Krajowej, więzień i organizator ruchu oporu w KL Auschwitz, 
a odpowiedź wysłać na adres: magazyn@solidarnosc.gda.pl. 
Na odpowiedzi czekamy do 28 lutego br. 

Kibice u stóp 
Królowej Polski

FO
T.

 A
D

A
M

 C
H

M
IE

LE
CK

I

Pielgrzymka przybyła na Jasną Górę pod hasłem 
„Dla Niepodległej”.

Sektor Polska 
Jacy są kibice? Odpowiedzi 

lub jej próbę można poszukać 
w wydanym przez Patria Me-
dia, liczącym 260 stron, zbiorze 
felietonów księdza Jarosława 

w aliansach” czy „Stan wojenny na sta-
dionie”, przez rozdział poświęcony „Żołnierzom niezłomnym”, z 

Gdynia
14 grudnia ubiegłego roku 

Komisja Międzyzakładowa 
NSZZ „Solidarność” Oświata 
Gdynia zorganizowała wigilij-
ne spotkanie opłatkowe.

Uroczystość, którą przepeł-
niała atmosfera życzliwości i 
wyjątkowo świąteczny nastrój, 
rozpoczęła przewodnicząca 
Zdzisława Hacia. Po powitaniu 
i serdecznym złożeniu życzeń 
wszystkim zgromadzonym 
przewodnicząca oddała głos za-
proszonym gościom. To wyjąt-
kowe wydarzenie swoją obec-
nością tradycyjnie zaszczycili: 
archidiecezjalny duszpasterz 
ludzi pracy ksiądz prałat dr Sła-
womir Decowski, archidiece-
zjalny duszpasterz nauczycieli i 
wychowawców ksiądz kanonik 
prof. dr hab. Wojciech Cichosz, 
pomorska kurator oświaty Mo-
nika Kończyk, prezydent mia-
sta Gdyni Wojciech Szczurek 
oraz wiceprezydent Bartosz 
Bartoszewicz, przewodniczący 
Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” Krzysz-
tof Dośla, przewodniczący 
Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” Regionu 
Gdańskiego Wojciech Książek, 
naczelnik Wydziału Edukacji 
Krystyna Przyborowska, prze-
wodnicząca Komisji Oświaty 
Ewa Krym wraz z radnymi mia-
sta Gdyni, dyrektorzy placówek 
oświatowych oraz związkowcy 
z zaprzyjaźnionych zakładów 
pracy.

Nie zabrakło również akcen-
tów artystycznych. Uczniowie 
Szkoły Muzycznej I i II stopnia 
w Gdyni pod czujnym okiem 
przewodniczącej koła Katarzyny 
Doliwy-Dobrowolskiej zaprezen-
towali swoje umiejętności, przed-
stawiając piękne jasełka. 

Następnie ks. prałat dr Sła-
womir Decowski pobłogosławił 
opłatek, który jak – sam podkreślił 
– jest symbolem zgody i pojedna-
nia. Zwrócił również uwagę, że 
święta Bożego Narodzenia to czas 
miłości, radości i refleksji. 

Po modlitwie przystąpiono 
do najważniejszej części spo-
tkania – dzielenia się opłat-
kiem i wzajemnego składania 
życzeń. Ten piękny moment 
pełen był wzruszeń i uśmie-
chów.

Na zakończenie części ofi-
cjalnej przewodnicząca Zdzisła-
wa Hacia zaprosiła wszystkich 
zgromadzonych na świąteczny 
poczęstunek, który przygotowali 
uczniowie z Zespółu Szkół Hote-
larsko-Gastronomicznych w Gdy-
ni. Wigilijne spotkanie stało się 
okazją do wspomnień, wymiany 
poglądów i dyskusji o mijającym 
roku i nadziejach związanych z 
nadchodzącym rokiem. 

Agnieszka 
Szwejkowska-Kulpa 

Gdańsk

Zaczęło się od wspólnego 
śpiewania kolęd, były też życze-
nia, błogosławieństwo na nowy 
rok oraz podsumowanie starego 
roku. Członkowie Organizacji 
Międzyzakładowej NSZZ „So-
lidarność” Pracowników Oświa-
ty i Wychowania w Gdańsku 10 
stycznia zgromadzili się w sali 
Akwen na spotkaniu opłatkowo-
-noworocznym.

Zaprosili na nie również gości, 
m.in. Piotra Kowalczuka, zastęp-
cę prezydenta miasta Gdańska, 
Piotra Gierszewskiego, radnego 
miasta Gdańska, Krzysztofa Do-
ślę, przewodniczącego gdańskiej 

w Gdańsku pod dyrekcją Dag-
mary Polanowskiej.

(mig)
Chojnice

11 stycznia na uroczy-
stym zebraniu spotkali się 
członkowie Organizacji Mię-
dzyzakładowej NSZZ „S” 
Pracowników Oświaty, Wy-
chowania i Kultury w Choj-
nicach. W spotkaniu wzięli 
udział nauczyciele i inni pra-
cownicy szkół, a także emery-
ci. Omówiono zmiany zacho-
dzące w prawie oświatowym, 
sytuację w poszczególnych 
szkołach, a także zbliżające 
się wybory związkowe.

Oświatowa „S” świątecznie 
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Uczniowie ze Szkoły Muzycznej w Gdyni przedstawili jasełka.

„S”, Wojciecha Książka, prze-
wodniczącego Sekcji Oświaty 
i Wychowania Regionu Gdań-
skiego NSZZ „S”.

Ksiądz kanonik Ludwik Ko-
walski, proboszcz kościoła pw. 
św. Brygidy, życząc uczestnikom 
spotkania wielu łask Bożych na 
nowy rok stwierdził, że gdyby nie 
narodziny Chrystusa, nie byłoby  
tej cudownej atmosfery przeży-
wania świąt. Uroczystość uświet-
nił koncert kolęd w wykonaniu 
chóru młodzieżowego z XIX 
Liceum Ogólnokształcącego 

– Organizowanie pierwszego 
uroczystego zebrania jest naszą 
wieloletnią tradycją – podkreśla 
Maciej Werra, przewodniczący 
komisji międzyzakładowej. – Za-
wsze organizujemy je w Szkole 
Muzycznej. Chciałbym ser-
decznie podziękować Grażynie 
Szumskiej, wiceprzewodniczącej 
komisji, zatrudnionej w tej szkole, 
bo to jej zaangażowanie sprawia, 
że te spotkania są zawsze bardzo 
dobrze odbierane przez naszych 
związkowców.

(MarWer)

Koncert kolęd w wykonaniu chóru młodzieżowego 
z XIX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku.

Chojnicka oświata spotkała się na wspólnym opłatku.
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Związkowa działalność 
pani Krystyny rozpo-
częła się w sierpniu 

1980 roku. W tym czasie brała 
udział w pamiętnym strajku w 
Stoczni Gdańskiej. Jednocze-
śnie organizowała pomoc dla 
strajkujących stoczniowców. 
Po podpisaniu porozumienia 
ze stroną rządową wstąpiła do 
nowo utworzonego Niezależ-
nego Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność”. 
Jako członek tymczasowej ko-
misji zakładowej wykazała się 
dużą aktywnością. Zachowało 
się wspomnienie o niej Alojze-
go Szablewskiego, późniejsze-
go przewodniczącego Zakłado-
wego Komitetu Strajkowego w 
Stoczni Gdańskiej. „Dzięki ak-

tywnej działalności pani Kry-
styny prawie sto procent załogi 
zapisało się do nowego związ-
ku” – pisał pan Alojzy. Później, 
po wprowadzeniu stanu wojen-
nego w 1981 roku, opiekowała 
się rodzinami aresztowanych i 
internowanych. 

– Miałam pod opieką rodzi-
nę z trójką dzieci, ojciec był 
internowany. Wspierałam ich 
finansowo i psychicznie. Dosta-
waliśmy też ubrania i żywność 
jako dary z zagranicy, które roz-
prowadzaliśmy wśród rodzin. 
Znaleźliśmy lokum koledze, 
który był poszukiwany – pani 
Krystyna wspomina po latach 
niektórych podopiecznych.

Zajmowała się kolportażem 
ulotek i odezw na terenie całej 

Polski. Materiały rozprowadza-
no także podczas organizowa-
nych pielgrzymek. 

– Zawoziliśmy je między 
innymi do Lichenia, do sióstr. 
Dziewczyny ukrywały ulotki i 
dokumenty w kieszeniach, pod 
ubraniem, ale mnie chroniły. 
Jako organizator nie mogłam 
mieć niczego przy sobie, bo 
często zatrzymywały nas patro-
le – tak zapamiętała te wyjazdy. 
Była też zaangażowana w zbie-
ranie i dostarczanie materiałów 
do „Rozwagi i Solidarności” 
– biuletynu wydawanego przez 
związkowców.

Momenty grozy? Po wpro-
wadzeniu stanu wojennego 
pani Krystyna była obserwo-
wana i przesłuchiwana przez 
Służbę Bezpieczeństwa. 

– Podczas przesłucha-
nia zarzucono mi nielegalny 
kolportaż, pomoc więźniom, 
zbieranie składek. Namawiano 
mnie do podjęcia współpracy. 
Na Okopowej kazali mi usiąść, 
usłyszałam wówczas: „Taka 
miła osóbka, a angażuje się w 
nielegalną działalność”. Potem 
padły konkretne nazwiska. Do 
niczego się nie przyznałam, 
chociaż rzeczywiście znałam 
wymienione osoby – wspomi-
na pani Krystyna.

A byłaby cennym nabytkiem 
dla esbeków. Pani Krystyna 
pracowała na jednym wydziale 
z Anną Walentynowicz – pierw-
sza na stanowisku izolatorki, 
druga jako suwnicowa. 

– Miałyśmy kontakt, więc 
mogłyśmy przekazywać sobie 
różne informacje – wspomina 
pani Krystyna. Współpracowa-
ła z księdzem Henrykiem Jan-
kowskim i Alojzym Szablew-
skim, ale również z Lechem 

W Stoczni Gdańskiej i Bractwie Oblatów św. Brygidy 
KRYSTYNA ŁYSZCZ przepracowała 35 lat w Stoczni Gdań-
skiej. Była świadkiem historycznych wydarzeń, które roze-
grały się w tym miejscu. Nie tylko świadkiem…

Krystyna Łyszcz
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Wałęsą czy – później – Maria-
nem Krzaklewskim. Pomagała 
też Federacji Młodzieży Wal-
czącej. – To była bardzo fajna 
młodzież, szesnasto- i sie-
demnastoletnia. Trzeba było 
dostarczyć im chleba i ulotki, 
a oni przenosili to przez bramę 
stoczni. Później w działalność 
tej formacji zaangażowała się 
moja córka – opowiada.

W 1982 roku rozpoczęła się 
kolejna dziedzina działalności 
pani Krystyny – wstąpiła do 
Bractwa Oblatów św. Brygidy, 
organizacji działającej przy para-
fii Świętej Brygidy w Gdańsku. 
Jej zwierzchnikiem był ksiądz 
Henryk Jankowski, a członko-
wie spotykali się na zapleczu 
kościoła. Na początku bractwo 
było organizacją o charakterze 
wyłącznie religijnym, miało jed-
noczyć ludzi pracy i ich rodziny 
wokół Kościoła katolickiego w 
celu bardziej świadomego prze-
żywania wiary, przeciwdziałać 
rozbijaniu więzi międzyludzkich 
czy wyrabiać świadomą odwagę 
konieczną do występowania w 
obronie bliźniego, prawdy i na-
rodu. W styczniu 1984 roku do 
statutu dopisano pomoc areszto-
wanym i ich rodzinom. Dzięki 
temu opozycjoniści, którzy 
przystąpili do bractwa, zyskali 
możliwość jawnego spotykania 
się. Organizacja rozpoczęła też 
prowadzenie szkoleń związko-
wych i prawnych oraz wykła-
dów historycznych. 

– Do naszych zadań nale-
żała ochrona osobista księdza 
Jankowskiego, tworzenie stra-
ży porządkowej w czasie mszy 
za ojczyznę, pikiety w obronie 
godności, warty przy grobie 
księdza Jerzego Popiełusz-
ki w Warszawie – wspomina 

pani Krystyna. W 1984 roku 
została szefową pracowników 
Stoczni Gdańskiej należących 
do bractwa. Pod jej przewod-
nictwem organizowano kolo-
nie dla dzieci, których ojcowie 
byli internowani. Podczas tych 
wyjazdów odbywały się poga-
danki na temat wolności słowa 
i niezależnej kultury. 

– Organizowaliśmy też re-
kolekcje i jasełka z podtekstami 
politycznymi, na przykład He-
rodowi ścinano głowę sierpem 
i młotem – wspomina nasza bo-
haterka. Za tę działalność pani 
Krystyna otrzymała po latach 
odznakę ministra kultury i dzie-
dzictwa narodowego.

Wróćmy do „Solidarno-
ści”. 21 stycznia 1989 roku w 
Stoczni Gdańskiej odbyły się 
wybory związkowe. Przewod-
niczącym stoczniowej związ-
kowej komisji został Alojzy 
Szablewski, a panią Krystynę 
wybrano na przewodniczącą 
komisji socjalnej. 

W 1997 roku pani Krystyna 
przeszła na emeryturę. Żeby 
dorobić, zajęła się opieką nad 
dziećmi i starszymi osobami. 
W 1998 roku została ławnikiem 
sądowym. Udziela się społecz-
nie jako wolontariuszka, pozna-
je nowe dziedziny aktywności, 
między innymi nauczyła się ob-
sługi komputera. Niezmiennie 
należy do „Solidarności”.

Pani Krystyna jest też au-
torką i osobą odpowiedzialną 
za prowadzenie kroniki doku-
mentującej działalność „So-
lidarności” w Stoczni Gdań-
skiej i Bractwa Oblatów św. 
Brygidy. Jednak to już kolejna 
fascynująca historia…

Martyna Werra

HISTORIA

Rozpoczynamy cykl roz-
mów z osobami, które 
były internowane w Strze-
bielinku.

KRZYSZTOF GĄSIOR  
rocznik 1959, student 
Wyższej Szkoły Morskiej 
w Gdyni, członek NZS, re-
daktor naczelny tygodnika 
NZS WSM w Gdyni „La-
tarnia”, według akt SB za-
mierzał zakłócić przebieg 
uroczystości 1 Maja 1982 
w Gdańsku poprzez akcje 
ulotkowe oraz „zdobyć 
broń w czynnej napaści na 
funkcjonariusza MO bądź 
żołnierza WP”.  

– Gdzie został Pan aresz-
towany? 

– W Warszawie, w domu 
rodziców. Chyba o 4 rano we-

szła stołeczna brygada antyter-
rorystyczna, dziewięciu ludzi. 
Czarną wołgą przewieźli mnie 
do Gdańska, tam z tydzień 
spędziłem w areszcie przy uli-
cy Świerczewskiego (obecne 
Nowe Ogrody – przyp. red.), 
po czym zostałem internowany 
w Strzebielinku.  

– Łapią i przewożą Pana… 
Krewni wiedzieli, dokąd? 

– Nie, i chyba z tydzień zaję-
ło im odszukanie mnie. Nie mo-
gli znaleźć na mapie takiej wsi 
jak Strzebielinek. Później przy-
jechali tutaj na widzenie dzięki 
pomocy księdza Miszewskiego 
z Parafii pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Gdyni. 

– Jakie panowały wówczas 
warunki? 

– W tym okresie, a trafiłem 
do Strzebielinka 1 maja, były 

już poprawne. Koledzy, którzy 
zostali internowani wcześniej, 
już w grudniu, przeżyli począt-
kowy okres chaosu, straszono 
ich zomowcami. Wcześniej 
znajdowało się tam więzienie. 
W stanie wojennym zamienio-
no je w ośrodek internowania. 
Gdy ja byłem w Strzebielinku, 
to miejscem zarządzała dość 
zdyscyplinowana straż wię-
zienna, która traktowała nas 
po ludzku, więc nie będę na 
nią narzekał. 

– Jak było w samym obo-
zie? 

– Warunki kiepskie, mizer-
ne, kilkanaście, do dwudziestu 
osób w sali, ale trzymała nas 
idea braterstwa, myśl, że wszy-
scy znaleźli się w tym obozie 
z tego samego powodu, więc 
nie było aż tak źle. 

– Długo był Pan w Strze-
bielinku?

– Niecałe trzy miesiące. Po-
znałem wówczas wspaniałych 
ludzi. Jako student Wyższej 
Szkoły Morskiej byłem naj-
młodszą osobą w celi, a obok 
profesorowie, doktorzy, arty-
ści, działacze „Solidarności”... 
Wiele się od nich wówczas 
nauczyłem. 

– A po wypuszczeniu?
– Zostałem zawieszony 

w prawach studenta, więc 
musiałem szukać sobie innej 
uczelni. Pomógł mi profesor 
Mikołaj Kostecki. Oprócz tego, 
że wyrzucono mnie ze szkoły, 
odebrano również książeczkę 
żeglarską. Procesowałem się 
o to i wygrałem przed Naczel-
nym Sądem Administracyj-
nym, ale trzy tygodnie później 

otrzymałem pismo, że z uwagi 
na ważny interes państwa zno-
wu zabierają mi tę książeczkę. 
Pod koniec 1984 roku dosta-
łem paszport w jedną stronę, 
bez prawa powrotu. Ponieważ 
nie miałem żadnej wizy, prze-
szedłem zieloną granicą z Ju-
gosławii do Włoch, tam zgło-
siłem się do obozu ONZ i kilka 
miesięcy później byłem już 
w Stanach Zjednoczonych. 

(TWitt)

Trzymała nas idea braterstwa 
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BHP a czas pracy
bhpbhpA B C  

Zgodnie z definicją kodeksu 
pracy czasem pracy jest 
czas, w którym pracownik 

pozostaje w dyspozycji praco-
dawcy w zakładzie pracy lub 
innym miejscu wyznaczonym 
do jej wykonywania. 

Analizując relacje pomiędzy 
czasem pracy a bezpieczeństwem 
i higieną pracy można wyróż-
nić wiele różnych sytuacji. Dla 
przykładu: od którego momentu 
należy liczyć czas pracy pracow-
ników pracujących w kontakcie 
z substancjami szkodliwymi, 
którzy mają obowiązek przebrać 
się w odzież i obuwie ochronne? 
Czy od godziny wskazanej w har-
monogramie czasu pracy, czy od 
momentu, gdy pracownik jest 
już przebrany w odzież ochron-
ną i znajduje się na stanowisku 
pracy. Kodeks pracy nie wyjaśnia 
tej kwestii, a interpretacje tego 
zagadnienia są różne.

Od 1 maja 2017 r. obo-
wiązuje rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 3 kwietnia 
2017 r. w sprawie wykazu prac 
uciążliwych, niebezpiecznych 
lub szkodliwych dla zdrowia 
kobiet w ciąży i kobiet karmią-
cych dziecko piersią, zgodnie 
z którym pracownica w ciąży, 
pracująca przy komputerze, 
może pracować przy monitorze 
ekranowym łącznie 8 godzin 
na dobę, przy zastrzeżeniu, że 
czas spędzony przy obsłudze 
monitora nie może jednorazo-
wo przekraczać 50 minut. Po 
50 minutach pracy pracownicy 
przysługuje 10-minutowa prze-
rwa wliczana do czasu pracy. 
Zgodnie z wyżej wymienionym 
rozporządzeniem ograniczanie 

czasu pracy dotyczy także ko-
biet w ciąży pracujących w po-
zycji stojącej. Ich maksymalny 
czas pracy w pozycji stojącej 
nie może przekraczać 3 godzin 
w czasie zmiany roboczej, przy 
czym czas spędzony w pozycji 
stojącej nie może jednorazowo 
przekraczać 15 minut. Po tym 
czasie pracownica w ciąży ma 
prawo do 15-minutowej prze-
rwy.

Podstawowa norma czasu 
pracy to maksymalnie 8 godzin 
na dobę i przeciętnie 40 godzin 
w przeciętnie pięciodniowym ty-
godniu pracy w przyjętym okre-
sie rozliczeniowym nieprzekra-
czającym 4 miesięcy, z pewnymi 
zastrzeżeniami. Kodeks pracy 
przewiduje możliwość skrócenia 
czasu pracy poniżej określonych 
norm dla pracowników zatrud-
nionych w warunkach szczegól-
nie uciążliwych lub szczegól-
nie szkodliwych dla zdrowia. 
Skrócenie to może polegać na 
ustanowieniu przerw w pracy 
wliczanych do czasu pracy albo 
na obniżeniu norm, a w przypad-
ku pracy monotonnej lub pracy 
w ustalonym z góry tempie, na 
wprowadzeniu przerw w pracy 
wliczanych do czasu pracy. Wy-
kaz tych prac ustala pracodawca 
po konsultacji z pracownikami 
lub ich przedstawicielami w try-
bie i na zasadach określonych w 
rozdziale XI Działu X kodek-
su pracy oraz po zasięgnięciu 
opinii lekarza sprawującego 
profilaktyczną opiekę zdrowot-
ną nad pracownikami. Jeżeli 
skrócenie czasu pracy nastąpiło 
w stosunku do pracowników za-
trudnionych na stanowiskach, na 

których występują przekroczenia 
najwyższych dopuszczalnych stę-
żeń lub natężeń czynników szko-
dliwych dla zdrowia, to praca w 
godzinach nadliczbowych jest 
niedopuszczalna. W stosunku 
do tych pracowników, podobnie 
jak do pracownic w ciąży oraz 
pracowników opiekujących się 
dzieckiem do ukończenia przez 
nie 4 roku życia, bez ich zgody 
– niezależnie od systemu i rozkła-
du czasu pracy – czas pracy nie 
może przekraczać 8 godzin. Przy 
czym za pracownika zatrudnio-
nego w warunkach szkodliwych 
dla zdrowia uważa się tylko tego, 
dla którego praca w określonych 
warunkach należy do podstawo-
wych obowiązków. Jeśli wyko-
nuje on pewne obowiązki w tych 
warunkach sporadycznie, to nie 
ma podstaw do stosowania tych 
ograniczeń.

Szczególne ograniczenia 
czasu pracy dotyczą także pracu-
jących w nocy. Pracownikiem 
pracującym w nocy jest pra-
cownik, którego rozkład czasu 
pracy obejmuje w każdej dobie 
co najmniej 3 godziny pracy 
w porze nocnej lub którego co 
najmniej jedna czwarta czasu 
pracy w okresie rozliczenio-
wym przypada na porę nocną. 
Czas pracy pracującego w nocy 
nie może przekraczać 8 godzin 
na dobę, jeżeli wykonuje prace 
szczególnie niebezpieczne albo 
związane z dużym wysiłkiem 
fizycznym lub umysłowym. Wy-
kaz tych prac określa pracodaw-
ca w porozumieniu z zakładową 
organizacją związkową, a jeżeli 
u pracodawcy nie działa zakła-
dowa organizacja związkowa – z 
przedstawicielami pracowników 
wybranymi w trybie przyjętym 
u danego pracodawcy oraz po 
zasięgnięciu opinii lekarza spra-
wującego profilaktyczną opiekę 
zdrowotną nad pracownikami, 
uwzględniając konieczność 
zapewnienia bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia pra-
cowników.

Przepis ten nie dotyczy 
pracowników zarządzających 
zakładem pracy oraz przypad-
ków konieczności prowadzenia 
akcji ratowniczej w celu ochro-
ny życia lub zdrowia ludzkiego, 
ochrony mienia lub środowiska 
albo usunięcia awarii.

Pracodawca informuje wła-
ściwego okręgowego inspektora 
pracy o zatrudnianiu pracowni-
ków pracujących w nocy na ich 
pisemny wniosek.

Iwona Pawlaczyk

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

ś. p.

Mariana Sikorskiego
wieloletniego członka NSZZ „Solidarność”.

Wszystkim bliskim, a zwłaszcza Żonie, pragniemy 
przekazać wyrazy otuchy i nadziei wypływającej z wiary, że 

życie nie kończy się wraz ze śmiercią.
Komisja Międzyzakładowa i członkowie 
NSZZ „Solidarność” w GPEC sp. z o.o.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
naszej Koleżanki

ś. p.

Barbary Szablikowskiej
wieloletniej pracownicy GPEC i członkini 

naszego Związku.
Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy 

głębokiego współczucia
Koleżanki i koledzy z Komisji Międzyzakładowej NSZZ 

„Solidarność” Pracowników GPEC sp. z o.o.

Nie wszystek umrę
Cyprian Kamil Norwid

Aleksandrze Turowskiej, Przewodniczącej Komisji 
Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania 

NSZZ „Solidarność” w Brusach, 
 wyrazy głębokiego współczucia  z powodu śmierci 

Ojca
oraz otuchy w tych trudnych chwilach

składają Koleżanki i Koledzy z „Solidarności”
Regionu Gdańskiego

Zmarła Zofia Borakowska, lekarz laryngolog, działaczka 
NSZZ „Solidarność”. W latach 1980 – 1981 była wiceprze-
wodniczącą komisji zakładowej w Zespole Opieki Zdro-
wotnej w Wejherowie. Była przewodniczącą tej organizacji 
zakładowej w latach 1989 – 2010. 

Od 1990 do 2006 roku była członkiem Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Przed dwie kadencje w 
latach 1990 – 1995 była kierownikiem Oddziału ZRG w 
Wejherowie. W latach 1990-– 2014 była delegatem na WZD 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Zofia Borakowska działała również społecznie w harcer-
stwie, była harcmistrzem, działała w ZHP w Hufcu Rumia.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 2 lutego 2018 roku 
w Rumi.

Czas pracy pracowników regulowany przepisami kodeksu pra-
cy oraz innymi przepisami wykonawczymi pomimo ich funk-
cjonowania od lat ciągle rodzi różne interpretacje zarówno 
przez resort pracy, jak i Państwową Inspekcję Pracy oraz orzecz-
nictwo sądów. Nie ulega wątpliwości, że zbyt długo trwająca 
praca, bez odpowiedniego odpoczynku, może być przyczyną 
wypadków przy jej wykonywaniu, a w przypadku warunków 
szkodliwych dla zdrowia – także chorób zawodowych.

Zofia Borakowska
(1935-2018)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odeszła od nas 

ś. p.

Zofia Borakowska
lekarz laryngolog

wieloletni członek Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” działaczka „Solidarności Służby Zdrowia, 

Delegatka na WZD Regionu Gdańskiego. 
Wszystkim bliskim serdeczne wyrazy współczucia
składają członkowie Zarządu Regionu Gdańskiego 

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

Ks. Jan Twardowski

Annie Sawickiej, przewodniczącej Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” w Operze Bałtyckiej, serdeczne 

wyrazy współczucia z powodu śmierci

Mamy
składają koleżanki i koledzy z „Solidarności”  

w Operze Bałtyckiej

Twoja wola stała się, Panie...
Naszemu Koledze Romanowi Stegartowi  

z Działu Informacji i Promocji Regionu Gdańskiego  
NSZZ „Solidarność” serdeczne wyrazy współczucia  

z powodu śmierci

Brata
składają koleżanki i koledzy z „Solidarności”  

w Zarządzie Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

ZUS może zmniejszyć 
lub zawiesić świadcze-
nie osoby, która osią-

gnęła dodatkowy, określony 
wysoki przychód, podlegający 
ubezpieczeniom społecznym, 
następującym świadczenio-
biorcom:
 emerytom, którzy nie ukoń-

czyli: 60 lat kobieta i 65 lat 
mężczyzna,

 osobie, która utrzymuje rentę 
z tytułu niezdolności do pra-
cy lub rentę rodzinną,

 osobie, która otrzymuje ren-
tę wypadkową.
Osobie, która nabyła pra-

wo do emerytury pomosto-
wej, ale kontynuuje pracę w 
szczególnych warunkach lub 
w szczególnym charakterze 
– ZUS zawiesza świadczenie 
bez względu na wysokość 
osiąganego dodatkowego 
przychodu.

Natomiast bez ograniczeń 
mogą dorabiać do swojego 
świadczenia osoby na eme-
ryturze w wieku obniżonym 
z tytułu pracy w szczególnych 
warunkach lub w szczególnym 
charakterze (emerytura przy-
znana na podstawie art. 184 
ustawy emerytalnej).

Ile można dorobić na 
emeryturze lub rencie

Świadczenie emerytalne 
ulega zmniejszeniu w razie 
osiągania przychodu w kwo-
cie przekraczającej 70 proc. 
przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia za kwartał ka-
lendarzowy, ostatnio ogłoszo-
nego przez prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego, nie 

wyższej jednak niż 130 proc. 
tej kwoty.

Natomiast prawo do emery-
tury ulega zawieszeniu w razie 
osiągania przychodu w kwocie 
wyższej niż 130 proc. przecięt-
nego miesięcznego wynagro-
dzenia za kwartał kalendarzo-
wy, ostatnio ogłoszonego przez 
prezesa Głównego Urzędu Sta-
tystycznego.

Wysokość kwot przychodu 
powodujących:
 zmniejszenie świadcze-

nia – to kwoty równe 70 
proc. przeciętnego wyna-
grodzenia miesięcznego 
brutto: od 1 marca 2017 r. 
– 2953,30 zł, 

 zawieszenie świadczenia 
– to kwoty równe 130 
proc. przeciętnego wyna-
grodzenia miesięcznego 
brutto: od 1 marca 2017 r. 
– 5484,61 zł.
Czyli: jeżeli świadczeniobior-

ca (zobligowany do rozliczenia z 
ZUS) osiągnie miesięczny przy-
chód np. z wynagrodzenia za 
pracę w wysokości do 2953,30 
zł brutto, to wówczas jego eme-
rytura nie zostanie zmniejszona 
ani zawieszona. Jeżeli natomiast 
osiągnie miesięczny przychód w 
wysokości powyżej 5484,61 zł, 
to wówczas jego świadczenie 
zostanie zawieszone.

Należy przy tym pamiętać, 
że przez przychód rozumie się 
nie tylko przychody z tytułu za-
trudnienia w ramach stosunku 
pracy, ale też przychody w ro-
zumieniu przepisów o podatku 
dochodowym od osób fizycz-
nych z tytułu: pracy nakładczej, 
służby, wykonywania mandatu 
posła lub senatora, wykonywa-

nia pracy w czasie odbywania 
kary pozbawienia wolności 
lub tymczasowego areszto-
wania, pobierania zasiłku dla 
bezrobotnych i stypendium 
wypłacanych bezrobotnym 
oraz stypendium sportowego, 
a także z tytułu prowadzenia 
pozarolniczej działalności oraz 
umowy agencyjnej lub umowy 
zlecenia, jak również z tytułu 
współpracy przy tej działalno-
ści lub współpracy przy wyko-
nywaniu umowy, z tytułu umo-
wy o dzieło wykonywanej na 
rzecz własnego pracodawcy.

Jakie przychody  
bez ograniczeń

Na zawieszenie lub zmniej-
szenie świadczeń emery-
talno-rentowych nie mają 
wpływu przede wszystkim 
przychody uzyskiwane z tytułu 
wykonywania pracy zarobko-
wej nieobjętej obowiązkowymi 
ubezpieczeniami społecznymi. 
Chodzi tu m.in. o przychody 
uzyskiwane z tytułu:
 umów o dzieło zawartych 

z innym podmiotem niż 
własny pracodawca,

 praw autorskich i patento-
wych,

 wynajmu lub dzierżawy nie-
ruchomości albo lokali (chy-
ba że wynajem lub dzier-
żawa stanowią przedmiot 
działalności gospodarczej),

 honorariów z tytułu dzia-
łalności twórczej lub arty-
stycznej.

Rozliczenie roczne 
i miesięczne

Istotne jest, że ZUS rozli-
cza świadczeniobiorców nie 
tylko w stosunku miesięcznym 
– porównując kwotę przycho-
du emeryta lub rencisty osią-
gniętego w poszczególnych 
miesiącach z granicznymi 

kwotami przychodu, ale rów-
nież po zakończeniu roku 
kalendarzowego, porównuje 
osiągnięte przychody w za-
kończonym roku z graniczny-
mi rocznymi kwotami przy-
chodu. Po zakończeniu roku 
wybiera sposób rozliczenia 
najkorzystniejszy dla emeryta 
lub rencisty.

Jeżeli świadczeniobiorca 
osiągnie przychód 
w danym roku 
kalendarzowym 
w wysokości do  
35 522,10 zł brutto, 
to wówczas jego 
emerytura nie 
zostanie zmniejszona 
ani zawieszona. 
Przychód powyżej 
kwoty 65 969,10 zł 
spowoduje zawieszenie 
świadczenia.

Jeśli zatem świadczenio-
biorca nie przewidział, ile 
prawdopodobnie zarobi w cią-
gu danego roku kalendarzowe-
go i nie zgłosił wcale lub zgło-
sił, że nie osiągnie przychodu 
powodującego zmniejszenie 
lub zawieszenie świadcze-
nie, to musi liczyć się z tym, 
że od miesiąca marca danego 
roku (do końca lutego emeryci 
i renciści mają czas na złoże-
nie zaświadczenia o wysoko-
ści dodatkowych zarobków, 
jakie uzyskali za rok ubiegły) 
może otrzymać decyzję ZUS 
zobowiązującą do zwrotu czę-
ści lub całości wypłaconego 
świadczenia.

Emerycie, rencisto – rozlicz się z ZUS
Do końca lutego 2018 roku niektórzy emeryci i renciści, którzy 
dorabiają do swoich świadczeń, powinni powiadomić ZUS 
o wysokości ubiegłorocznych dochodów. Świadczeniobior-
cy, którzy kontynuują zatrudnienie lub zamierzają rozpocząć 
prowadzenie działalności gospodarczej, powinni o tym fakcie 
powiadomić ZUS, składając druk Rw-73. 

Renta socjalna
Osobę pobierającą rentę so-

cjalną obowiązują takie same 
limity kwot przychodu. Jedno-
cześnie prawo jej pobierania 
charakteryzuje się większym 
rygoryzmem.  Na zawiesze-
nie renty socjalnej wpływają 
przychody osiągane z tytułu 
wykonywania umowy zlecenia 
przez uczniów szkół ponadpod-
stawowych i studentów, którzy 
nie ukończyli 26 lat życia oraz 
honoraria z tytułu działalno-
ści artystycznej lub twórczej. 
Od przychodów tych nie jest 
wprawdzie odprowadzana 
składka na ubezpieczenie spo-
łeczne, jednak podlegają one 
opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym.  Do przychodu 
powodującego zawieszenie 
prawa do renty socjalnej za-
licza się również przychód z 
umowy o dzieło oraz przychód 
z tytułu umowy najmu, podnaj-
mu, dzierżawy, poddzierżawy 
lub innych umów o podobnym 
charakterze, opodatkowa-
nych na podstawie przepisów 
o zryczałtowanym podatku 
dochodowym. Prawo do renty 
socjalnej ulega zawieszeniu 
również w razie osiągania za 
granicą przychodu z powyżej 
wymienionych tytułów. 

Osoba pobierająca rentę 
socjalną, jej przedstawiciel 
ustawowy lub osoba sprawu-
jąca nad osobą pobierającą 
rentę socjalną opiekę prawną 
są obowiązani niezwłocznie 
powiadomić zakład o osiąga-
niu przychodu w kwocie po-
wodującej zawieszenie prawa 
do tej renty 
Stan prawny na 18.01.2018 r.

Maria Szwajkiewicz

Ochrona wizerunku osób prywatnych i publicznych

Zgodnie z przepisami pra-
wa wizerunek człowieka 
stanowi jedno z dóbr 

osobistych i podlega ochronie, 
przewidzianej w przepisach pra-
wa cywilnego (art. 23 k.c.), jak i 
prawa autorskiego. Przepis art. 
81 ust. 1 ustawy o prawie au-
torskim i prawach pokrewnych  
stanowi, że rozpowszechnianie 
wizerunku wymaga zezwolenia 
osoby na nim przedstawionej. 
Zgoda może być wyrażona w 
dowolnej formie, aczkolwiek 
nie może być „dorozumiana” 
(na przykład jako „brak prote-
stu” ze strony osoby sportreto-
wanej na zdjęciu).

Dopuszczalne jest rozpo-
wszechnianie wizerunku sta-

nowiącego jedynie szczegół 
przedstawianej całości, jak 
zgromadzenie, publiczna impre-
za (art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy 
o prawie autorskim), jeśli nie 
zawierają portretu konkretnych 
osób ani zbliżeń ich twarzy. 

Sposobem na uniknięcie nie-
przyjemności z tytułu roszczeń 
uczestników imprezy masowej 
jest włączenie do jej regulaminu 
zapisu stanowiącego, że udział 
w imprezie równoznaczny jest 
z wyrażeniem zgody na publi-
kację wizerunku. 

Możliwe jest również rozpo-
wszechnianie wizerunku osoby 
powszechnie znanej w trakcie 
wykonywania przez nią funkcji 
publicznych (np. politycy) lub 

osoby, która otrzymała za to 
wynagrodzenie (np. modelka). 
Wykorzystanie wizerunku oso-
by powszechnie znanej powin-
no być zawsze związane z wy-
konywaniem przez nią funkcji 
zawodowych, społecznych lub 
politycznych. Wyłącza to zatem 
możliwość wykorzystywania 
bez zgody zainteresowanego 
jego wizerunku m.in. na pocz-
tówkach, w kalendarzach czy w 
działalności reklamowej. 

Zezwolenie  na  rozpo-
wszechnianie wizerunku może 
być udzielone w formie dowol-
nej; zgoda musi być jednak 
niewątpliwa. 
Stan prawny na 6.12.2017 r.

Maria Szwajkiewicz
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SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność”
opracował Wojciech Matuszewski

Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

– Spotykamy się w hali 
produkcyjnej waszego za-
kładu, przyznam, że w dość 
szczególnej scenerii. Przed 
nami w otoczeniu stanowisk 
pracy, gdzie montuje się ma-
szyny rolnicze, na jednej ze 
ścian wbudowany jest piękny 
drewniany krzyż z portre-

– Rozmawialiśmy do tej 
pory na tematy ogólnokra-
jowe, przejdźmy teraz do 
problematyki w Regionie 
Słupskim. Wiem, bo pisa-
łem o tym wielokrotnie, że 
głównym problemem nasze-
go małego przecież Regionu 
jest rozwój Związku. Jak ten 
problem udało się rozwiązać 
w minionym roku i jakie są 
plany na ten rok? – pytam 
Tadeusza Pietkuna odpowie-
dzialnego za rozwój Związku 
w Regionie.

– Rozwój Związku jest dla 
nas priorytetem, jednocześnie 
jest to moim zdaniem jeden 
z najtrudniejszych elementów 
naszej pracy związkowej. Aby 
pozyskać nowych związkow-
ców trzeba włożyć naprawdę 

Minął rok 
Rozmowa z przewodniczącym Zarządu 
Regionu NSZZ „Solidarność” w Słupsku 
STANISŁAWEM SZUKAŁĄ i jego zastępcą 
TADEUSZEM PIETKUNEM (cz. 2)

wiele wysiłku, mieć wie-
dzę, jak to zrobić. Trzeba też 
chcieć i wykazać się wielką 
cierpliwością. Dalej pokutuje 
w naszej świadomości zasada, 
że ktoś coś za nas zrobi – pre-
mier, Sejm, Senat, rząd. Gdy 
z naszym przewodniczącym 
Piotrem Dudą porozmawia 
prezydent RP Andrzej Duda, 
to związkowców nam od samej 
rozmowy przybędzie… Otóż 
tak nie jest. Dzisiaj, szcze-
gólnie w naszym Regionie, 
gdzie tych zakładów pracy jest 
mało i są mniej liczne jak 10 
czy 15 lat temu, tych nowych 
członków pozyskać jest bardzo 
ciężko. W zeszłym roku wpro-
wadziliśmy na szczeblu Regio-
nu projekt dotyczący rozwoju 
Związku. W początkowej fazie 

była nadzieja, że przyniesie on 
wymierne efekty, było spore 
zainteresowanie, prowadzi-
liśmy spotkania i szkolenia, 
przyjechali koledzy z Działu 
Szkoleń z Komisji Krajowej, 
którzy przekazywali naszym 
związkowcom praktyczne 
uwagi. Był spory zapał do 
pracy, wnioskuję to po moich 
rozmowach po szkoleniach z 
ich uczestnikami, ale moim 
zdaniem to za mało. Taki pro-
gram powinien być stworzony 
na szczeblu krajowym poprzez 
opracowania eksperckie i po-
tem wdrażany w poszczegól-
nych regionach.

– Jakie efekty przyniosły 
te spotkania i szkolenia?

– Szczerze powiem, że 
niewielkie. Dalej jest trud-
no dotrzeć do świadomości 
związkowców i zmienić ich 
nastawienie do pozyskiwania 
nowych członków. Ja walczę 
w swoich rozmowach o zmia-
nę tej mentalności, co pomału 
następuje. Polega to jednak na 
tym, że świadomość zatrzymu-
je się na etapie samego uznania 
tego faktu za najważniejszy, 
a działania praktycznego póź-
niej nie widać. Na usprawiedli-
wienie naszych związkowców 
jednak powiem, że trudno jest 
namówić pracowników do 
wstąpienia do Związku, gdy 
przykładowo pracownik nie-

związkowiec otrzymuję staw-
kę godzinową na poziomie 15 
zł na godzinę, a związkowiec o 
2 zł mniejszą. Dalej więc jako 
związkowcy jesteśmy szyka-
nowani za swoją przynależ-
ność. Podczas moich rozmów 
z naszymi związkowcami 
podkreślam, że nie trzeba od 
razu mówić o wielkiej liczbie 
pozyskanych członków, ale 
każda jedna nowa osoba, która 
zasili nasze szeregi, to już jest 
sukces.

– A jak to ma wyglądać 
w tym roku? Czy są nowe po-
mysły na rozwój Związku?

– W tym roku odbędzie się 
Walne Zebranie Delegatów 
naszego Regionu, liczę – choć 
nie wiem, jaka jeszcze będzie 

formuła tego spotkania – że 
będziemy rozmawiać na temat 
rozwoju Związku i wpiszemy 
go do naszego programu obrad. 
Liczę też na obecność naszych 
kolegów i koleżanek z zaprzy-
jaźnionego Regionu Gdańskie-
go i Komisji Krajowej, z któ-
rymi także będziemy chcieli 
rozmawiać na ten temat. Jeśli 
zaś chodzi o dalsze działania 
dotyczące rozwoju, to nadal 
będziemy poprzez spotkania, 
czy to w Zarządzie Regionu, 
czy to na szczeblu zakładu 
pracy, pokazywać, jak to robić 
i przede wszystkim zmieniać 
świadomość i nastawienie do 
tego projektu.

– Dziękuję za rozmowę 
i życzę sukcesów.

Na grudniowym spotkaniu opłatkowym w Zarządzie 
Regionu NSZZ „Solidarność” w Słupsku.

Historia krzyża ze słupskiego Famarolu
Rozmowa z BOGUSŁAWEM KĘSICKIM, 
przewodniczącym zakładowej 
„Solidarności” w słupskim Famarolu, 
i DARIUSZEM MADEJCZUKIEM, sekretarzem 
komisji zakładowej, społecznym 
zakładowym inspektorem pracy.

Bogusław Kęsicki i Dariusz Madejczuk z Famarolu.

tem świętego Jana Pawła II, 
a w tle żywe kwiaty, palące 
się znicze, flagi „Solidarno-
ści” i Polski. Całość wygląda 
jak piękny fabryczny ołta-
rzyk. Wszystko to sprawia 
niesamowite wrażenie w tym 
miejscu. Jak doszło do tego, 
że krzyż pojawił się w waszej 
hali?

– Historia naszego krzyża 
zaczyna się 8 listopada 1981 
roku. Wówczas to odbyły się 
uroczystości poświęcenia za-
kładowego sztandaru „Solidar-
ności” i krzyża. Inicjatorami 
powstania krzyża byli ówcze-
sny przewodniczący naszego 
związku w Agromecie-Fama-
rolu, bo tak wtedy nazywała 
się nasza fabryka, nieżyjący 
już, niestety, Stefan Korejwo 
i jego zastępca Henryk Grzą-
dzielski. O godzinie 11 przed 
bramą główną zgromadziło 
się około 4 tysięcy osób, były 
reprezentacje wszystkich naj-
większych wówczas komisji 

zakładowych „Solidarności” 
w Słupsku: PKP, Kapeny, Safo, 
Wagonowni, Stoczni Ustka. 
Zebrała się także nasza załoga 
i zaproszeni goście, grała orkie-
stra. Uroczystość miała bardzo 
podniosły charakter. Na samym 
początku księdza biskupa Tade-
usza Werno, który dokonał aktu 
poświęcenia, przywitał właśnie 
Stefan Korejwo, a w imieniu 
duchowieństwa ks. dziekan Ry-
szard Król. Po powitaniu cały 
orszak w asyście związkowych 
pocztów sztandarowych prze-
szedł do nowo otwartej hali 
montażowni, gdzie odprawiona 
została uroczysta msza święta, 
podczas której ks. biskup do-
konał poświęcenia sztandaru i 
krzyża. Tego samego dnia od-
było się także otwarcie naszego 
związkowego biura, które rów-
nież zostało poświęcone przez 
ks. biskupa. Czuło się wtedy, 
że uczestniczymy w naprawdę 
historycznym wydarzeniu nie 
tylko w dziejach zakładu, ale 
też miasta. 

Famarol na mapie Słupska 
był wtedy jednym z najwięk-
szych zakładów pracy, posiadał 
wielu członków Związku. I na 
tle innych słupskich firm to nas 
właśnie wyróżniało, że mieli-
śmy swój krzyż bezpośrednio 

przy naszych warsztatach pra-
cy. 

– To rzeczywiście piękna 
historia. A jak dzisiaj jest 
postrzegany krzyż przez za-
łogę i jak pracodawca patrzy 
na ten święty znak naszej 
wiary?

– Czasy się zmieniły, żyje-
my w zupełnie innej rzeczywi-
stości niż 35 lat temu, a jednak 
krzyż został przez te wszystkie 
lata z nami. Uważamy go za 

fundament i symbol naszego 
zakładu, nie spotkaliśmy się 
nigdy z wrogością czy kwe-
stionowaniem jego obecności 
wśród nas czy to przez dzisiej-
szych pracowników, czy zmie-
niających się na przestrzeni lat 
pracodawców. Pracują z nami 
osoby pochodzące z Ukrainy, 
także z szacunkiem wypowia-
dają się o krzyżu, bo rozumieją, 
jaką ma wartość dla nas, ludzi 
„Solidarności” i chrześcijan.Krzyż w słupskim Famarolu.
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CZYTELNICY I MY

Na końcu 
JĘZYKA
Na końcu
JĘZYKA

Na rozwiązania (e-maile, listy 
tradycyjne, adresy w stopce 
na str. 2) czekamy do 15 
dnia następnego miesiąca od 
ukazania się tego wydania 
„Magazynu”. Rozlosowali-
śmy nagrodę za rozwiązanie 
Krzyżówki z Sanem dla Wisły 
z nr. 12/2017. Otrzymuje ją 
pan Jan Majchrzak z Rot-
manki. Nagrodę wyślemy 
pocztą. Hasło brzmiało: 
„Święta, Święta”.

Niedomaga – razem czy 
osobno?

Dlaczego czasownik „niedomaga” zawsze piszemy razem, 
natomiast „nie domaga się” – osobno? Dlaczego raz piszemy 
„niedosłyszeć”, a innym razem – „nie dosłyszeć”?

Wszyscy wiedzą, że „nie” z czasownikami pisze się osob-
no, na przykład: nie biegać, nie śpiewać, nie grać, nie 
pisać. Wobec tego, dlaczego niektóre czasowniki zaczy-

nające się od „nie-” piszemy: niedomagać, niedowierzać, niewolić, 
niepokoić, niedowidzieć, niedosłyszeć, niecierpliwić się?

Partykuła „nie” z czasownikami 
Przecząca partykuła „nie” w połączeniu z czasownikami sta-

nowi zaprzeczenie jakiejś czynności lub stanu, które dany cza-
sownik wyraża, np. stanowi zaprzeczenie czasowników: biega 
– nie biega, czyta – nie czyta, chodzi – nie chodzi, gra – nie gra.
Mała Agatka jeszcze nie czyta. Wojtuś nie chodzi do przedszkola.
Uwaga: w słownikach (np. ortograficznych) występują te cza-
sowniki w formie bezokolicznika, np.: biegać, czytać, chodzić, 
grać, pisać (bez partykuły „nie”).

Czasowniki typu: niedomagać, niepokoić
W czasownikach typu: nienawidzić, niedomagać, niepoko-

ić nie ma partykuły przeczącej „nie”. Pierwsza część wyrazów 
(„nie-”) nie stanowi zaprzeczenia czasowników: „nawidzić, wolić, 
domagać, pokoić, cierpliwić się”, ponieważ takich czasowników 
nie ma i w słownikach znajdziemy tylko bezokoliczniki: niedo-
magać, nienawidzić, niepokoić, niecierpliwić się. 
Uwaga! Wątpliwości występują, gdy czasowniki wymawia się 
bardzo podobnie lub identycznie, a jednak różnią się one zna-
czeniem i zapisem.

Niedomaga oraz nie domaga się
Istnieją bardzo podobne dwa czasowniki, które mają zupełnie inne 

znaczenie: „niedomaga” oraz „nie domaga się”.
Widoczne jest to w zdaniach:

1. Ten pracownik nie domaga się (nie żąda) większej pensji, 
a tamten domaga się (żąda) większego wynagrodzenia.
Jan nie domaga się (nie wymaga) odszkodowania, a Tomasz doma-
ga się (wymaga) zadośćuczynienia za poniesione szkody.
Rośliny nie domagały się (nie potrzebowały) więcej słońca, ale 
domagały się (niezbędnie potrzebowały) deszczu.
2. Dziadek od wielu lat niedomaga (jest niezupełnie zdrowy).
Maria często niedomaga (choruje) i dlatego zrezygnowała z pracy.
Ten silnik od jakiegoś czasu niedomaga (źle pracuje).

Jak widać, czasowniki: „nie domagać się” i „niedomagać” 
co innego znaczą.

Wyraz domagać się (w zdaniach z pierwszej grupy) znaczy 
‘usilnie dopominać się o coś; żądać, wymagać’ oraz ‘niezbędnie 
potrzebować czegoś’, zaś zaprzeczenie tego czasownika nie do-
magać się – znaczy ‘nie dopominać się usilnie o coś; nie żądać, 
nie wymagać’ oraz ‘nie potrzebować czegoś’.

Natomiast słowo niedomagać (w zdaniach z drugiej grupy) znaczy: 
‘być niezupełnie zdrowym, często chorować, zapadać na zdrowiu’ oraz 
w znaczeniu przenośnym – ‘nie dopisywać, mieć braki, usterki’.

Niedosłyszeć i nie dosłyszeć
Jeszcze inna jest sytuacja z „niedosłyszeć” oraz „nie dosły-

szeć”. Są to dwa czasowniki, które tak samo brzmią, ale pisze 
się je inaczej, bo znaczą co innego.

Czasownik „niedosłyszeć” – znaczy ‘słabo słyszeć’, np. Babcia nie-
dosłyszy na starość. Można niedosłyszeć z powodu zapalenia ucha.

Natomiast „nie dosłyszeć” to zaprzeczenie czasownika do-
słyszeć, który znaczy ‘uchwycić uchem, zdołać usłyszeć mimo 
trudności; posłyszeć’, np. Dosłyszał tylko kilka słów. Nie dosły-
szał dokładnie, o czym rozmawiali.

Reasumując
Gdy mamy wątpliwości, czy „nie” z danym czasownikiem pisze się 

razem, czy osobno – sprawdźmy, co dokładnie znaczy ten wyraz (czy 
jest to zaprzeczenie znanego czasownika, czy inne słowo).

Barbara Ellwart

POZIOMO
4) kąpiel w brodziku, 7) tam 
wypijesz kawę i zjesz ciastko, 
9) pnącze Bachusa, 10) wdowi 
pieniądz, 11) klasztor prawo-
sławny, 13) Irena, piosenkar-
ka, 15)  popisowy – artysty, 
17) resztka jabłka, 18) komplet 
z talerzami, 20) kraj „świę-
tych” krów, 21) Napoleon 
lub Hirohito, 24) specjalność 
polskiej kuchni, 26) noszone 
zimą przez elegantki, 27) or-
chidea, 28) najwybitniejszy 
filozof i matematyk starożyt-
nej Grecji, 29) noszone latem 
zarówno przez kobiety jak i 
mężczyzn.
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PIONOWO
1) koń żyjący na prerii, 2) na 
jezdni i na sawannie, 3) skan-
dynawska stolica, 4) główna 
lub boczna w świątyni, 5) do-
mena A. Radwańskiej, 6) upra-
wiany dla zdrowia, 8) chwała, 
sława, 10) na końskiej szyi, 
12) historyczna nazwa Dolnej 
Litwy, 14) hodowlane zwierzę 
futerkowe, 16) pieprzyca, tło 
dla baranka, 17) nagniotek, 
19) stracił żonę, 22) pogo-
da pod psem, 23) odpad w 
tartaku, 24) Brandenburska 
lub Floriańska, 25) singapurski 
producent sprzętu elektroniki 
użytkowej.                      (kas)

Litery w szarych kratkach od 
1 do 20 utworzą rozwiązanie 
– tytuł piosenki zespołu Kombi.

Krzyżówka z pieprzycą

1 lutego Ordynacja wyborcza
6 lutego Ordynacja wyborcza
19-21 lutego Prawo pracy i związkowe część 1 (wyjazdowe)
19-21 lutego Prawo pracy i związkowe część 2 (wyjazdowe)
27 lutego Ordynacja wyborcza
6-7 marca Szkolenie dla skarbników organizacji związkowych
16-18 marca Profesjonalizm organizacji związkowej (wyjazdowe)
16-18 marca Prawo pracy i związkowe część 1 (wyjazdowe)
20-21 marca Szkolenie dla członków komisji rewizyjnych
22-23 marca Szkolenie dla skarbników organizacji związkowych
16-19 kwietnia Kodeks pracy (wyjazdowe)
16-19 kwietnia Szkolenie negocjacyjne (wyjazdowe)
14-16 maja Prawo pracy i związkowe część 1 (wyjazdowe)
14-16 maja Szkolenie dla przewodniczących organizacji zakładowych (wyjazdowe)
13-15 czerwca Prawo pracy i związkowe część 1 (wyjazdowe) 
13-15 czerwca Prawo pracy i związkowe część 2 (wyjazdowe) 

Dział Szkoleń ZRG zaprasza na szkolenia zaplanowane na najbliższe miesiące. 
Szkolenia wyjazdowe odbywają się w hotelu Zew Morza w Jastrzębiej Górze, organizator (Dział 
Szkoleń) zapewnia transport z Gdańska i nocleg z wyżywieniem w trakcie trwania szkolenia.
Zgłoszenia i pytania prosimy kierować na adres e-mail: dzial.szkolen@solidarnosc.gda.pl, telefo-
nicznie: 58 305 54 79.

Dział Szkoleń zaprasza
Szkolenia od lutego do czerwca 2018 r. 
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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”

GOTYCKIE OSSUARIUM

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

Ossuarium z Bystrza 
z cenną gotycką po-
lichromią to jedyny 

średniowieczny tego rodzaju 
zabytek na ziemiach polskich. 
Taką informację znalazłam na 
tablicy umieszczonej nieopo-
dal gotyckiej kaplicy na reszt-
kach pomenonickiego cmenta-
rza we wsi Bystrze położonej 
w powiecie malborskim. Pro-
blem w tym, że owej gotyckiej 
polichromii już prawie nie ma, 
bo zwyczajnie wyblakła. Po-
zostały po niej jedynie frag-
menty tynku, na którym była 
wykonana. Murowana, z czer-
wonej cegły, nieduża kaplica, 
a raczej kostnica, zwieńczona 
kopułą z metalową kulą, na 
której zapewne znajdował się 
krzyż, pierwotnie znajdowała 
się obok XIV-wiecznego ko-
ścioła św. Jakuba Apostoła. O 
kościele właściwie niewiele 
wiemy, poza faktem, że na 

Żuławy Wiślane są wyjątkowo bogate w najróżniejsze zabytki, jednak przez lata były po-
mijane w folderach turystycznych, więc postanowiłam poświęcić im nieco więcej uwagi. 
Właściwie każda wieś na tym terenie ma turystom coś interesującego do zaoferowania, 
ale z reguły są to obiekty ginące, bardzo zniszczone, a przecież często jedyne w swoim 
rodzaju. Tak jest z miejscowością, gdzie znalazłam obiekt wyjątkowy, wymagający jednak 
natychmiastowej interwencji konserwatorskiej. Zapraszam do miejscowości Bystrze odległej 
o cztery i pół kilometra od wsi Miłoradz i 11 kilometrów od Malborka.

początku XVIII wieku popadł 
w ruinę, chociaż w 1788 r. był 
jeszcze filią parafii z Mątew 
Wielkich i w 1820 r. został 
rozebrany. Mimo ówcześnie 
panującej reformacji był to 
cały czas kościół katolicki, 
o czym świadczy wizytacja 
biskupa chełmińskiego prze-
prowadzona w 1706 r. 

Ossuarium zostało wznie-
sione pod koniec XIV wieku, 
złożono do niego szczątki 
osób poległych podczas wojny 
trzynastoletniej (1454-1466). 
W 1590 r. w ossuarium uderzył 
piorun, powodując znaczne 
zniszczenie. Było ono potem 
kilkakrotnie remontowane. Po 
raz ostatni drobnej renowacji 
dokonano w 1970 r. Potem nikt 
się nim nie interesował, więc 
popadło w ruinę.

Nazwa ossuarium/ossarium 
wzięła się od naczynia (urny) 
na szczątki ludzkie. Na Żuła-

wach wspomniany obiekt nie 
jest jedyny, gdyż w niedalekim 
Lisewie Malborskim znajduje 
się również ossuarium, aczkol-
wiek nieco młodsze.

Niezwykłość bystrzeńskie-
go ossuarium polega na tym, że 
w jego wnętrzu znajdowały się, 
datowane na rok około 1400, 
trzy gotyckie malowidła ścien-
ne z przedstawieniami sceny 
Deesis (Chrystus Pantokrator 
w otoczeniu Matki Boskiej 
i św. Jana Chrzciciela), Sądu 
Ostatecznego i Matki Boskiej 
pośredniczki i opiekunki wier-
nych. Przedstawienie Matki 
Boskiej okrywającej płaszczem 
ludzi i ich dusze u bram raju 
bardziej znane jest w Kościo-
łach wschodnich i nazywa się 
je Matka Boska Pokrow. Dla-
czego takie malowidło znalazło 
się w małej wsi na Żuławach?

Bystrze posiada jeszcze je-
den zabytek, również w stanie 
opłakanym, ale wyjątkowo 
piękny. Jest to dom podcienio-
wy o konstrukcji szachulcowej 

Ossuarium z Bystrza.

na kamiennej podmurówce. 
Datowany jest na 1819 r., a je-
go budowniczym był Jakub 
Jamvet, co zostało zaznaczone 
na jednej z belek gzymsowych. 
Podcień wspiera 8 drewnianych 
kolumn zwieńczonych kapite-
lami w porządku jońskim. Dom 
ten różni się od innych domów 
podcieniowych występujących 
na Żuławach zastosowaniem 
drewnianych, bogato zdobio-
nych detali architektonicznych: 
gzymsów, desek narożników, 
festonów podcienia czy bardzo 
dekoracyjnymi drzwiami wej-
ściowymi, wszystko to może 
niejednego turystę zachwycić.

Ze starych dokumentów 
dowiadujemy się, że wieś By-
strze (Bysterfeld, Bysterfelde, 
Biesterfeld, Beisterfeld) otrzy-
mała akt lokacyjny w dniu 
1 grudnia 1343 r. (niektórzy 
podają rok 1344) od wielkiego 
mistrza krzyżackiego Ludolfa 
Königa. Jednak już wcześniej 
istniała samodzielna parafia, 
która utrzymywała się z 4 włók 
wolnych oraz z dziesięciny 
z 36 włók. Niestety, nie wia-
domo, czy przed wybudowa-
niem gotyckiego kościoła św. 
Jakuba we wsi znajdowała się 
na przykład drewniana kaplica. 
Wiemy jedynie, że na począt-
ku XIX w. wieś zamieszkiwało 
166 osób, w tym tylko 10 me-
nonitów. Wcześniej musiało 
być ich więcej, skoro powstał 
tam menonicki cmentarz. 

Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Bystrze, dom podcieniowy.


