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pracowników do rady nadzorczej.  Przedsta-
wiciel pracowników nie będzie musiał uzy-
skać pozytywnej opinii rady do spraw spółek 
z udziałem Skarbu Państwa i państwowych 
osób prawnych, nie będzie także musiał wy-
pełniać wymogów edukacyjnych. Również, co 
bardzo istotne, pełnienie funkcji z wyboru w 
zakładowej organizacji związkowej nie będzie 
przesłanką uniemożliwiającą reprezentowanie 
pracowników w radzie nadzorczej. 

Zbieranie owoców bez płacy 
minimalnej
Komitet Stały Rady Ministrów, czyli organ 
pomocniczy rządu, pracujący pod kierunkiem 
Jacka Sasina, przyjął przygotowany przez 
Ministerstwo Rolnictwa projekt ustawy 
o zmianie ustawy o ubezpieczeniu spo-
łecznym rolników oraz niektórych innych 
ustaw. Zdaniem ekspertów NSZZ „Solidar-
ność” propozycja jest tak kontrowersyjna, 
że pomysłodawca nawet nie próbował jej 
skonsultować w Radzie Dialogu Społecznego. 
Projekt ów wprowadza „umowę o pomoc przy 
zbiorach owoców i warzyw”, czyli przy zbiera-
niu owoców lub warzyw, usuwaniu zbędnych 
części roślin, klasyfikowaniu lub sortowaniu
zerwanych lub zebranych owoców lub warzyw 
oraz wykonywaniu innych czynności związanych 
z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów. 
W projekcie przewidziano, że do umów o po-
mocy przy zbiorach nie będą miały zastoso-
wania przepisy o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę. Stawki, które rolnik zaproponuje 
pomocnikowi, będą mogły być dowolnie niższe 
niż obowiązująca płaca minimalna i stawka 
godzinowa (2100 zł i 13,70 zł za godzinę).

Pracownicy Biedronki górą
Pracownik wygrał z Biedronką w sprawie 
udzielonej mu nagany za udział w proteście 
majowym ubiegłego roku. Pracownicy sieci 
handlowej Biedronka od wielu miesięcy 
uskarżali się na nieprawidłowości w zakresie 
prawa pracy, przedstawiając szefostwu 
kilkanaście zarzutów. Ponieważ rozmowy 
z pracodawcą nie przynosiły pozytywnych 
rozwiązań, pracownicy zdecydowali się na 
akcję protestacyjną. Jej uczestnicy, mimo że 
niektórzy protestowali w godzinach wolnych 
od pracy, otrzymali nagany. Kierownictwo 
Biedronki uznało ten protest za nielegalny, 
karząc za niego pracowników. Ci zdecydowali 
się sprawę oddać do sądu. Jest już pierwszy 
wyrok. Sąd stanął po stronie pracownicy. Co 
prawda wyrok nie jest ostateczny, bo sieci 
handlowej przysługuje apelacja, niemniej 
Biedronka jeszcze nie zdecydowała się na 
złożenie odwołania do wyższej instancji, gdyż 
istnieje duże prawdopodobieństwo ponow-
nego przegrania.

Pracodawca Przyjazny 

Uroczysta gala wręczenia certyfikatów „Praco-
dawca Przyjazny Pracownikom” odbyła się 26 
lutego w Pałacu Prezydenckim. Nagrodzono 
27 firm, które wyróżniają się przestrzeganiem
prawa pracy oraz zasad bhp, przeciwdzia-
łaniem mobbingowi i dobrą współpracą 
ze związkami zawodowymi. Tym razem na 
liście laureatów nie znalazła się żadna firma
z naszego Regionu.

W EUROPIE


28 godzin w tygodniu… 
w południowo-zachodnich 
Niemczech
Niemiecki związek zawodowy Industriege-
werkschaft Metall (IG Metall), obok związku 
ver.di największy samodzielny związek zawo-
dowy na świecie, wywalczył dla 2,3 miliona 
pracowników przemysłu skrócenie tygodnia 
pracy o 7 godzin – z 35 do 28. Związkowcom 
udało się również wynegocjować podwyżkę.  
Wielka grupa pracowników przemysłu cięż-
kiego w Niemczech będzie mogła skorzystać 
z bardziej elastycznego czasu pracy. Umowa 
została wynegocjowana z przedstawicielami 
700 firm z Badenii-Wirtembergii, Nadrenii i
Bawarii. Pracownicy będą mogli na dwa lata 
przejść na 28-godzinny tydzień pracy, nim 
powrócą do standardowego dla branży 35-
-godzinnego tygodnia pracy. Mniejszy wymiar 
godzinowy nie znajdzie odzwierciedlenia 
w zmniejszonym wynagrodzeniu. Tyle że 
w umowie zagwarantowano pracownikom 
też możliwość pracy nie 35, jak dotychczas, 
ale aż 40 godzin tygodniowo (jak w Polsce). 
Wtedy pracownik będzie mógł zarobić odpo-
wiednio więcej.

Wcześniejsza emerytura 
kierowców pojazdów 
powyżej 3,5 tony
31 stycznia Sąd Najwyższy orzekł w sprawie 
rozbieżności w orzecznictwie dotyczących 
praw emerytalnych kierowców pojazdów 
powyżej 3,5 tony. Udzielając odpowiedzi na 
pytanie prawne sformułowane we wniosku 
pierwszego prezesa SN, Sąd Najwyższy 
w składzie powiększonym podjął uchwałę 
o następującej treści: „Praca w transporcie 
kierowcy samochodu ciężarowego o dopusz-
czalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 
tony, który ubocznie wykonywał czynności 
konwojenta, ładowacza lub spedytora w 
odniesieniu do przewożonych towarów, 
jest pracą w szczególnych warunkach”. 
Orzeczenie jest ważne dla osób, które pracę 
kierowcy pojazdu powyżej 3,5 tony wyko-
nywały w latach 70., 80. czy 90. ubiegłego 
wieku. Jak wskazuje sędzia Józef Iwulski, 
prezes SN kierujący Izbą Pracy, Ubezpieczeń 
Społecznych i Spraw Publicznych, orzeczenie 
zawiera dwa istotne elementy. Po pierwsze 
wskazuje, że dodatkowe prace: spedytora, 
ładowacza czy konwojenta, musiały być 
wykonywane w transporcie. Wyklucza to 
więc inne branże. Drugi element odnosi się 
do tego, że te dodatkowe czynności powinny 
dotyczyć przewożonych towarów. Wyklucza 
to więc możliwość uznania za pracę kierowcy 
np. czynności spedycyjnych wykonywanych 
w biurze.

Przedstawiciele pracowników 
w radach nadzorczych
7 lutego na posiedzeniu Komisji ds. Energii i 
Skarbu Państwa rozpatrzono poselski projekt 
zmiany Ustawy o zasadach zarządzania 
mieniem państwowym oraz Ustawy o 
komercjalizacji i niektórych uprawnieniach 
pracowniczych. Zmiana ta ma na celu możli-
wość swobodnego wyboru przedstawiciela 

Do końca lutego wybory odbyły się w około 120 
organizacjach związkowych. Poniżej kontynuuje-
my wykaz organizacji związkowych i ich prze-
wodniczących, w których wybory zostały zatwier-
dzone przez Regionalną Komisję Wyborczą. 

 Saur-Neptun Gdańsk S.A. – Janusz Baranowski,
 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mle-

ka Oddział w Gdańsku – Grażyna Cichosz-Bazior,
 Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Gdańsk – Woj-

ciech Szafrański,
 Beckmann Volmer – Dariusz Wensierski,
 SPIE Elbud Gdańsk S.A. – Dariusz Jabłoński,
. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Gdynia – Ur-

szula Lewandowska, 
 Nadleśnictwo Kartuzy w Burchardztwie – Magdalena Baran,
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach – Teresa Lehman,
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach – Krzysztof 

Pobłocki,
 Leśników Lipuskich – Rafał Burandt,
 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku – Małgorzata Baran,
 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Malbork – Andrzej Lech,
. Centralny Wodociąg Żuławski ul. Warszawska 28a, 82-100 Nowy Dwór 

Gdański z siedzibą w Nowym Stawie – Daniel Wala,
 Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. Malbork – Mariusz Golec,
 PKS Starogard Gdański S.A. KZ Kościerzyna – Jarosław Kuchnowski,
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach – Jan 

Banaszak,
 KP Pracowników Poczty Polskiej S.A. Centrum Logistyki Oddział Regio-

nalny w Gdańsku – Andrzej Stępień, 
 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Gdańsk – Natalia Urbańska,
 Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR sp. z o.o. – Lidia 

Mamrzyńska-Halmann,
 Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe SA w Szanghaju O/Gdynia – Ra-

dosław Brzycki,
 Muzeum II Wojny Światowej Gdańsk – Elżbieta Olczak,
. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza Gdańsk – Zbi-

gniew Zatorski,
 Pracowników Straży Miejskiej Gdańsk – Katarzyna Leyk,
 Fabryka Kotłów FA-KO SA Rumia – Sylwester Ellwart,
 Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. F. Stamma Władysławowo – Bo-

gumiła Bugajska,
 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Lębork 

– Dariusz Kosior,
 Drobnica Portu Gdynia – Jacek Szornak,
 Port Lotniczy Gdańsk – Robert Siarnowski,
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Lębork – Paweł Go-

stomski,
 Pracowników PZU S.A. Okręgu Gdańskiego – Jerzy Janiszewski,
 Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. Gdańsk – Beata Dahm,
 PKP CARGO S.A. Gdynia – Jan Majder,
 Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego Gdańsk – Anna Maj-Cherek,
 WARS SA w Warszawie Oddział Północ Gdynia – Krzysztof Korab
 Gdyńska Sp-nia Mieszkaniowa Gdynia –  Wioletta Okoniewska, 
 Fabryka Maszyn POMECH sp. z o.o. Puck – Mariusz Goyke,
 Zespół Szkół w Goręczynie – Elżbieta Bugajna, 
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku  – Anna Wielhorska, 
 Międzygminne Przedsiębiorstwo  Wodociągów i Kanalizacji EKOWIK sp. 

z o.o. Władysławowo – Maria Przyradzka 
Aktualizacja: 1 marca 2018 r. 

Wybory w NSZZ „Solidarność”

Po co ankiety 
Dwa razy do roku organizacje związkowe powinny dostarczyć do Działu Orga-

nizowania i Rozwoju  ZRG ankiety zawierające m.in. informację o liczbie swoich 
członków. Na podstawie tych ankiet sporządzana jest statystyka liczebności Związku 
–  najpierw na poziomie Regionu, a następnie na poziomie całego kraju. W po-
przednim numerze „Magazynu Solidarność” zamieściliśmy wykaz najliczniejszych 
organizacji związkowych na podstawie ankiet za 2017 rok. Niestety, nie wszyst-
kie organizacje dostarczyły dokument do Zarządu Regionu, stąd ich nieobecność 
w rankingu.
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W numerze między innymi:
Pierwszego marca br. weszła w życie ustawa o ograniczeniu 
handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Właściciele 
sklepów wielkopowierzchniowych zastanawiają się, jak ominąć 
obowiązujący przepis i nawet wydają na to spore pieniądze. 

Jak obejść przepis zgodnie z prawem, str. 6

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Gdynia Con-
tainer Terminal SA 14 lutego wywiesiła związkowe flagi i baner
na płocie firmy. Jest to forma protestu, bowiem od 25 kwietnia
2017 roku związkowcy nie mogą się doprosić, aby zarząd GCT 
SA przystąpił do negocjacji  

Związkowcy z GCT chcą układu zbiorowego, str. 8
Wolne Związki Zawodowe, prawda o nich, a także między 
innymi to, co z ich powstania wynika dla dzisiejszego czasu. Nad 
tym zastanawiali się uczestnicy konferencji, jaka została zorga-
nizowana w sobotę, 24 lutego w Wyższej Szkole Komunikacji 
Społecznej w Gdyni. 

Można było powiedzieć: „macie prawo”, str. 9

Bez specjalizacji i wysiłku pracowników cywilnych, policjant w te-
renie byłby skazany wyłącznie na siebie. Ich wynagrodzenia jednak 
odstają daleko od skali odpowiedzialności, która na nich spoczywa. 
Stąd i poszukiwanie oparcia w związkach zawodowych.

Docenić pracownika cywilnego policji, str. 12

Rozmowa z księdzem Jarosławem Wąsowiczem SDB, salezjani-
nem, autorem książek o kibicach, w tym m.in. „Sektor Polska. 
Kibice, historia, patriotyzm” wydanej przez gdańskie wydawnic-
two Patria Media pod patronatem „Magazynu Solidarność”.

Jestem kibicem, który jest też księdzem, str. 15

Wystawa „Ryszard Kukliński 
w Gdańsku”

Od 18 lutego w bazylice Mariackiej w Gdań-
sku można oglądać wystawę zdjęć współ-
pracującego z naszą redakcją fotografika

Wojciecha Milewskiego obrazujących pobyt 
śp. pułkownika (teraz już generała) Ryszarda 
Kuklińskiego w Gdańsku. Wizyta miała miej-
sce w początkach maja 1998 roku. 4 maja 
Ryszard Kukliński odwiedził związkowców z 
„Solidarności”, spotkanie odbyło się w sali 
Akwen, Kukliński udał się też pod pomnik 
Poległych Stoczniowców, gdzie złożył kwiaty. 
Wystawę będzie można oglądać do połowy 
marca, następnie planowane jest pokazanie 
zdjęć w wybranych szkołach. Współorganiza-
torami wystawy są Stowarzyszenie Godność 
oraz Instytut Pamięci Narodowej.

Zarząd Regionu Gdańskiego 
Wybory w Związku oraz budżet na 2018 rok 
to najważniejsze tematy lutowego posiedze-
nia Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „So-
lidarność”. Posiedzenie regionalnych władz 
NSZZ „Solidarność” 5 lutego rozpoczęło się 
od wspomnienia osób zmarłych w poprzed-
nim tygodniu: Zofii Borakowskiej i Ryszarda

Wielu Polaków z niedowierza-
niem przeciera oczy, widząc 
dane Głównego Urzędu 

Statystycznego na temat przeciętnego 
wynagrodzenia brutto. A potem wpada 
w nerwy, gdy porównuje je z własny-
mi zarobkami. Tymczasem dane nie są 
zawyżone, tylko nie do końca odzwier-
ciedlają rzeczywistość.

Przede wszystkim przeciętną pensję 
wyznacza się tylko na podstawie wyna-
grodzeń w zakładach zatrudniających 
więcej niż dziewięć osób. Nie uwzględ-
nia się małych rodzinnych firm, w któ-
rych przeciętnie zarabia się o 255 złotych 
brutto mniej. A takich jest w Polsce więk-
szość. Problematyczne jest też posługi-
wanie się średnią jako wyznacznikiem. 
Sytuację zarobkową lepiej odzwiercie-
dlają mediana i dominanta. Pierwsze 
pojęcie oznacza wysokość wynagrodze-
nia znajdującą się dokładnie w połowie 
statystyki – 50 proc. pracujących Po-
laków zarabia powyżej tej kwoty, a 50 
proc. poniżej. W 2016 roku jej wysokość 
wyniosła 2512 złotych netto, czyli o 836 

złotych mniej niż ówczesna przeciętna 
płaca. Dominanta oznacza natomiast 
najczęstsze miesięczne wynagrodzenie 
brutto otrzymywane przez pracowników 
zatrudnionych w gospodarce narodowej. 
W październiku 2016 roku wyniosła ona 
2074,03 zł, czyli około 1511 złotych „na 
rękę”. Mniej zarobiło tylko… 15,1 proc. 
pracowników.

A czym jest grupa decylowa? Otóż 
metoda decylowa to jeden ze sposobów 
mierzenia nierówności dochodowych 
społeczeństwa. Polega ona na podziale 
społeczeństwa według poziomu zamoż-
ności (stworzeniu grup), a następnie na 
określeniu, jaki procent całkowitego 
dochodu trafia do danej grupy.

W metodzie tej dzieli się społeczeń-
stwo na dziesięć grup. Pierwszy decyl 
(pierwsze 10 proc.) reprezentowany jest 
przez część najuboższą społeczeństwa, 
a ostatni przez najbogatszą (ostatnie 10 
proc.). Porównując krańcowe rozpięto-
ści decylowe uzyskuje się rozpiętości 
dochodowe. 

(MarWer)
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Wyszomirskiego, którzy oprócz tego, że byli 
wspaniałymi lekarzami, także związani byli 
z NSZZ „Solidarność”. 
Następnym punktem posiedzenia było m.in. 
wręczenie Leonowi Reszkowskiemu medalu 
„Niezłomny” przyznawanego przez kapitułę 
przy Zarządzie Regionu Dolny Śląsk NSZZ 
„Solidarność”. Medal i pamiątkowy dyplom  
wręczali przewodniczący gdańskiej „Solidar-
ności” Krzysztof Dośla wraz ze Zbigniewem 
Iwaniukiem, nowo wybranym przewodniczą-
cym „Solidarności” Kombatantów. 
Podczas posiedzenia omówiono sytuację 
w zakładach pracy Regionu. O grożących 
zwolnieniach w przedsiębiorstwie Skanska 
poinformował Zbigniew Kowalczyk. Wciąż 
niepewna jest sytuacja w Porcie Gdańskim 
Eksploatacji, gdzie zamieszanie ze sprzedażą 
firmy odbija się negatywnie na jej kondy-
cji. Natomiast wraz ze zmianą dyrektora 
przedsiębiorstwa Szkuner, zajmującego się 
połowem i przetwórstwem ryb, pojawiła 
się nadzieja na poprawę sytuacji firmy i jej
pracowników. Członkowie Zarządu Regionu 
ustalili, że Walne Zebranie Delegatów Regio-
nu Gdańskiego odbędzie się w dniach 27–28 
czerwca 2018 roku w Sali BHP.

Pożegnanie Zofii 
Borakowskiej
– Zawsze dawała nam przykład uczciwej, 
porządnej pracy w harcerstwie i tego, co har-
cerstwo niesie ze sobą: miłości do człowieka, 
do ojczyzny i do Boga – mówiła Adela Szram-
kowska z Akcji Katolickiej podczas pogrzebu 
Zofii Borakowskiej, harcerki, lekarki i działacz-
ki NSZZ „Solidarność”.  2 lutego w ostatniej 
drodze zmarłej na cmentarzu Komunalnym 

w Rumi uczestniczyli jej współpracownicy, 
mieszkańcy, a także poczty sztandarowe. 
Uroczystość prowadził salezjanin ks. Jacek 
Żurawski.

Janusz Śniadek odznaczony
Honorowy Złoty Inżynier „Przeglądu Tech-
nicznego” – taki tytuł przyznało posłowi PiS 
kolegium redakcyjne najstarszego polskiego, 
wydawanego od ponad 150 lat, czasopisma 
„Przegląd Techniczny” – gazety inżynierskiej, 
organu prasowego Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT.
Uroczystość wręczenia laureatowi okolicz-
nościowego dyplomu odbyła się 28 lutego 
w warszawskim Domu Technika NOT.

Związkowe 
szkolenia 
W marcu 2018 r. Dział Szkoleń 
przeprowadzi następujące szko-
lenia: 
 6-7 marca –  szkolenie dla skarb-

ników organizacji związkowych
 16-18 marca – profesjonalizm 

organizacji związkowej (wyjaz-
dowe)

 16-18 marca – prawo pracy i 
prawo związkowe cz. 1 (wyjaz-
dowe)

 20-21 marca – szkolenie dla 
członków komisji rewizyjnych

 22-23 marca – szkolenie dla 
skarbników organizacji związko-
wych.
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Z końcem czerwca br. War-
cisław Kunc przestanie 
pełnić funkcję dyrektora 

Opery Bałtyckiej. Obwieścił to 
Mieczysław Struk, pomorski 
marszałek, któremu ta instytu-
cja kultury podlega.  

Koniec sezonu artystycz-
nego 2017/2018 będzie więc 
też końcem kariery dyrektora 
Kunca w Gdańsku. W komuni-
kacie marszałka województwa 
pomorskiego czytamy, iż jest 
„to wynik wnikliwej oceny sy-
tuacji instytucji” i została pod-

Koniec sezonu dyrektora 
Opery Bałtyckiej

– Odwołanie dyrektora Kunca jest długo 
oczekiwaną przez nas decyzją. Jednak po-
zostawienie go aż do końca czerwca budzi 
wśród pracowników spory niepokój. Powi-
nien być zwolniony w trybie natychmiasto-
wym. Pracownicy są zaniepokojeni, bo nie 
wiedzą, co się jeszcze do tego czasu zmieni. 
Zespół jest rozmontowywany. 1 marca spora 
grupa osób z orkiestry utraciła pracę. Są to 
ci pracownicy, którzy przynależą do związ-
ków zawodowych. Zapowiedziane są kolejne 
zwolnienia spośród zespołu technicznego 
i chórzystów.

 Na terenie opery przeprowadzana jest 
kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, to już 
trzecia kontrola w okresie półtorarocznego 

okresu sprawowania rzą-
dów obecnego dyrektora. 
W sprawie łamania praw 
pracowniczych, związko-
wych i przepisów BHP toczy się sprawa w pro-
kuraturze. Według naszej oceny, w kontekście 
przepisów BHP, na terenie opery istnieje za-
grożenie życia dla pracowników. Czekamy na 
sygnał od marszałka Struka o cofnięciu złych 
decyzji Kunca, przede wszystkim przywróce-
nia zwolnionych osób do pracy. Uważamy, 
że decyzja pozostawienia Kunca do końca 
czerwca jest daniem mu zielonego światła na 
rozmontowanie zespołów. Ci, którzy jeszcze 
pracują w operze, po prostu się boją.  

(mig)

jęta przez marszałka i samego 
zainteresowanego.

Odejście dyrektora poprze-
dziła seria protestów pracow-
ników Opery Bałtyckiej. Kunc 
ma tytuł profesora w dziedzinie 
nauk muzycznych. To jednak 
mu nie ułatwiło ułożenia sto-
sunków z zespołem.

Spór pomiędzy pracowni-
kami opery a jej dyrektorem 
Warcisławem Kuncem oraz 
popierającym go do tego cza-
su samorządem województwa 
pomorskiego nabrzmiewał 

właściwie od jego powołania 1 
września 2016 roku. Pracowni-
cy przeprowadzili referendum 
w sprawie wotum nieufności 
wobec nowego dyrektora. 
Kilkakrotnie pikietowany był 
Urząd Marszałkowski, był 
pracowniczy protest głodowy i 
apele do urzędników samorzą-
dowych. Ta ważna dla Pomorza 
instytucja kulturalna nie mogła 
normalnie funkcjonować, gdy 
łamane były w niej prawa pra-
cownicze.

(asg)

ANNA SAWICKA, przewodnicząca Komisji 
Zakładowej NSZZ „S” przy Operze Bałtyckiej

Tym projektem ustawy 
chcemy przywrócić pod-
stawowy porządek moral-

ny. Chcemy nazwać po imieniu 
zło złem, dobro dobrem, zdradę 
zdradą, bohaterstwo bohater-
stwem. Marzeniem naszego po-
kolenia było to, by tę sprawiedli-
wość przywrócić już na początku 
okresu zmian, transformacji. Nie 
było to jednak możliwe – mówił 
1 marca  premier Mateusz Mo-
rawiecki, informując o przyjęciu 
przez rząd tak zwanej ustawy 
degradacyjnej.

Dodał również, że rząd chce 
naprawić choć w części zło, 
którego doświadczyło wielu 
Polaków z rąk powojennych 
katów, którzy na dodatek przy-
oblekli szaty bohaterów.

– Chcemy mieć ten ściśle zde-
finiowany katalog osób odpowie-
dzialnych za wiele zła popełnione-
go od czasów II wojny światowej, 
w szczególności wobec naszych 
bohaterów, wobec ludności cy-
wilnej, osób niewinnych, chcemy 
naprawić trochę tego zła i przyj-
mujemy projekt ustawy, który to 
umożliwia – powiedział premier.

Komuniści zdegradowani –  
jest projekt ustawy

Pamięć i historia bowiem 
powinny oddać częeć praw-
dziwym bohaterom.

– Zdajemy sobie sprawę, że 
w naszym panteonie muszą być 
prawdziwi bohaterowie. Chce-
my przywrócić właściwą rangę 
tym, którzy walczyli o wolność. 
Przywrócić pamięć. To jest opo-
wiedzenie się po stronie ofiar, a 
przeciwko złu – mówił Mateusz 
Morawiecki.

Przyjęcie projektu ustawy 
komentował też szef MON 

Mariusz Błaszczak. – Bardzo 
długo czekaliśmy na ten akt 
sprawiedliwości. WRONA 
Orła nie pokona. Orzeł zwy-
ciężył. Z mocy ustawy ci, któ-
rzy tworzyli WRON, zostali 
pozbawieni oficerskich stopni 
wojskowych – podsumował 
Mariusz Błaszczak. – Ta usta-
wa ma wymiar symboliczny. 
Przywraca normalność i spra-
wiedliwość.

(zola)
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Pieniądze podobno szczęścia nie dają, ale bez nich też li-
cho. Z jednej strony jest więc sympatyczną informacja, że 
średnie wynagrodzenie w sferze przedsiębiorstw utrzymu-

je ponad  7-procentowe tempo wzrostu rok do roku. W styczniu 
wyniosło prawie 4,6 tysiąca złotych polskich brutto. Z drugiej 
– większość Polaków o takiej płacy może pomarzyć – średnia 
dotyczy tzw. sfery przedsiębiorstw, a więc firm zatrudniających 
ponad 9 osób i liczona jest wraz z kadrą zarządzającą. 

Oznacza to ni mniej, ni więcej, że na przykład budżetówka do 
takiej średniej nie wchodzi. Wprawdzie nauczyciele z utęsknie-
niem czekają na kwiecień, w którym to miesiącu mają dostać ok. 
5 proc. podwyżki, ale – jak wiemy – jedna, a nawet stado jaskółek 
wiosny nie czyni. Tym bardziej że mamy już marzec, a za oknem 
minus dwadzieścia. Swoją drogą dziwi trochę przykręcanie kurka 
(a raczej nieodkręcanie) budżetówce, przy jednoczesnej hojności 
dla (każdej) władzy, która dostaje sute premie. Jest to zapewne 
zgodne z prawem, ale czy sprawiedliwe? 

W II RP, której chlubną rocznicę powstania święcimy wszak 
w tym roku, obowiązywała w całej sferze budżetowej, od 
prezydenta począwszy na pedelu (woźnym) w szkole skończyw-
szy, tzw. choinka – płace urzędników państwowych były ze 
sobą precyzyjnie powiązane, choć oczywiście różnej wysoko-
ści bazowej. Niemniej podwyżka dla prezydenta czy ministra 
skutkowała proporcjonalnymi zmianami w całym systemie. Ba, 
praca w służbie Rzeczypospolitej – a służył jej tak minister, jak 
nauczyciel, listonosz czy kolejarz – była nie tylko powodem do 
dumy, ale także gwarancją niezłych zarobków. 

I dzisiaj podobne rozwiązania funkcjonują w krajach Euro-
py Zachodniej, nawet w sektorze prywatnym, choć zwykle są 
one umowne, a nie kodyfikowane. Określają one, że przykła-
dowo premia czy podwyżka dla zarządu wiąże się z premiami 
czy podwyżkami dla załogi. Niestety, przez lata np. w wielu 
spółkach Skarbu Państwa było odwrotnie – często kilkukrot-
nie wzrastało uposażenie prezesów, a stały w miejscu płace 
pracowników. Smaczku dodaje fakt, że co rusz z ust promi-
nentnych przedstawicieli władzy słyszymy, że nie starcza im 
do pierwszego. 

Nie tak dawno dzisiejsza komisarz unijna, była minister 
w rządzie PO-PSL Elżbieta Bieńkowska, raczyła skonstatować, 
że tylko idioci pracują za 6 tysięcy złotych miesięcznie. Kilka 
tygodni temu dowiedzieliśmy się, że była wiceprzewodnicząca 
PO i zarazem prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz 
zapłaciła, oczywiście z publicznych pieniędzy, za telefon 
komórkowy tylko za miesiąc lipiec ubiegłego roku rachunek 
w wysokości…  48 981 złotych polskich (!!!) A obecnie nie 
dość, że miliony poszły na rządowe premie, to jeszcze wice-
premier Gowin rzucił, że za czasów sprawowania przez niego 
urzędu ministra w rządzie PO-PSL czasami nie starczało mu do 
pierwszego. A warto przypomnieć, że jego zarobki wówczas 
sytuowały go w kręgu 2,3 procent Polaków zarabiających ponad 
13 tysięcy brutto miesięcznie. Jak do pierwszego ma więc prze-
żyć pozostałe 97,7 procent Polaków? 

No cóż, Jarosław Gowin przynajmniej za swoje nieopaczne 
słowa przeprosił, choć tak naprawdę trudno się dziwić – każde 
pieniądze podobno da się wydać. Na koniec – wypada ufać, że 
premier Mateusz Morawiecki dotrzyma słów wypowiedzia-
nych na początku kadencji, że czas skończyć z konkurowaniem 
dumpingowymi kosztami pracy. W ten sposób nie zbudujemy 
bowiem rzeczywiście innowacyjnej i nowoczesnej gospodarki. 
Wszystko fajnie, tylko jak się ma to do lawinowego wzrostu 
liczby najczęściej nisko opłacanych pracowników zza wschod-
niej granicy? A w 2017 pracowało już u nas ponad 1,8 miliona.

No cóż, w konsekwencji – jak śpiewała Liza Minnelli w „Ka-
barecie” 46 lat temu – pieniądz rządzi światem.

Jacek Rybicki

Money, 
money, money
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i œmIesZno, i strAszno
Obietnice
wyborcze

Zbliżają się kolejne wybory. Co robi PiS każdy 
widzi, pojawiają się też kolejne elementy 
programów partii opozycyjnych. GRZEGORZ 
SCHETYNA zapowiedział likwidację CBA 
i IPN, nowym punktem programu wyborczego 
Platformy jest zburzenie pomnika ofiar tragedii 
smoleńskiej (którego zresztą jeszcze nie ma). 
Program totalnej opozycji uzupełnia postulat 
Nowoczesnej likwidacji programu 500 plus. Za-
pewne zaoszczędzone na CBA i IPN pieniądze 
przeznaczone zostaną na odszkodowania dla 
byłych funkcjonariuszy UB, którym pisowska 
władza zmniejszyła emerytury. Nowoczesna 
jeszcze nie zdecydowała, na co przeznaczy 
pieniądze z 500 plus… A może by tak zrekom-
pensować straty mafiom VAT-owskim.

Pañstwo prawa
w III RP
,,Wszy, szczury, zwierzęta” – tak pieszczotliwie 
nazywała lokatorów właścicielka kamienicy 
przy Lutosławskiego 9 w Warszawie. Z zeznań 
przed komisją śledczą wynika, że oprócz 
poniżania słownego dochodziło do pobić 
i włamań do mieszkań. Wszystko przy wiedzy 
urzędników miejskich i za cichym przyzwole-
niem policji. „Widziałam, jak właściciele biją 
jednego z lokatorów. To był człowiek chory na 
cukrzycę, który mieszkał sam. Mąż właścicielki 
wlókł tego człowieka po betonowej posadzce 
i okładał go pięściami. Ja krzyczałam, by prze-
stał, bo ten człowiek miał rany na nogach. 
Potem przyjechali policjanci, którzy wywieźli 
lokatora w niewiadomym kierunku w samych 
slipach i krótkim podkoszulku” – to fragment 
zeznań jednej z lokatorek. To dopiero było 
państwo prawa i wolności obywatelskiej.

Pod dobrym
adresem

Jednych wywalano z kamienic, inni je zasiedla-
li.  Mieszkania po starych lokatorach pod jed-
nym z najlepszych adresów w stolicy kupowali 

celebryci i przedstawiciele mediów, między 
innymi szef jednej z komercyjnych telewizji. 
Nie dziwi więc brak w tejże stacji telewizyjnej 
relacji z obrad komisji weryfikacyjnej, a także 
zdawkowe informowanie o tym, co tak bar-
dzo bulwersuje większość Polaków.

2 do 76
Opozycja totalna i część mediów uznała 
oskarżenie W£ADYS£AWA FRASYNIUKA 
o pobicie dwóch policjantów za absurdalne. 
Jakoś nie wydawało się im absurdalnym oskar-
żanie KAROLA GUZIKIEWICZA o pobicie 
w czasie manifestacji w obronie Stoczni Gdań-
skiej 76 policjantów. Protestów nie wzbudziło 
też skazanie ANDRZEJA KO£ODZIEJA, 
jednego z legendarnych przywódców strajku 
Sierpnia 1980 roku, na rok więzienia w zawie-
szeniu za udział w demonstracji w obronie 
polskiego przemysłu stoczniowego.

Zapracowani
europos³owie
Przez pewien czas urzędnicy w Brukseli zaafe-
rowani byli obroną praworządności w Polsce 
i nie mieli czasu na radosną twórczość w in-
nych dziedzinach. Niestety, ostatnio powrócili 
do tworzenia przepisów, których głównym 
celem jest utrudnianie życia obywatelom zjed-
noczonej Europy. I tak ze sklepów ma zniknąć 
masło orzechowe i mleko kokosowe. Komisja 
Europejska zabroniła używania nazw, które su-
gerują produkt mleczny w przypadku wyrobów 
pochodzenia roślinnego. Było już regulowanie 
długości knota świec, mocy odkurzaczy czy 
żarówek, kontrola krzywizny banana, a nawet 
uznanie ślimaków za ryby. Co ciekawe, zakaz 
nie dotyczy produktów, które na rynku są 
dłużej niż 30 lat, a że żaden produkt polski 
z tej grupy nie ma tak długiej historii, tak więc 
musimy pożegnać się między innymi z masłem 
orzechowym i mlekiem kokosowym rodzimej 
produkcji. Oczywiście same produkty nie znik-
ną, tylko trzeba dla nich wymyślić inne nazwy.

Ka¿dego dnia...
„Każdego dnia może być ktoś zatrzymany, ale to 
nie znaczy, żeby kreować jakieś hipotezy” – tak 
odpowiedział MICHA£ SZCZERBA, polityk 
PO, na zadane przez dziennikarza Polskiego Ra-
dia24 pytanie dotyczące zatrzymania przez Cen-
tralne Biuro Antykorupcyjne byłego wiceministra 
Skarbu Państwa PAW£A T. pod zarzutem 
korupcji w sprawie prywatyzacji Ciechu.

PYTANIE MIESIĄCA

Jaki będzie koszt 
kodyfikacji prawa pracy?

TADEUSZ SZYMAŃSKI, KZ NSZZ 
„S” Politechnika Gdańska

– Wypowiedzi członków komisji kodyfika-
cyjnej pracujących nad projektami kodeksów 
pracy wskazują na mało optymistyczne roz-
wiązania, które mają się w nich znaleźć. Na-
wet publicyści prawicowi, niezbyt przychylni 

związkom i związkowcom, jak Łukasz Warzecha, zwracają 
uwagę na marginalizację związków zawodowych, na otwar-
cie drogi dla quasi-związków. A temat jest niezwykle ważny. 
Kodeks pracy będzie obowiązywał następne 25 lat. Dlatego 
wymagajmy od naszych parlamentarzystów, by przypilnowa-
li roli związków zawodowych w zapisach podczas prac par-
lamentarnych. Jeśli nie dopilnują, to może oznaczać koniec 
związków zawodowych.

WOJCIECH LITEWSKI, KZ NSZZ „S” 
OPEC Gdynia    

– Zgadzam się z koniecznością opracowa-
nia nowych zapisów kodeksowych. Kodeks 
pracy pochodzi z 1974 roku i był wielokrot-
nie nowelizowany. Oby w związku z kalenda-
rzem wyborczym merytoryczna dyskusja nad 

projektami nie utknęła. Jak ułoży się dialog o nowym prawie 
pracy zależeć będzie od sytuacji politycznej. Liczę, że do dal-
szych prac zostanie zaprezentowany projekt dwóch kodeksów 
zawierających też wskazania dyrektyw unijnych tyczących np. 
klasyfikacji zawodów i specjalności. Kod zawodów, zgodny z 
unijnymi dyrektywami, ujednolici warunki pracy, wymagania 
oraz sposób wynagradzania, przepisy BHP, wymogi wykształ-
cenia. Te kodeksowe regulacje będą krokiem w dobrym kie-
runku. Warto zastanowić się nad sklasyfikowaniem terminu 
„działacz związkowy”, by nie było dyskryminacji.  Powinny 
powstawać obligatoryjnie organizacje pracodawców, z któ-
rymi branżowe układy pracy mogłyby być zawierane na dro-
dze rokowań. Inaczej będzie to pusty zapis. Nasza branża, 
jako nieliczna, ma Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. 
Warto też popracować nad kartami praw podstawowych w 
poszczególnych branżach. 

EDWARD FORTUNA, KM NSZZ 
„S” Portu Gdańsk 

– Czytałem projekt ustawy o związkach 
zawodowych autorstwa Nowoczesnej. Me-
dialne głosy dobiegające od niektórych  
członków komisji kodyfikacyjnej wskazują, 
że kodeksy pracy piszą chyba pod wpły-

wem skrajnie liberalnej partii. Czy ma to być kodeks pracy 
pracodawców? A że to propozycje wypracowane przez ludzi 
związanych z „Solidarnością” tym gorzej. Przecież klauzule, 
które poluzowują zapisy prawa pracy, postawią pracodawcę 
w jeszcze bardziej uprzywilejowanej wobec pracownika roli. 
Rozumiem tłumaczenia, że nic jeszcze nie jest przesądzone, 
że to są projekty, ale im wcześniej zareagujemy, tym reakcja 
będzie skuteczniejsza. Nie damy się ograć.   

STANISŁAW KOTYŃSKI, KM 
NSZZ „S” GPEC 

– Pracodawca ma i tak lepszą pozycję wo-
bec pracownika. Nie płaci z własnej kieszeni 
odszkodowania za niesłuszne zwolnienie, za 
wynajęcie renomowanej kancelarii prawnej, 
na którą pracownika nie stać. Zapisy prawa 

powinny być maksymalnie precyzyjne. Tym bardziej kodeks 
pracy, dotyczący milionów pracowników, musi zawierać jasne 
i precyzyjne zapisy. Nie ma miejsca na dowolność interpretacji. 
Otwarte furtki na pewno wykorzystają pracodawcy na swoją 
korzyść. Należy iść w stronę ochrony praw pracowniczych. 
Związkowiec ma być chroniony, a nie zwalniany z pracy. Nim 
zapadnie wyrok sądu pracy, on ma pozostać pracownikiem. 
Tymczasem wprowadza się delegata czy przedstawiciela zało-
gi. Czy on ma zastąpić związek zawodowy? Praktyka pokazu-
je, że tego „reprezentanta” wskaże dyrektor lub prezes. Wy-
pracowane pieniądze muszą być wypłacone, nie gromadzone 
na subkontach firmowych. Spodziewam się, że propozycje 
dotyczące czasu pracy będą precyzyjnie zapisane. 

Wysłuchał (asg)

Sala PE podczas debaty o Polsce. 
Tak wyglada realne zainteresowanie 
naszą ojczyzną i „problemami” 
praworządności...
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Podczas jednego z progra-
mów telewizji komercyj-
nej nadawanego w drugiej 

połowie lutego Alfred Bujara, 
przewodniczący Sekcji Krajo-
wej Pracowników Handlu NSZZ 
„Solidarność”, mówił między 
innymi, że „ustawa jeszcze nie 
weszła w życie, a już można 
usłyszeć od jej przeciwników, 
że to bubel prawny”. Dla „Tygo-
dnika Solidarność” wyjaśniał, że 
„znaczna część tzw. wiodących 
mediów od początku była prze-
ciwna tej ustawie i przekazywała 
na jej temat zupełnie nierzetelne 
informacje. Już w toku prac par-
lamentarnych nad ustawą ukazy-
wały się absurdalne doniesienia, 
że na przykład w niedziele nie da 
się kupić kawy z automatu, a jeśli 
ktoś tego dnia sprzeda samochód 

sąsiadowi, to pójdzie do więzie-
nia. Trzeba pamiętać, że wielkie 
sieci handlowe, którym ograni-
czenie handlu jest nie na rękę, to 
potężne lobby mające wpływy 
również w mediach”. 

Nie jest tak źle, jak się 
wydaje

Jeśli czytamy dokładnie usta-
wę, to okazuje się, że z zakazu 
handlu w niedziele wyłączonych 
jest wiele placówek, o czym mass 
media wspominają zdawkowo. 
Lista ich jest długa. Ustawa wy-
szczególnia je w kilkudziesięciu 
punktach. Podajemy część z 
nich.

Stanisław Szwed, wicemini-
ster rodziny, pracy i polityki spo-
łecznej, w wywiadzie dla Polskiej 

Agencji Prasowej zapewnia, że 
„podstawowe artykuły będą do-
stępne w niewielkich sklepach, 
gdzie za ladą stanie właściciel. 
Będzie można zatem zaspokoić 
swoje podstawowe potrzeby”. 

Jeśli chodzi o 24 grudnia i so-
botę bezpośrednio poprzedzającą 
dzień Wielkiej Nocy, to handel 
zakazany jest po godzinie 14, 
chyba że dotyczy przypadków 
wyłączonych z zakazu, o czym 
pisaliśmy wyżej. Pracownik, 
mimo że w te dni będzie praco-
wać krócej, zachowuje prawo do 
wynagrodzenia za czas nieprze-
pracowany w związku ze zmniej-
szeniem wymiaru czasu pracy.

Ustawa wprowadza kary za 
złamanie zakazu i ustala kary 
grzywny w wysokości od 1000 
zł do 100 000 zł. Ponadto praco-
dawca, który wbrew zakazowi po-
wierza pracę osobie zatrudnionej u 
niego, podlega grzywnie albo ka-
rze ograniczenia wolności. Ustawa 
precyzuje też godziny, w których 
zakazana jest praca, czyli pomię-
dzy godz. 6 rano danego dnia a 6 
rano dnia następnego, chyba że u 
danego pracodawcy została usta-
lona inna godzina. Ponadto praco-
dawca jest zobowiązany zapewnić 
pracownikowi inny dzień wolny 
od pracy, o ile wykona on pracę 
w niedzielę lub święto nieobjęte 
zakazem handlu.

Wolne niedziele to 
nudne niedziele?

Popularne negowanie w wie-
lu środkach masowego przekazu 

ustawy doprowadza do tego, 
że część społeczeństwa zaczy-
na odczuwać lęk przed nudą w 
wolne dni. Polacy przyzwyczaili 
się spędzać niedziele w dużych 
galeriach handlowych, gdzie 
jest ciepło, kolorowo, gwarno, 
gdzie można zjeść smaczne-
go fast fooda, wziąć udział w 
loterii, a przy okazji kupić po 
promocyjnej cenie kolejną parę 
butów czy sukienkę. Odebranie 
im tej – jak twierdzą – „jedynej 
w życiu przyjemności” i „zmu-
szanie do chodzenia w niedzielę 
do kościoła” jest „zamachem na 
wolność, na prawa człowieka, 
na demokrację”. Zapomnieli, że 
w niedzielę, poza uczestnictwem 
w religijnych obrzędach, można 
pojechać na wycieczkę czy pójść 
na dłuższy spacer, odwiedzić 
znajomych, rodzinnie pomuzy-
kować, obejrzeć film, wspólnie 

się bawić, uprawiać sport, grać w 
najróżniejsze gry…

W państwie niemieckim, któ-
re dla znacznej grupy Polaków 
stanowi wzorzec demokracji, 
sklepy są zamknięte od godz. 
22 w sobotę do godz. 6 w po-
niedziałek. Mówił o tym w TVP 
były już wiceprzewodniczący 
Parlamentu Europejskiego Ry-
szard Czarnecki: „W Niemczech, 
gdzie ludzie są mniej religijni od 
nas, mają wolne niedziele. To 
nie jest kwestia religijności, ale 
szacunku dla człowieka”. Warto 
też wspomnieć, że w sąsiadują-
cej z Niemcami Austrii sklepy 
zamknięte są już od godz. 18 
w sobotę i otwierają się dopiero o 
godz. 6 w poniedziałek. Jak mó-
wił wspomniany Alfred Bujara: 
„W Niemczech tylko raz w skle-
pie w Berlinie próbowano złamać 
ustawę o wolnych niedzielach, 
sprzedając ubrania z naklejkami 
o treści Pamiątka z Berlina. Na-
łożono na ten sklep karę w wyso-
kości miliona euro”.

Oponenci ustawy twierdzą, 
że komplikuje ona życie obywa-
telom, bo jeśli polski konsument 
chce pójść w niedzielę na zakupy, 
to musi prowadzić kalendarzyk, 
zapisując w nim, kiedy jest nie-
dziela handlowa, a kiedy jej nie 
ma. Nawet powołują się na ba-
danie (bez podania źródła), że 63 
proc. pracowników handlu stano-
wią ludzie poniżej 30 roku życia. 
Ich zdaniem w ten sposób zosta-
je obalony mit o prorodzinności 
ustawy, bo taki młody człowiek 
nie ma dzieci, co ponoć wykazują 
kolejne badania. Dodają też, że w 
wyniku zakazu handlowcy będą 
musieli pracować w dyskontach 
do północy w soboty i będą kon-
tynuować pracę po północy w po-
niedziałek. Czyli nie odpoczną. 

Jak obejść przepis 
zgodnie z prawem

OGRANICZENIE HANDLU W NIEDZIELE

Pierwszego marca br. weszła w życie ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i świę-
ta oraz w niektóre inne dni. Ustawa określa zasady dotyczące owych ograniczeń, jak też 
wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele i 
święta, a także w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień 
Wielkiej Nocy. Za złamanie zakazu wprowadza się kary. Mimo to właściciele sklepów wiel-
kopowierzchniowych zastanawiają się, jak ominąć obowiązujący przepis i nawet wydają na 
to spore pieniądze. Pomysłów jest wiele, a mass media prześcigają się w ich promowaniu, 
a nawet udowadniają, że ustawa ta nie powinna zaistnieć.

Dodatkowe 
handlowe 
niedziele 
 w kolejne dwie nie-

dziele poprzedzające 
pierwszy dzień Bożego 
Narodzenia,

 w niedzielę bezpo-
średnio poprzedzającą 
pierwszy dzień Wielkiej 
Nocy,

 w ostatnią niedzielę 
przypadającą w stycz-
niu, kwietniu, czerwcu 
i sierpniu.

Zakaz handlu w niedziele i święta 
nie obowiązuje m.in.: 
 na stacjach benzynowych
 w kwiaciarniach
 przy cmentarzach
 w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych
 w zakładach leczniczych dla ludzi, ale i dla zwierząt
 w sklepach z pamiątkami
 w punktach z prasą, biletami komunikacji miejskiej, pa-

pierosami
 na poczcie
 w hotelach
 w placówkach kulturalnych, sportowych, turystycznych
  na jarmarkach, imprezach okolicznościowych 
 na dworcach, lotniskach, przystaniach pasażerskich 

w portach
 w strefach wolnocłowych
 w gospodarstwach rybackich (sprzedaż ryb z burty)
 w gospodarstwach rolnych
 w środkach transportu, na statkach, a także na morskich stat-

kach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiert-
niczych i innych morskich budowlach hydrotechnicznych

 w automatach
 w okresie od 1 czerwca do 30 września w placówkach 

handlowych prowadzących handel wyłącznie maszynami 
rolniczymi i częściami zamiennymi do tych maszyn

 w zakładach pogrzebowych
 w placówkach handlowych, o ile za ladą stanie właściciel
 w piekarniach, cukierniach, lodziarniach
 w placówkach gastronomicznych
 na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych prowa-

dzonych przez spółki prawa handlowego, których prze-
ważająca działalność polega na wynajmie i zarządzaniu 
nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artyku-
łami rolno-spożywczymi

 na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych
 w skupach zbóż, buraków cukrowych, owoców, warzyw, 

mleka surowego.

– Omijanie prawa to 
jakaś chora polska 
specjalność, a pomysły 
nocnych godzin 
pracy to ewidentna 
próba obchodzenia 
prawa – mówi 
Marek Lewandowski, 
rzecznik prasowy 
przewodniczącego 
NSZZ „Solidarność”. 
– Związek będzie z tym 
walczyć. Zastanawiam 
się, jaki jest sens 
rozpoczynania pracy 
w poniedziałek o 0.15? 
Już widzę te kolejki 
klientów, chcących 
zrobić zakupy w środku 
nocy. 



7Nr 3/marzec 2018

RAPORT „MAGAZYNU SOLIDARNOŚĆ”

Powołują się również na własne 
projekty, w których proponowali 
wprowadzenie do kodeksu pracy 
dwóch wolnych niedziel w mie-
siącu przysługujących pracowni-
kom handlu, przy jednoczesnym 
zachowaniu sprzedaży w każdą 
niedzielę. Zapominają jednak, 
że w ten sposób promują pracę 
niewolniczą. 

Zakaz sobie, a my sobie

W mass mediach pojawiają się 
informacje o wydłużeniu godzin 
pracy w marketach, o kupowaniu 
w showroomach, o budowaniu 
sklepów przy stacjach benzyno-
wych, o ustawianiu automatów 
vendingowych, tworzeniu kas 
biletowych w galeriach handlo-
wych rozmieszczonych niedale-
ko dworców i innych pomysłach. 
Przodują w tym właściciele skle-
pów Biedronka, wprowadzając 
pracę na nocną zmianę.

W dniu podpisania przez 
prezydenta ustawy (30 stycznia 
2018 r.) sieć Biedronka prze-
kazała swoim pracownikom 
propozycję zmiany regulaminu 
pracy. Pozwala na to zwrot w za-
pisie ustawy „chyba że u dane-
go pracodawcy została ustalona 
inna godzina”. Aneks otrzymały 
również związki zawodowe, w 
tym NSZZ „Solidarność”. Pod-
stawową zmianą w regulaminie 
jest wprowadzenie nocnego cza-
su pracy. Dla pracowników skle-
pów niedziela i święto obejmuje 

24 kolejne godziny przypadające 
odpowiednio między godziną 
24:00 w sobotę a godziną 24:00 
w niedzielę i między godziną 
24:00 w dniu bezpośrednio po-
przedzającym święto a godziną 
24:00 w święto – czytamy w pi-
śmie zarządu Jeronimo Martins, 
portugalskiego przedsiębiorstwa 
będącego właścicielem 2,8 tys. 
sklepów oraz 15 centrów dystry-
bucyjnych na terenie Polski, w 
tym sieci handlowej Biedronka. 
Podobne godziny pracy zamierza 
wprowadzić sieć sklepów Tesco. 
Inne na razie się przyglądają.

– Związki zawodowe walczą 
o 35-godzinny tygodniowo odpo-
czynek od pracy, czyli od godz. 
24 w sobotę do godziny 5 rano 
w poniedziałek – mówi naszej 
redakcji Piotr Adamczak, prze-
wodniczący Komisji Międzyza-

W te dni sklepy 
będą zamknięte 
w 2018 r. (święta 
i niedziele)

 marzec 11, 18
 kwiecień 1, 2, 8, 15, 22
 maj 1, 3, 13, 20, 31
 czerwiec 10, 17
 lipiec 8, 15, 22
 sierpień 12, 15, 19
 wrzesień 9, 16, 23
 październik 14, 21
 listopad 1, 11, 18
 grudzień 9, 25, 26

kładowej NSZZ „Solidarność” 
w JM Biedronka. –  Pracownik 
powinien być wypoczęty, za-
dowolony, wówczas będzie 
efektywnie wykonywać swoją 
pracę. Na przykład Lidl i Kau-
fland proponują pracę od 5 rano 
w poniedziałek. Kobiety nie chcą 
pracować w nocy, bo boją się o 
swoje zdrowie i życie, zwłaszcza 
że ochrona ma wcześniej koń-
czyć pracę. Występuje też pro-
blem z dostaniem się do domu 
około północy. Za chwilę wejdzie 
zakaz handlu alkoholem między 
godziną 22 a 6 rano. Jeśli klient 
stanie w kolejce i zostanie ob-
służony tuż po godz. 22, to sklep 
straci koncesję. Ponadto planując 
pracę nocną narusza się naturalny 
zegar biologiczny pracowników. 
Ludzie zaczną przenosić się do 
innej pracy i Biedronka zosta-
nie bez pracowników. Już jest 
za mało pracowników, brakuje 
kasjerów, osób rozkładających 
towar.

Nie pozwolimy 
na omijanie prawa 

Sieć Top Secret zamierza pro-
mować i rozbudowywać showro-
omy, czyli galerie wystawienni-
cze, gdzie będzie można towar 
pooglądać, dotknąć, przymierzyć, 
po czym kupić w internecie. Jed-
nak towaru nie da się odebrać w 
niedzielę, chyba że zostanie on 
przewieziony do punktu nieob-
jętego zakazem. Zgodnie z art. 5 

Beata Ostaszewska, 
zastępca przewodniczącego 
KZ NSZZ „S” w Auchan 
Polska

– Pracodawca już szuka sposobu na 
ominięcie nowych przepisów. W Au-
chan podzielono pracowników na dwie 
grupy: tych, których praca związana 
jest bezpośrednio z handlem, jak na 
przykład kasjerzy czy pracownicy hali, 
i pozostałych. Ta druga grupa to pra-
cownicy ochrony, działu technicznego 
i informatycy. Pracodawca twierdzi, że 
drugiej grupy nie dotyczy zakaz pracy 
w niedziele. W związku z tym otrzyma-
li już grafiki pracy, z których wynika,
że mają przyjść do pracy właśnie w te 
dni, kiedy przypada niedziela wolna od 
handlu. Pracownicy chcieli w zamian 
otrzymać inną niedzielę jako dzień 
wolny, ale pracodawca się nie zgodził. 
Inny problem to wydłużanie godzin 
pracy w soboty i poniedziałki. Praco-
dawca powiadomił nas, że wyznaczo-
no sklepy testowe, które będą w te 
dni otwarte dłużej: godzinę wcześniej 
otwierane – o 5.00 rano i godzinę 
później zamykane – o 23.00. Nie tylko 
chodzi o to, że pracownicy musieliby 
pracować dłużej, także o problem 
związany z dojazdem do pracy i po-
wrotem do domu. Pracodawca prze-
bąkuje wprawdzie coś o voucherach 
na taksówkę lub dojeździe specjalnym 
autobusem, ale nie chce jednocześnie 
zapisać tego w regulaminie. Dlate-
go nie zgadzamy się na te pomysły. 

Wcześniej byliśmy cały czas straszeni, 
że jeśli nie dostosujemy się do wymo-
gów rynku, to stracimy pracę. A pra-
cowników wciąż brak. Prawda jest 
taka: jeszcze kilka lat temu w sklepie, 
w którym pracuję, o powierzchni oko-
ło 9 tys. mkw., pracowało około 800 
osób, dziś jest nas niespełna 300. Wa-
runki pracy, jak widać, drastycznie się 
pogorszyły.

Elżbieta Jakubowska, 
przewodnicząca KZ NSZZ 
„S” przy Tesco Polska

– Nasz pracodawca już szykuje 
„odwet” na pracownikach za zakaz 
handlu w niedziele. Wprawdzie nie 
dotyczy to wszystkich sklepów, ale 
w niektórych już zapowiedziano, że 
grafiki będzie można ustalać od go-
dziny 0.15 w poniedziałek. Pracowni-
cy będą na przykład wykładać towar 
na półki. Słyszeliśmy, że mają być do-
stawy towarów w nocy. Mowa jest też 
o różnych dodatkowych szkoleniach, 
tak aby pracownicy mogli wykonywać 
jak najwięcej zadań. Na przykład po-
trzebne będą uprawnienia na wózki 
widłowe. Koncepcja jest taka: wszyscy 
mają robić wszystko. 

Tymczasem dostaliśmy wezwanie 
od pracodawcy, aby – jak on to nazy-
wa – uporządkować zapisy w regula-
minie pracy, takie jak definicja pracy
czy pracy w niedziele i święta. Szuka 
się zatem zastępczych słów, by nie 
powiedzieć prawdy. Zwracam uwagę 

na sformułowanie: „uporządkowanie 
zapisów”. Pomimo naszych protestów 
pracodawca, robi to, co chce. Ma wy-
tyczony jasny cel: zysk choćby wyso-
kim kosztem pracowników. Tesco w 
Polsce twierdzi, że prowadzi dialog 
z partnerami społecznymi, ale jest to 
dialog pozorowany.  W sieci Tesco 
ubyło około 6 tysięcy pracowników. 
Kiedyś w hipermarketach było około 
400 pracowników, dziś 120–130. Za-
dania przerzucono na pozostałych, 
a wynagrodzenia są nieadekwatne 
do wykonywanej pracy, to niemal 
najniższa krajowa. Coraz częściej 
półki sklepowe są puste, bo brakuje 
pracowników, którzy powinni wykła-
dać towar. A pracodawca nie chce 
przyznać godnego dodatku za pracę 
w nocy. Nie pomaga nawet informo-
wanie inspekcji pracy o łamaniu prze-
pisów. Pracodawca szybko zaciera śla-
dy, naprawiając błędy, a kontrolerzy 
nie są w stanie w wielu przypadkach 
stwierdzić uchybień czy zaniedbań, 
ponieważ firma jest scentralizowana,
dokumentacja pracownicza znajduje 
się w siedzibie Tesco Polska w Krako-
wie. Polityka Tesco to samowyniszcza-
nie. Przecież sieć traci w ten sposób 
klientów.

Iwona Osenkowska, 
koordynator ds. handlu 
w Regionie Gdańskim NSZZ „S”

– Reakcja wielu pracodawców 
na zakaz handlu w niedziele to 

szukanie jakiegokolwiek sposobu, 
aby pokazać, że można ominąć 
przepis. Nie trzeba być ekonomi-
stą, żeby przewidzieć, że zysku 
nie będzie z tytułu pracy w nocy, 
a koszty na pewno. Pracownikowi 
trzeba będzie przecież i tak oddać 
wolny dzień za tę noc. Poza tym 
dojdą inne koszty, jak na przykład 
prądu, wody czy sprzątania. Do tej 
pory towar w sklepach był wykłada-
ny w niedziele w ciągu dnia, półki 
były zapełnione, kasy czynne. Jeśli 
sklepy były otwarte, byli klienci, po-
mimo kosztów i tak przynosiło to 
zyski. W nocy jednak będą to tylko 
koszty bez zysków. Są to działania 
pracodawców mające na celu ewi-
dentne pokazanie, że każdy przepis 
można ominąć. Systemy korporacyj-
ne chcą pokazać swoją siłę. Jestem 
w stanie zrozumieć z punktu widze-
nia pracodawcy wydłużenie godzin 
pracy do 23.00 czy 24.00 w dniach 
poprzedzających wolną niedzielę. 
Ale pytanie: czy będą wtedy klienci? 
Z mojej praktyki, kiedy pracowałam 
w Bomi w gdyńskim Klifie wiem, że 
w późnych godzinach wieczornych 
czy w nocy pojawiają się pojedynczy 
klienci. Pamiętam na przykład uro-
dziny centrum handlowego, które 
było otwarte do godziny 24. Zorga-
nizowano wtedy wiele atrakcji, jak 
zabawy i konkursy, a pomimo to w 
Bomi późnym wieczorem pojawiły 
się tylko nieliczne osoby.

ustawy nikt nie wyda tego towaru 
w dniu niehandlowym. W podob-
ny sposób można robić zakupy 
w bezobsługowych automatach, 
wrzucając banknot i zamiast 
kawy otrzymać buty. Bardziej 
realnie wyglądają zakupy na sta-
cji benzynowej. Jeśli nie da się 
wybudować przy stacji marketu, 
to można wybudować stację przy 
markecie, co zaczyna realizować 
sieć supermarketów Intermar-
ché. Zakaz handlu w niedziele 
nie obowiązuje na dworcach, 
dlatego jednym z pomysłów jest 
obsługiwanie klientów w dużych 
sklepach dworcowych po okaza-
niu ważnego biletu. Lepszym 
rozwiązaniem jest budowa gale-
rii przy dworcach, tak aby pasa-
żer wychodząc z peronu musiał 
przejść przez sieć sklepów, jak to 
już zrealizowano w Krakowie, 
albo mógł kupić bilet w kasie 
umieszczonej przy sklepie, co 
zamierza wykonać galeria han-
dlowa w Gdańsku Wrzeszczu. 

– Omijanie prawa to jakaś 
chora polska specjalność, a po-
mysły nocnych godzin pracy to 
ewidentna próba obchodzenia 
prawa – mówi Marek Lewan-
dowski, rzecznik prasowy prze-
wodniczącego NSZZ „Solidar-
ność”. – Związek będzie z tym 
walczyć. Zastanawiam się, jaki 
jest sens rozpoczynania pracy w 
poniedziałek o 0.15? Już widzę 
te kolejki klientów, chcących 
zrobić zakupy w środku nocy. 
Niezależnie od wszystkiego bę-

dziemy czynnie obserwować, 
jak przestrzegane jest ogranicze-
nie. Podobnie było w przypadku 
minimalnej stawki godzinowej, 
gdzie próbowano omijać prawo 
na przykład wynajmując odku-
rzacz czy dzierżawiąc mundur. 
Wówczas zorganizowaliśmy 
wspólnie z Państwową Inspek-
cją Pracy kampanię medialną. 
Jeśli zajdzie taka potrzeba, w tym 
przypadku zrobimy podobnie.

„Solidarność” zapowiada roz-
szerzenie działania ustawy na inne 
grupy pracownicze.

– Niedzielę mamy ustawowo 
wolną od pracy – mówi Piotr 
Duda, przewodniczący NSZZ 
„Solidarność” w wywiadzie dla 
„Tygodnika Solidarność”. – Nie-
stety, rozdział 7 kodeksu pracy, 
mówiący o wolnej niedzieli, za-
wiera jednocześnie katalog wyłą-
czeń. I jest tam m.in. zapis o pra-
cy zmianowej wpisanej kiedyś 
przez Sojusz Lewicy Demokra-
tycznej. Tyle że wtedy chodziło o 
problem zmiany, która kończyła 
się w niedzielę o 6 rano. Ale pra-
codawcy szybko wykorzystali 
to jako furtkę i pracę zmianową 
rozciągnęli na cały tydzień. Nie-
dziela stała się nie wyjątkiem, 
lecz regułą. Dlatego zależy nam 
na doprecyzowaniu katalogu 
wyłączeń, aby było trudno za-
trudniać w niedzielę. To ma być 
rzeczywiście wyjątek. Tak więc 
nie chodzi tu o konkretną grupę 
zawodową, ale o zasadę.  

Maria Giedz

Pracodawcy chcą obchodzić przepisy
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ZWIĄZEK

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska 3 lutego, po 
spotkaniu z przedstawicielami samorządów terytorialnych 
w Gdańsku, spotkała się ze związkowcami z „Solidarności” 
oświatowej Regionu Gdańskiego. 

„Solidarność” 
stawia pytania

Spotkanie to odbyło się w ramach cyklu zebrań zapowiedzia-
nych przez Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność”. Wcześniej odbyły się dwie debaty: w Katowi-

cach i we Wrocławiu. Stąd też obecność na spotkaniu w Gdańsku 
przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” Ryszarda Proksy. 

– W sekcji gdańskiej staramy się widzieć polską edukację jako 
dobro narodowe – ponadpartyjnie, ponadkadencyjnie. Dlatego przed 
spotkaniem skierowaliśmy do pani minister zbiór dwudziestu waż-
nych problemów, które czekają na rozwiązanie, na decyzje – po-
wiedział we wprowadzającym wystąpieniu przewodniczący Sekcji 
Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
Wojciech Książek. Przewodniczący podsumował zmiany wyni-
kające z reformy edukacji i przedstawił oczekiwania środowiska 
oświatowego. Mówiąc o najpilniejszych problemach do rozwiąza-
nia, wymienił: sprawy dotyczące potrzeby zwiększenia płac nauczy-
cieli i innych pracowników szkół, wzrostu nakładów na edukację, 
potrzebę przywrócenia dodatkowych godzin płatnych w miejsce 
tzw. godzin pokarcianych, poprawę dyscypliny szkolnej, wdrożenie 
standardów dotyczących zarówno wyposażenia klas, jak i liczebno-
ści uczniów. Zwrócił także uwagę na konieczność wprowadzenia 
programu osłonowego, gdyż nie wszędzie uda się utrzymać etaty, 
nie wszędzie nastąpi wzrost liczby godzin, co szczególnie w roku 
szkolnym 2019/2020 może w szerszy sposób dotknąć nauczycieli 
oraz pracowników administracji i obsługi szkół.

Uczestnicy spotkania zwracali uwagę między innymi na różnice 
w interpretacji art. 42 Karty nauczyciela i wynikający z tego tzw. 
wolontariat pod przymusem. Krytycznie oceniano wprowadzenie 
kilkunastu ocen w trakcie nauczycielskiej kariery zawodowej czy 
znaczące wydłużenie czasu awansu zawodowego; z 10 do 15 lat.

Minister Anna Zalewska zadeklarowała odpowiedź na piśmie 
na pytania problemy zgłoszone przez Sekcję Oświaty Regionu 
Gdańskiego. Zapowiedziała między innymi zmianę rozporządze-
nia, która uniemożliwi dyrektorom „anonimizację” arkuszy orga-
nizacyjnych szkół, oraz rozmowy z władzami powiatów na temat 
zatrudniania nauczycieli gimnazjów, a także zajęcie się tematem 
dodatków trudnościowych i jednorazowego dodatku wyrównaw-
czego wynikającego z art. 30a Karty nauczyciela.

Podczas zebrania wyrażano zadowolenie, że do tego spotkania 
doszło, wyrażano też słowa podziękowania za przyjęcie oczeki-
wanych rozwiązań. Jednocześnie wyrażano żal, że do zebrania 
dochodzi dopiero po tak poważnych zmianach, których skutki, 
szczególnie w zakresie oceniania i awansu nauczycieli, mogą być 
w szkołach odczuwane latami. 

Przewodniczący Książek podkreślał, że ważnym celem jest mą-
dry, etyczny wymiar szkoły, godny status polskiego nauczyciela 
wychowawcy, pracowników administracji i obsługi szkół, pracow-
ników kuratoriów, wydziałów edukacji. Godny, także w wymiarze 
finansowym. W imieniu kolegów związkowców apelował, by owe 
poczucie podmiotowości zapewniać w jak najszerszym wymiarze. 
Przypomniał, iż Naród, który nie szanuje swoich nauczycieli, ska-
zany jest na bylejakość oraz że Dialog to rozmawiać, a nie tylko 
o nim mówić.

Barbara Ellwart

Spotkanie gdańskiej „S” oświatowej z minister  
Anną Zalewską.
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Przedmiotem sporu jest żą-
danie zawarcia zakłado-
wego układu zbiorowego 

pracy obejmującego regulamin 
pracy, regulamin wynagradza-
nia, regulamin zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych, a 
także zasady współpracy pomię-
dzy „Solidarnością” a zarządem 
firmy. Poparcia dla postulatu za-
warcia ZUZP udzielili organizacji 
w GCT SA koledzy z Krajowej 
Sekcji Portów Morskich NSZZ 
„Solidarność” na swym czerw-
cowym posiedzeniu. Członko-
wie „S” z GCT wystosowali do 
zarządu kilka pism: w dniach: 
24 kwietnia 2017 r., 19 czerwca 
2017 r., 4 września 2017 r. oraz 
3 października 2017 r. Ponieważ 
żadne z nich nie doprowadziło 
do rozpoczęcia negocjacji nad 
układem, trzy dni po doręczeniu 
ostatniego z pism, a więc 9 paź-
dziernika ub.r., związkowcy przy-
stąpili do sporu zbiorowego.

W odpowiedzi na pytania na-
szej redakcji przedstawiciel zarzą-

codawcę, uczestnictwo w roz-
mowach Związku Zawodowego 
Pracowników GCT, założonego 
pod koniec września 2017 r. 
oraz zakończenie sporu zbioro-
wego. Komisja Międzyzakłado-
wa NSZZ „Solidarność”, która 
wystąpiła z inicjatywą zawarcia 
ZUZP, kwestionuje prawo do 
udziału w negocjacjach nowo 
powstałego związku, gdyż nie 
spełnia on wymogów zapisanych 
w kodeksie pracy (art. 241 25a), 
czyli między innymi 6-miesięcz-
nej przynależności jego człon-
ków do organizacji związkowej. 
Inaczej mówiąc, nowy związek 
nie posiada reprezentatywno-
ści dającej prawo do udziału w 
negocjacjach ZUZP. Zdaniem 
prawników „Solidarności” kwe-
stię reprezentatywności powinien 
rozstrzygnąć sąd.

Komisja Międzyzakładowa 
NSZZ „Solidarność” funkcjonu-
je w terminalu od 22 lutego 2017 
r. Należy do niej 44 członków. 
GCT zatrudnia 153 osoby na 

są Polacy, natomiast w Radzie 
Nadzorczej zasiadają obcokra-
jowcy. Jak czytamy na stronie 
internetowej spółki, Gdynia 
Container Terminal SA nale-
ży do grupy Hutchison Ports, 
„spółki zależnej od międzynaro-
dowego konglomeratu CK Hut-
chison Holding (CKHH), wio-
dącego na świecie inwestora, 
dewelopera i operatora portów. 
Sieć terminali Hutchison Ports 
obejmuje 319 nabrzeży w 
52 portach w 26 krajach: Eu-
ropy, Azji, Bliskiego Wschodu, 
Afryki, obu Ameryk i Austra-
lazji. Na przestrzeni lat Hut-
chison Ports rozszerzyło swoją 
międzynarodową działalność 
na inne sektory logistyczne i 
transportowe. Obejmują one 
terminale dla statków wyciecz-
kowych, centra dystrybucyjne, 
usługi kolejowe oraz stocznie 
remontowe. W 2016 r. sieć por-
towa Hutchison Ports przełado-
wała łącznie 81,4 miliona TEU 
na całym świecie”. 

Związkowcy z GCT 
chcą układu zbiorowego 

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Gdynia Container Terminal SA 14 lutego wywie-
siła związkowe flagi i baner na płocie firmy. Jest to forma protestu, bowiem od 25 kwietnia 2017 
roku związkowcy nie mogą się doprosić, aby zarząd GCT SA przystąpił do oczywistych negocjacji 
zakładowego układu zbiorowego pracy z „Solidarnością”. W październiku ub.r. Związek wszedł 
w spór zbiorowy z kierownictwem GCT, który może doprowadzić do strajku. 
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Związkowcy z „S” domagają się, aby zarząd GTC SA przystąpił do negocjacji.

du GCT stwierdził, że rozmowy 
dotyczące zakładowego układu 
zbiorowego pracy są w toku. 
„W styczniu 2018 r. związek 
NSZZ Solidarność przedstawił 
aktualizację dwóch pierwszych 
działów projektu zgłoszonego 
układu zbiorowego. Pracodawcy 
zależy na prowadzeniu rozmów 
na temat układu z jak najszer-
szą reprezentacją pracowników 
terminalu” – czytamy w mailu 
przesłanym przez pracodawcę. 
Innego zdania są liderzy zakła-
dowej „Solidarności”, którzy 
mówią, że co prawda doszło do 
kilku spotkań, ale nie były to 
rzeczywiste negocjacje ZUZP. 

Punktem kontrowersyjnym 
stało się, forsowane przez pra-

etatach, z tego około 80 osób 
stanowią pracownicy admini-
stracji, pozostałe 70 osób to 
dokerzy, mechanicy, ekspedy-
torzy. To właśnie oni są głów-
nie członkami „S”. Wątpliwo-
ści budzi formuła zatrudniania 
w GCT. Pracownicy wskazują, 
że są zatrudnieni przez agencje 
pracy. Zaprzecza temu przed-
stawiciel zarządu spółki, pisząc 
do redakcji, że GCT nie współ-
pracuje z agencjami pracy tym-
czasowej.

O GCT niewiele można 
się dowiedzieć, poza faktem, 
że jest instytucją o kapitale 
zagranicznym. Z Krajowego 
Rejestru Sądowego wynika, 
że członkami zarządu spółki 

Od początku funkcjono-
wania „Solidarność” w GCT 
korzysta z pomocy i doradztwa 
ze strony wielu struktur związ-
kowych, jak: Zarząd Regionu 
Gdańskiego, Krajowa Sekcja 
Portów Morskich, Krajowa 
Sekcja Morska Marynarzy i 
Rybaków NSZZ „Solidarność” 
oraz międzynarodowych federa-
cji związkowych: ITF (Między-
narodowa Federacja Transpor-
towców) oraz ETF (Europejska 
Federacja Transportowców).

Związkowcy z GCT proszą 
o wsparcie ich akcji w walce 
o podstawowe prawa pracowni-
cze na Facebooku: https://www.
facebook.com/gctsolidarnosc/

Maria Giedz
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HISTORIA

W rozmowie uczestni-
czyli Andrzej i Joan-
na Gwiazdowie, Jan 

Karandziej, Andrzej Kołodziej, 
Karol Krementowski oraz Da-
nuta Sadowska, a także zapro-
szeni goście.

– Bardzo dobrze, że o Wol-
nych Związkach Zawodowych 
i ich powstaniu mówimy gło-
śno, ponieważ obecnie jesteśmy 
świadkami takiego łgarstwa w 
deformacji prawdy historycz-
nej, że WZZ to przykład na to, 
jak ważna jest pamięć i to, żeby-
śmy utrwalali prawdę – zwrócił 
uwagę moderator dyskusji Jan 
Pospieszalski. Zaznaczył też, 
że zaproszeni goście to ludzie, 
którzy „kształtowali nasze po-
stawy”.

Na jedno z najważniejszych 
pytań, a więc czemu właśnie 
taka, a nie inna formuła została 
wykorzystana, odpowiedziała 
Joanna Gwiazda. – Po paździer-
nikowej odwilży 1956 r.  Sejm 
ratyfikował konwencję Między-
narodowej Organizacji Pracy. W 
formule komitetu założycielskie-
go mogliśmy trwać i tworząc 
WZZ powiedzieć wszystkim, 
którzy się przyłączyli: „macie 
prawo” – tłumaczyła.

Jak z kolei zwrócił uwagę 
Andrzej Kołodziej, WZZ były 
wizytówką tego, że „mamy pra-

wo do organizowania się i dzia-
łania”. – Na Wybrzeżu głównym 
sztandarowym motywem Wol-
nych Związków Zawodowych 
było przywracanie pamięci o 
Grudniu ’70 – dodał.

Poruszył także rzadziej 
spotykany wątek pochodzenia 
robotniczych rodzin, z których 
wiele wywodziło się z Kresów. 
– Przykładowo miasto powiato-
we Sanok liczyło mniej miesz-
kańców niż Stocznia Gdańska 
pracowników – przyznał.

 
Skąd brał się opór?

Czy gdańskie „okno na 
świat” mogło mieć wpływ na 
powstanie WZZ? To kolejne 
pytanie, które pojawiło się 
podczas dyskusji. – Prawie 
codziennie mieliśmy kontakt z 
marynarzami, ale mniej więcej 
wiedzieliśmy, jakie są warunki 
pracy i płacy – mówił jeden z 
uczestników. – Według ame-
rykańskich badań byliśmy w 
pierwszej dziesiątce potęg 
przemysłowych, tylko jakim 
kosztem się to odbywało. Sys-
tem akordowy zapewniał nie-
słychany wyzysk. Tempo pracy 
w komunie było nieosiągalne 
nigdzie na świecie.

– Powszechny i bardzo 
mocny wpływ miało Radio 

Wolna Europa – zaznaczyła w 
odpowiedzi na tę opinię Danu-
ta Sadowska.

– Naszym przeciwdziała-
niem wobec propagandy był 
„Robotnik Wybrzeża” – dodał 
Andrzej Kołodziej.

Mimo wszystko, co przy-
pomniała Joanna Gwiazda, 
jednym z podstawowych 
problemów było to, że ludzie 
czasami nie widzieli sensu w 
podstawowym oporze. – Co na 
przykład da, jeśli nie pójdę na 
1 Maja? – przytaczała opinię, 
z którą się spotkała.

Z różnych stron Polski

Aby dyskusję na temat Wol-
nych Związków Zawodowych 
umieścić w szerszym kontekście 
przygotowana została również 
prezentacja odnosząca się do 
sytuacji gospodarczej Polski.

– Nie da się mówić o Sierp-
niu ’80 bez Grudnia ’70, ponad 
czterdziestu osobach zamordo-
wanych i Czarnym Czwartku. 
Ta pamięć o masakrze będzie 
jednym ze spoiw Sierpnia ’80 
roku – mówił Arkadiusz Ka-
zański z Instytutu Pamięci Na-
rodowej, przedstawiając pre-
zentację „Za czym ta kolejka?” 
i slajdy z Edwardem Gierkiem, 
któremu ludzie „dali szansę”. 

– Pierwszy sekretarz KC PZPR 
składał obietnice, gdy równo-
cześnie trwały represjonowa-
nia osób, które domagały się 
ukarania winnych grudniowej 
masakry – przypominał, a na 
slajdach można było zoba-
czyć m.in. notatkę służbową 
ze sprawy obiektowej „Jesień 
70” oraz kolejne informacje 
dotyczące czasu wielkich in-
westycji na Pomorzu.

– Dźwigi, które jeszcze 
obecnie widać, zostały zaku-
pione w latach 70. – przypo-
minał Arkadiusz Kazański. – 
Modernizowano porty, młodzi 
ludzie przyjeżdżali z różnych 
stron Polski. Do tej pory rze-
czywistość ofiarowała jedynie 
miejsce na stancji. Inwestycje 
pociągnęły za sobą wzrost 
poziomu życia Polaków i w 
stosunku do lat 60. nastąpi-
ła ogromna poprawa. Potem 
przyszedł kres złotego czasu 
Gierka, czyli Czerwiec ’76 
i kolejna podwyżka cen.

Uczestnicy sięgnęli również 
głębiej do historii, nawiązując 

do Żołnierzy Wyklętych. Zresztą 
termin samej rozmowy poświę-
conej 40 rocznicy powstania 
Wolnych Związków Zawodo-
wych przypadł na rocznicę są-
dowego mordu na generale Au-
guście Emilu Fieldorfie „Nilu”, 
który 24 lutego 1953 roku zawisł 
na szubienicy więzienia w War-
szawie. Generał został skazany 
na śmierć po kapturowym proce-
sie (wyrok zapadł w przeddzień 
urodzin będącego sowieckim 
agentem prezydenta Polski Bo-
lesława Bieruta).

Organizatorami konferencji 
w Wyższej Szkole Komunikacji 
Społecznej w Gdyni byli poseł 
Janusz Śniadek, Region Gdań-
ski NSZZ „Solidarność” oraz 
Instytut Pamięci Narodowej. 
Pomysłodawcą organizowania 
Zlotów Prawych Tweeterowi-
czów jest Zbigniew Siedlew-
ski. Sponsorami byli: Energa 
SA, Spółdzielczy Instytut Na-
ukowy oraz Zarząd Morskiego 
Portu Gdynia.

Tomasz Wittbrodt

Można było 
powiedzieć: 
„macie prawo” 

W rozmowie uczestniczyli Andrzej i Joanna Gwiazdowie, Jan Karandziej, Andrzej Kołodziej, 
Karol Krementowski oraz Danuta Sadowska, a także zaproszeni goście.

Wolne Związki Zawodowe, prawda o nich, a także między 
innymi to, co z ich powstania wynika dla dzisiejszego czasu. 
Nad tym zastanawiali się uczestnicy konferencji, jaka zosta-
ła zorganizowana w sobotę, 24 lutego w Wyższej Szkole 
Komunikacji Społecznej w Gdyni. – To miejsce kultowe, 
ponieważ tutaj, w znajdującym się obok kościele, zawsze 
byliśmy wolni. To więc najwłaściwsze miejsce na spotkanie 
poświęcone ludziom, bez których nie byłoby wolnej Polski 
– powiedział, rozpoczynając dyskusję poseł Janusz Śniadek, 
były przewodniczący NSZZ „Solidarność”.
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Partnerzy:

Sąd Rejonowy dla Warsza-
wy-Mokotowa 22 lutego 
br. skazał na dwa lata po-

zbawienia wolności dygnitarzy 
PRL-owskiego MSW Włady-
sława Ciastonia, wiceministra 
MSW, nadzorującego SB i Józe-
fa Sasina, szefa Departamentu V 
MSW, zajmującego się ochroną 
przemysłu. IPN oskarżył ich o 
bezprawne ograniczenie wolno-
ści poprzez wcielenie w stanie 
wojennym działaczy związko-
wych do wojska. 

Szykany, przez powołanie na 
zimowe ćwiczenia, w Pomor-
skim Okręgu Wojskowym do-

Skazani za represje

CH
EŁ

M
IN

IA
CY

.P
L

tknęły 304 związkowców, któ-
rzy na przełomie 1982 i 1983 
roku spędzili trzy miesiące na 
poligonie JW1636 w Chełm-
nie. Warunki były gorsze niż w 
obozach internowania. W całym 
kraju taka forma represji spotka-
ła blisko 1,5 tys. związkowców.

Prokurator żądał dla oskarżo-
nych kar pozbawienia wolności 
w zawieszeniu i grzywny. Sąd 
kary zaostrzył. Wyrok nie jest 
prawomocny. 

Wspomina oskarżyciel posił-
kowy Stanisław Szukała, prze-
wodniczący Zarządu Regionu 
Słupskiego „S”:

– Po latach zorganizowa-
liśmy się w Stowarzyszenie 
„Chełminiacy 1982”. Dotarliśmy 
do prezesa IPN Janusza Kurtyki. 
Dowiedzieliśmy się z akt, kto 
nam te ćwiczenia zorganizo-
wał, kto i według jakiej reguły 
nas wytypował. Po sądowych 
korowodach wysłuchaliśmy 
wystąpienia końcowego. Nie 
szło nam o zemstę. Chodziło, 
aby zapadł wyrok „winni”. Stan 
wojenny był złamaniem prawa, 
złamaniem  konwencji praw 
człowieka. Represje na masową 
skalę były zbrodniami przeciw-
ko ludzkości. 

W takich warunkach skoszarowani byli poddani represjom 
działacze związkowi. Widok na wojskowy obóz  w Chełmnie.

Ludzie usłyszeli, że były woj-
skowe obozy internowania. Ci, 
którzy nas szykanowali, zdawali 
sobie sprawę, że działają wbrew 

prawu. Liczyli się, wprowadzając 
stan wojenny, że mogą zginąć set-
ki, jeśli nie tysiące. Polaków. 

(asg)
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ROZMOWA „MAGAZYNU”

 – Przewodniczący NSZZ 
„Solidarność” Piotr Duda 
przestrzega, że pomysły 
umniejszające rolę związków 
zawodowych spotkają się ze 
zdecydowaną reakcją. Czy 
cena, którą zapłacą pracow-
nicy za nową kodyfikację 
prawa pracy, nie będzie wy-
górowana? 

– Na obecnym, to prawda, 
że końcowym etapie prac, w 
komisji mówmy o zapisach, 
które są de facto pomysłami na 
rozwiązania szczegółowe, które 
skrystalizują się ostatecznie w 
toku prac legislacyjnych. Pra-
cujemy w zespołach nad scale-
niem efektów 18-miesięcznego 
procedowania i przekazaniem 
propozycji na forum komisji. 
Nic nie jest przesądzone. Do-
piero po przyjęciu przez ko-
misję całości przygotowanego 
materiału powiemy, że mamy 
projekty, które przedstawimy 
ministrowi rodziny, pracy i po-
lityki społecznej. 

– Uda się połączyć interesy 
pracowników i pracodawców, 
czyli ogień z wodą?

– Uwzględniając skład ko-
misji, którą tworzą specjaliści z 
zakresu prawa pracy oraz osoby 
rekomendowane przez partne-
rów społecznych, przez orga-
nizacje pracodawców i związki 
zawodowe, reprezentowane w 
Radzie Dialogu Społecznego, 
jest oczywiste, że nie powstaną 
zapisy, które w całości będą od-
bierane pozytywnie przez pra-
cowników, a negatywnie przez 
pracodawców. Trudno się też 
spodziewać, że będą usatysfak-
cjonowani tylko pracodawcy. 
Będzie kompromis. 

– Odbywa się układanie 
puzzli z zapisów prawnych, 
by wyłonił się nowy obraz 
prawa pracy?

– I dlatego nie należy przy-
patrywać się pracy komisji 
przez pryzmat pojedynczych 
głosów czy proponowanych 
rozwiązań. Takie wybiórcze 
spojrzenie zaburza obraz cało-
ści. Poczekajmy jeszcze kilka 
tygodni z dokonaniem bilansu. 

– Obecnie mamy ofensy-
wę medialną co poniektórych 
członków komisji…

– Rzeczywiście, aktywność 
w mediach niektórych człon-
ków komisji, szczególnie z gro-
na pracodawców, zadziwia. 

– Wiceprzewodnicząca 
komisji prof. Monika Gła-
doch, ekspert Pracodawców 
RP, w jednym z wywiadów 
stwierdziła, że dłużej będą 
mogli pracować pracownicy 
sezonowi i objęci zadanio-
wym czasem pracy, zaś pensja 

za godziny ponadwymiarowe 
trafi na konto powiernicze 
firmy, a nie na konta pracow-
ników. To pracodawca będzie 
dysponował wypracowanymi, 
należnymi pieniędzmi?

– Ale mogłoby to być do-
puszczalne tylko wówczas, 
gdyby takie rozwiązanie prze-
widywał układ zbiorowy pracy. 
I tylko wtedy. A przecież musi 
on być wynegocjowany. Bez 
udziału strony pracowniczej, 
czyli związków zawodowych, 
nie będzie to możliwe. Zatem 
decyzja, co dalej z gratyfikacją 
za wypracowane nadgodziny, 
nie będzie jednostronną decyzją 
pracodawcy. 

– Nie będzie sytuacji, 
w której pracodawca dojdzie 
do wniosku, że za czas jakiś 
koniunktura osłabnie, więc 
na wypłaty pracownicy pocze-
kają do momentu, aż uzna, że 
może je „uwolnić”?  

– Nie, gdyż ta konstrukcja 
wymaga porozumienia. Ważna 
jest świadomość pracowników. 
Uruchomienie tych środków też 
wymagałoby zgody związków 
zawodowych. Limit odkładanych 
na koncie nadgodzin wyniesie 
maksymalnie 168 godzin. Jedy-
nie w układzie zbiorowym będzie 
można ustalić ich wymiar. Ten 
zaś może być zawarty tylko tam, 
gdzie działają związki. Zakłada-
my więc zawarcie porozumienia. 
Kontrowersje i nieporozumienia 
wokół przedefiniowania nadgo-
dzin wzięły się z niedopowie-
dzeń. Na zewnątrz nie należy 
zbyt szybko wychodzić, by w 
sferę publiczną nie przedostał się 
obraz zniekształcony.   

– Może reprezentantka 
Pracodawców RP straciła 
cierpliwość po 18 miesiącach 
pracy?

– Te półtora roku za nami 
to był, biorąc pod uwagę roz-
ległość i rozpiętość zagadnień 
prawa pracy, krótki czas. Nie 
odpowiem na pytanie o przy-
czyny aktywności medialnej 
ze strony pracodawców. Ma-
teria, nad którą pracujemy, jest 
wrażliwa. Chcieliśmy uniknąć 
budowania atmosfery niepew-
ności. Ale też wiem, że naj-
lepiej sprzedają się materiały 
sensacyjne. 

– Taka dyskusja przetoczy-
ła się na temat urlopów…

– Urlopy będą ujednolicane, 
ale nikomu niczego nie zabiera-
my. Przyjęte rozwiązanie mówi, 
że będzie nadal 26 dni. Samo-
zatrudnieni, jeśli podejmą pracę 
na etacie, też uzyskują do tego 
wymiaru urlopu prawo. Nastąpi 
więc ujednolicenie. Nikomu ni-
czego nie zabieramy, 26-dniowy 

urlop będzie przysługiwał bez 
względu na staż pracy. 

– Zmienią się przepisy o 
ewidencji czasu pracy?

– Na chwilę obecną zespół 
przygotował pewne zmiany w 
zakresie małych pracodawców, 
to jest takich, którzy zatrudniają 
mniej niż 10 pracowników. 

– Jakie jeszcze zapisy doty-
czące nadgodzin mają znaleźć 
się w projekcie? 

– Przepisy o czasie pracy 
mają w szerszym niż dotych-
czas zakresie uwzględniać fakt, 
że okres dyżuru i przemieszcza-
nia się w czasie podróży służbo-
wej nie powinien być w pełni 
traktowany jako czas wolny. 
Wysokość dodatków została 
utrzymana na dotychczasowym 
poziomie, podobnie jak zasadni-
czy limit godzin nadliczbowych 
w ciągu roku.

– Czy zgodą związków 
zawodowych będzie można 
uregulować czas pracy na od-
miennych warunkach niż zde-
finiowane w kodeksie pracy?

– Najogólniej rzecz biorąc 
założenie jest takie, ażeby w 
układach zbiorowych pracy (i 
tylko w nich) można było bar-
dzo swobodnie określać kwestie 
czasu pracy. Skoro zaś mowa 
jest o układach, to oczywiście 
konieczne do tego jest poro-
zumienie strony związkowej z 
pracodawcą.

– 40-godzinny tydzień 
pracy ma być poluzowany w 
umowach o pracę sezonową, 
dorywczą lub nieetatową. Ma-
jąc dostęp do nowoczesnych 
technologii można pracować 
wydajnie na przykład w po-
ciągu.  Co będzie z tymi for-
mami pracy?

– Materiał, nad którym 
pracujemy, zakładał takie roz-
wiązania, które dostosują czy 
umożliwią nowe organizowa-
nie pracy, biorąc pod uwagę 
sezonowość, branże, a nawet 
różnice regionalne. Mówili-
śmy o nadgodzinach. Za zgodą 
związków zawodowych pra-
codawca będzie mógł obniżyć 
wymiar czasu pracy i wypłacić 
wynagrodzenie z konta nadgo-
dzin. Chcemy też wypracować 
szersze pole do negocjacji nad 
układami zbiorowymi pracy. 
Zakładowymi, ponadzakłado-
wymi, branżowymi. Można też 
wypracować układy terytorial-
no-branżowe. 

– Pisaliśmy w 2016 roku, 
gdy ruszały prace komisji, że 
są dwie metody: przymus lub 
zachęta. Przymus wywiera sil-
ny związek zawodowy, wymu-
szając zawarcie UZP. Zachętą 
jest, by pracodawca, siadając 

do stołu negocjacji, miał świa-
domość, że może coś uzyskać 
przez „poluzowanie” zapisów 
kodeksowych…

– Obowiązuje zasada, że 
żadne postanowienie układu nie 
może być mniej korzystne niż 
te z kodeksu pracy. Pojawiły się 
w projektach tzw. klauzule de-
rogacyjne, czyli dopuszczające 
„poluzowanie” obowiązujących 
norm prawnych. Wchodzimy 
w obszar deregulacji, czyli 
uelastycznienia, wprowadzenia 
owych klauzul derogacyjnych. 
Pojawiają się takie konstrukcje, 
które tworzą zachęty do przy-
stąpienia do zawierania ukła-
dów zbiorowych pracy.  

– Niepokojące jest wycina-
nie i wyciąganie z najstarsze-
go układu zbiorowego pracy, 
czyli z Karty nauczyciela, 
całych elementów, pod pre-
tekstem ustawy o finansowa-
niu oświaty. To memento dla 
przyszłości układów? 

– Karta nauczyciela jest 
ustawą. Państwo występuje w 
podwójnej roli ustawodawcy i 
pracodawcy. Układ zbiorowy 
jest umową między załogą a 
pracodawcą. Państwo nie ma po-
trzeby ingerencji. Mówimy o za-
pisach mechanizmów obronnych 
czy minimalnych standardów. 
Można wyjść z założenia, że 
jeśli partnerzy społeczni, przed-
stawiciele pracowników i pra-
codawców, na coś się godzą, to 
nie zakładamy, że jedna ze stron 
jest silniejsza. W relacji indywi-
dualnej pracownik a pracodawca 
jest założenie, iż pracownik jest 
stroną słabszą. W konsekwencji 
powinien być chroniony. Przy 
zawieraniu układu zbiorowego 
pracy zakładamy równość ukła-
dających się stron. 

– Czyli pojawia się rola 
związku w zakładzie. To od 
pracowników zależy, jakiego 
będą mieli przy negocjacjach 
reprezentanta i jaki będzie 
miał mandat?

– O ile pracownicy chcą 
mieć wpływ na zakład, na to, co 
się u nich i z nimi dzieje, czyli 
mieć pozycję przetargową, by 
uzyskać więcej niż pojedyn-
cza osoba, jeśli nie są wysokiej 
klasy trudnymi do zastąpienia 
specjalistami, bo tylko „cenny” 
dla pracodawcy specjalista jest 
w stanie sam wynegocjować 
dla siebie godziwe warunki, to 
pojawi się przewaga pracodaw-
cy, którą niwelują silne związki 
zawodowe. Dobra koniunktura 
i pozytywny stan rynku pracy 
nie trwa w nieskończoność. Są 
cykle w gospodarce. Stąd rola 
związków zawodowych, które 
powinny być równorzędnym 

partnerem. Jeśli więc związki 
zawodowe zgodzą się w UZP 
na konta pracy, owe banki nad-
godzin, to będzie to wspólna 
decyzja, niewymuszona. Prawo 
nie powinno przeszkadzać w 
dialogu. Pracodawca w dialogu 
argumentami przekona pracow-
ników do jakiegoś rozwiązania 
w interesie zakładu, jego roz-
woju, to chyba w perspektywie 
czasowej można pójść na ustęp-
stwa, zgodzić się na przykład na 
przymrożenie części pensji, a 
dzięki temu zakład będzie dalej 
prosperował. 

– Oby tylko mrożenie nie 
stało się regułą…

– Dobra kondycja rynku 
pracy i niskie bezrobocie nie 
zawsze mają wpływ na wa-
runki pracy, na poszanowanie 
praw pracowniczych. Nieraz 
opisywane były fatalne warunki 
pracy przy dobrej koniunkturze. 
Kluczową sprawą jest to, że owe 
zmiany w wynagrodzeniach za 
nadgodziny mogą być wpro-
wadzone wyłącznie za zgodą 
związków zawodowych. Ważna 
jest rzeczywista równość stron, 
które są przekonane, że jest pole 
do negocjacji.  

– A tam, gdzie związków 
nie ma?   

– Tam nie będzie można 
wielu rozwiązań wprowadzić. 
Powstanie związku zawodowe-
go to nie jest ciężar dla praco-
dawcy, ale możliwość i szansa 
porozumienia i zyskanie instru-
mentów, które bez organizacji 
związkowej nie będą mogły 
być wprowadzone. To pracow-
nicy powinni o to zadbać, mieć 
świadomość i chęć powalczenia 
o swoje. Nie tylko zapisać się, 
opłacić składki i resztę scedo-
wać na kilku działaczy. Tak jak 
przy wyborach. Trzeba się ru-
szyć, wyjść, zagłosować.  

– Komisja kodyfikacyjna 
jest na finiszu prac nad pro-
jektami ustaw Kodeks pracy 
i Kodeks zbiorowego prawa 
pracy. I co dalej, zakładając, 
że uda się te puzzle poskła-
dać?   

– Projekty trafią do minister 
rodziny, pracy i polityki spo-
łecznej. Minister będzie dyspo-
nentem projektów, zdecyduje, 
co dalej. Wtedy przyjdzie czas 
na Radę Dialogu Społecznego i 
opiniowanie ich w trybie art. 19 
ustawy o związkach zawodo-
wych, na konsultacje społeczne 
i prace w parlamencie. Podpis 
prezydent złoży być może za 
rok. Trudno mi oceniać, jaka 
będzie wola polityczna.

Rozmawiał  
Artur S. Górski 

Kodeksowe puzzle układamy na nowo
Rozmowa z dr. JAKUBEM SZMITEM, adiunktem w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego, ekspertem 
NSZZ „Solidarność” w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy 
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PRAWO PRACY

O kodeksie 
i „Tygodniku”

Obradujący w dniach 27-
-28 lutego br. w sali Akwen 
członkowie Komisji Krajowej 
NSZZ „S” przyjęli wykonanie 
budżetu za 2017 rok. Tema-
tem ożywionej dyskusji były 
też prace nad nowym prawem 
pracy.  Przewodniczący „S” 
Piotr Duda uspokajał nastroje, 
przekonując, że komisja ko-
dyfikacyjna pracuje nad pro-
jektami, a nie nad „z marszu” 
obowiązującymi rozwiązania-
mi. Przypomniał, że projekty 
zbiorowego i indywidualnego 
kodeksu pracy trafią do resor-
tu rodziny i pracy oraz będą, 
o ile tak zdecyduje minister, 
podlegały dalszym pracom 
parlamentarnym i w Radzie 
Dialogu Społecznego. 

Duda zapewnił, że NSZZ 
„S” nie zgodzi się na żadne 
zapisy ograniczające prawa 
pracownicze i działalność 
związków zawodowych. Jak 
się dowiadujemy, w tej sprawie 
przewodniczący „S” będzie 
rozmawiał z prezesem PiS Ja-
rosławem Kaczyńskim. 

Podczas obrad wybrano no-
wego redaktora naczelnego „Ty-
godnika Solidarność”. Został nim 
Michał Ossowski, prezes spółki 
Tysol, która pismo wydaje. Nowy 
naczelny zadeklarował, iż „Tygo-
dnik” pod jego redakcją będzie 
pismem wyrazistym i bezkompro-
misowym. Kontynuowany będzie 
rozwój portalu Tysol.pl, który cie-
szy się rosnącą popularnością. 

(asg)

Na zdjęciu liderzy „S” i nowy naczelny „Tygodnika 
Solidarność”.
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KOMISJA KRAJOWA

Jeśli chodzi o SOR, to pod-
stawowym problemem jest 
niedostateczna liczba per-

sonelu medycznego. Brakuje 
lekarzy medycyny ratunkowej 
oraz pielęgniarek. Ponadto stale 
wzrasta liczba osób zgłaszają-
cych się na SOR, które powin-
ny być przyjęte w podstawowej 
opiece zdrowotnej, poradniach 
specjalistycznych oraz w nocnej 
i świątecznej opiece zdrowotnej. 
Co prawda na terenie wojewódz-
twa pomorskiego funkcjonuje 13 
SOR-ów i zapewne wystarczy-
łoby to do udzielania pomocy 
osobom w stanie nagłego za-
grożenia zdrowotnego, jednak 
w praktyce placówki te pełnią 
funkcję diagnostyczno-terapeu-
tyczną. Z danych statystycz-
nych wynika, że tylko 52 proc. 
zgłaszających się pacjentów 
wymaga pobytu na SOR. Do 
tego dochodzi brak koordyna-
cji zespołów ratownictwa me-
dycznego przez dyspozytornie 
medyczne, nierówne rozmiesz-
czanie pacjentów w oddziałach 
ratunkowych w Gdańsku oraz 
permanentny brak miejsc na 
oddziałach szpitalnych. Pacjen-
ci zgłaszają się do SOR, bo w 
placówkach POZ muszą czekać 
bardzo długo na terminy badań 
diagnostycznych.

WRDS zaproponowała 
wprowadzenie następujących 
zmian: zwiększenie poziomu fi-
nansowania SOR, wzmocnienie 
merytoryczne zespołu, zwięk-
szenie roli i zainteresowania 
powiatowych i miejskich cen-
trów pomocy rodzinie osobami 
bezdomnymi oraz starszymi. 
Członkowie rady postanowili też 
wystąpić do ministra zdrowia o 

zmianę przepisów dotyczących 
finansowania i organizacji SOR 
oraz nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej. Chodzi o to, aby 
udzielać pomocy pacjentowi 
wymagającemu jedynie porady 
lekarskiej w innych niż SOR 
placówkach. Postanowiono też 
zająć się przeanalizowaniem 
rozmieszczenia oraz liczby łó-
żek oddziałów wewnętrznych, 
geriatrycznych i innych.

Problemem niezwykle trud-
nym do rozwiązania jest kwe-
stia lekarzy rezydentów, którzy 
na przełomie 2017 i 2018 roku 
prowadzili protest. 8 lutego do-
szło do zawarcia porozumienia 
z nowym ministrem zdrowia, 
na mocy którego ma nastąpić 
wzrost nakładów na służbę zdro-
wia. Wynegocjowano też kilku-
setzłotowe podwyżki dla lekarzy 
rezydentów i od 1 lipca 2018 r. 
płace dla lekarzy specjalistów 
nie mniejsze niż 6750 zł brutto. 
W porozumieniu tym nie wska-
zano, kto ma ponieść koszty tych 
podwyżek. WRDS obawia się, 
że zwiększenie wynagrodzeń le-
karzy specjalistów zostanie prze-
niesione na podmioty lecznicze. 
Podniesienie wynagrodzeń leka-
rzom wywołało niezadowolenie 
wśród pielęgniarek, diagnostów 
czy fizjoterapeutów. Co prawda 
minister zapowiedział, że do 
końca 2018 roku zajmie się wa-
runkami pracy przedstawicieli 
innych zawodów medycznych, 
ale nie podał żadnego terminu 
rozmów ani ich zakresu.

Przez ostatnie dwa lata 
trwały prace nad nową usta-
wą o szkolnictwie wyższym. 
22 stycznia Jarosław Gowin, 
wicepremier, minister nauki i 

szkolnictwa wyższego, przed-
stawił znowelizowaną ustawę. 
Władze pomorskich uczelni 
generalnie pozytywnie oceniły 
ten projekt, jednakże znalazło 
się w nim kilka rozwiązań kon-
trowersyjnych. Jednym z nich 
jest wprowadzenie i określenie 
zakresu uprawnień Rady Uczel-
ni, bowiem w jej 7-9-osobowy 
skład będzie wchodzić ponad 
50 procent osób spoza uczelni, 
a także przewodniczący samo-
rządu studentów. WRDS uwa-
ża, że zasadne byłoby doprecy-
zowanie trybu doboru członków 
rady spoza uczelni. Ponadto 
pomorskie uczelnie podkreślają 
konieczność wzmocnienia sys-
temowej, bliskiej współpracy z 
lokalną władzą samorządową 
kształtującą i kreującą politykę 
rozwojową regionu.

Kontrowersję wzbudza też 
pomysł scalenia dwóch dys-
cyplin: sztuki pięknej i sztuki 
projektowej w jedną dziedzinę 
nazwaną sztuką plastyczną. Spo-
woduje to unifikację ze szkodą 
dla ich ogólnoakademickiego i 
naukowego charakteru. Sporną 
kwestią, zwłaszcza dla Politech-
niki Gdańskiej, jest przyznawa-
nie dotacji podstawowej na 
działalność uczelni, która spo-
wodowała ograniczenie liczby 
przyjmowanych studentów. Wy-
wołało to ostrą krytykę środowi-
ska pracodawców oczekujących 
kształcenia większej liczby inży-
nierów potrzebnych w pomor-
skich firmach. Rada Rektorów 
Województwa Pomorskiego 
zaproponowała zmianę sposobu 
finansowania szkolnictwa wyż-
szego, sugerując zastąpienie do-
tacji podmiotowej subwencją. 
Pozwalałoby to uczelni samo-
dzielnie decydować o podziale 
tych środków i wykorzystywać 
je w okresie dłuższym niż rok 
budżetowy. WRDS w Gdańsku 
uważa, że finansowanie uczelni 
w oparciu o subwencję zdecy-
dowanie przyczyni się do bar-
dziej racjonalnego wydawania 
środków finansowych.

(mig)

WRDS: Wyższe uczelnie, SOR 
i lekarze rezydenci 

Kolejne, już dwudzieste posiedzenie plenarne Wojewódz-
kiej Rady Dialogu Społecznego tym razem odbyło się w 
Sali Senatu na Politechnice Gdańskiej 22 lutego br. Podczas 
posiedzenia omówiono trzy ważne problemy: sytuację w 
pomorskich szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR) 
oraz sytuację kadrową w szpitalach w kontekście prote-
stu lekarzy rezydentów, a także konsekwencje wynikające 
z planowanych zmian w zakresie szkolnictwa wyższego i 
wpływ tych zmian na funkcjonowanie pomorskich uczelni. 
Przyjęto też stanowiska w tych trzech kwestiach. 

Od 1 marca 2018 r. wszyst-
kie świadczenia: eme-
rytury i renty, wzrastają 
o 2,98 proc. Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej podaje, że 
wskaźnik waloryzacji rent 
i emerytur w tym roku 
wynosi 102,98 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 1029,8 zł brutto. Natomiast 
przeciętna emerytura z Fundu-
szu Ubezpieczeń Społecznych 
wzrasta o 67,28 zł, czyli będzie 
wynosić 2324,92 zł brutto. Do 
tej pory było to 2257,64 zł 
brutto. Podaje się więc, że pol-

scy emeryci średnio dostaną po 
około 50 zł. 

Zgodnie z medianą (wartość 
przeciętna, średnia, dzieląca 
wszystkie dane na pół) ma być to 
nawet 60 zł brutto, bowiem najbo-
gatsi otrzymają ponad 100 zł brut-
to. 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.  

Jeśli chodzi o renty z tytułu 
niezdolności do pracy, to prze-
ciętna renta wzrośnie o około 
47,84 zł, czyli podniesie się do 
1653,06 zł brutto z dotychczas 
obowiązującej sumy 1605,22 zł.  
Natomiast renta rodzinna z FUS 
wzrośnie o ok. 57 zł, czyli do 
1971,51 zł brutto z 1914,47 zł.

(mig)

Grzywny dla nieuczci-
wych pracodawców nie 
są wysokie. Jeden man-

dat karny to niewiele ponad ty-
siąc zł. Dlatego „Solidarność” 
domaga się większych upraw-
nień dla kontrolerów Państwo-
wej Inspekcji Pracy.

Niemniej jednak wyniki 
zbiorczej kontroli Okręgowe-
go Inspektoratu Pracy w Gdań-
sku za rok 2017 są porażające. 
Kwota mandatów przekroczy-
ła milion zł, a 2,5 tysiąca pra-

cownikom pracodawcy mu-
sieli wypłacić 6,9 miliona zł. 
Inspektorzy pracy w ubiegłym 
roku przeprowadzili 5,5 tysiąca 
kontroli, których efektem było 
m.in. wydanie 16 550 decyzji 
nakazowych, w tym 399 de-
cyzji płatniczych, 221 decyzji 
wstrzymania prac, 308 decyzji 
wstrzymania eksploatacji ma-
szyn, 141 decyzji skierowania 
pracowników do innych prac. 
Ponadto ujawniono prawie ty-
siąc przypadków zatrudnienia 

na czarno i wystawiono blisko 
1,7 tysiąca mandatów oraz 
zawiadamiano prokuraturę. 
Najczęstsze stwierdzone przez 
inspektorów pracy nieprawi-
dłowości  dotyczyły zagadnień 
związanych z wynagrodzenia-
mi za pracę, stosunku pracy, 
czasu, legalności zatrudnienia 
oraz problemów dotyczących 
technicznego bezpieczeństwa 
pracy, np. badań lekarskich 
i szkoleń BHP.

(zola)

Decyzje płatnicze na 6,9 miliona zł 

Emerytury i renty rosną 
średnio o około 50 złotych
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Związkowcy z NSZZ „So-
lidarność”, pracownicy 
cywilni policji, spotkali 

się 13 lutego w siedzibie na-
szego Związku, by omówić 
strategię działania oraz wy-
brać liderów w wojewódz-
twie pomorskim. Organizacja 
związkowa, założona w 2012 
roku, rozwija się dynamicz-
nie. Wkrótce dołączą do nich 
pracownicy cywilni ABW oraz 
Straży Granicznej i wybiorą 
skład komisji międzyzakłado-
wej, która pokieruje organiza-
cją w skali kraju.

Liderką związkową tej gru-
py zawodowej została Iwona 
Adamczyk-Rosinka, przewod-
nicząca Komisji Międzyzakła-
dowej NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Cywilnych Po-
licji w województwie pomor-
skim. Niskie stawki wynagro-
dzeń to jeden z najważniejszych 
problemów podejmowanych 
przez organizację. Płace były 
zamrożone od 2009 do 2017 
roku. Jednak trudno mówić o 
godziwej podwyżce, gdy de 
facto przed rokiem podwyżka 
wyniosła około 147 złotych. 
Stąd i kuriozalna sytuacja, w 
której doświadczony, wykonu-
jący odpowiedzialną pracę pra-
cownik, nie może się utrzymać, 
gdyż płaca nieco tylko przekra-
cza najniższą krajową.  

Ten dystans bardzo się 
skurczył. W minionych latach 
nie było podwyżek, a wzrastało 
wynagrodzenie minimalne. 

– W 2009 roku podwyżki zo-
stały wstrzymane, płace zamro-
żone na osiem lat. Z początkiem 
2017 roku wynagrodzenie wzro-
sło średnio na etat o 147 złotych 
netto. Część, około 15 procent, 
podwyżki trafiło do dyspozycji 
komendantów, mimo że na to się 
nie zgadzaliśmy – mówi Adam-
czyk-Rosinka. 

Oczywiście, związkowcy 
nie mają nic przeciwko wzro-
stowi płacy minimalnej, są jak 
najbardziej „za”. Po prostu do-
magają się godziwej płacy za 
wykonaną pracę. A jest się o co 
upominać. Płace pracowników 
cywilnych stały w miejscu, gdy 
średnia płaca rosła. W końcu 
2009 roku wynosiła 3243 zł, 
a w 2017 roku 4970 zł. 

– Nasze pensje są odreal-
nione. Odniesieniem powinna 
być średnia krajowa. Tymcza-
sem zarabiamy z miesiąca na 
miesiąc proporcjonalnie mniej. 
Ludzie szukają więc wsparcia 
w związku. To może by cie-
szyło, gdyby były sukcesy 
w postaci realnych podwyżek. 
A tych nie widać – kontynuuje 
Iwona Adamczyk-Rosinka.

Tymczasem gospodarka 
zasysa specjalistów i tylko po-
czucie lojalności oraz ciekawa 
praca trzyma ludzi i temu za-
wdzięczamy, że nie opuścili 
swoich stanowisk i kolegów w 
mundurach. 

Związkowcy przypominają, 
że płace w ich grupie zawodo-
wej wahają się od 2,1 tys. do 
3 tysięcy złotych brutto. Iro-
nizują z żalem, że pracownicy 
merytoryczni są wynagradzani 
„jedynką z przodu”. 

– Rynek pracy oferuje ko-
rzystniejsze warunki płacowe. 
A spora część pracowników po-
licji ma tę jedynkę z przodu. Jest 
więc problem z mechanikami, z 
informatykami, z pracownika-
mi płac. System jest tak skon-
struowany, że wykonując takie 
same albo zbliżone zadania jak 
policjanci zarabia się dużo mniej 
– zauważa Dorota Szajna, OM 
PCP, KWP w Gdańsku. 

A przecież niemal całe 
zaplecze logistyczne policji 
spoczywa na pracownikach 
cywilnych. 

– Mamy inne obowiązki 
i prawa aniżeli funkcjonariu-
sze. Jednak styk z organami 
porządku publicznego nakłada 
na nas dodatkowe zobowią-
zania i wymagania – dodaje 
Kazimiera  Boniaszczuk  z 
NSZZ „Solidarność” w KWP 
w Gdańsku.  

Jest program naprawczy do-
tyczący policji i zakupu sprzętu 
rozpisany na lata 2017–2019. 
Spodziewana jest transza fi-
nansowa na wynagrodzenia w 
styczniu 2019 roku. 

– Musimy spełniać wyśru-
bowane warunki, ale za tym nie 
idzie wynagrodzenie. Te już wy-
śrubowane nie jest. Jako cywil 
muszę spełnić warunki takie jak 
funkcjonariusz. Jesteśmy skru-
pulatnie sprawdzani – stwierdza 
Bogdan Kaczorowski z KWP w 
Gdańsku, podkreślając, że nie 
pracują tylko dla idei. 

Związkowcy chcą, by ko-
mendanci widzieli w nich 
partnerów. 

– Staramy się nagłaśniać 
problemy, w tym te tak ważne, 
palące w ostatnim czasie, to 
jest odejścia z pracy doświad-
czonych pracowników z dłu-
goletnim stażem. Nie poprawi 
sytuacji oferowana wysokość 
wynagrodzenia kompletnie 
niekonkurencyjna w stosunku 
do sektora prywatnego. Ale i 
tak wszystko zależy od poli-
tyki i od MSWiA. Staramy się 
być apolityczni. Mamy swoje 
sympatie i antypatie, ale nie-
zależnie od tego, kto rządził, 
rządzi i rządzić będzie, proble-
my i nasze zadania pozostaną 
– przekonuje przewodnicząca 
KM PCP w Gdańsku.  

Wtórują jej zatrudnieni jako 
informatycy pracownicy ko-
mend powiatowych. Agniesz-
ka Nojman, przewodnicząca 
„Solidarności” w KMP w So-

pocie, ma nadzieję na wsparcie 
Związku.

– W „Solidarności” po-
szukuję poparcia dla naszych 
postulatów. Informatycy na 
przykład obsługują bazy da-
nych drażliwych, zapewniają 
wsparcie logistyczne funkcjo-
nariuszom. Poprzez Związek 
domagamy się, by nas zasze-
regować tak, byśmy nie byli 
najniżej opłacanymi pracowni-
kami w strukturach podległych 
MSWiA – opisuje Nojman. 

W Sopocie działa komisa-
riat mobilny. Trzeba więc ob-
sługiwać go informatycznie, 
podobnie jak centrum moni-
toringu. Także w weekendy. A 
wszystko to za 1800 zł na rękę. 
I to z dodatkiem stażowym. 

Dodatkowy obowiązek doj-
dzie, gdy powszechne staną się 
kamery na mundurach.   

– Nie zdziwimy się, jeśli 
nastąpi fala odejść. Skoro za 
nowymi obowiązkami nie 
pójdą w parze szkolenia i do-
datkowe wynagrodzenie, to 
może się okazać, że zabraknie 
starych pracowników do prze-
szkolenia nowych. O ile tacy 
się znajdą – wyjaśnia Agniesz-
ka Nojman. 

Związkowcy postulują też 
ujednolicenie stanowisk i wy-
nagrodzeń. Te bowiem różnią 
się między Gdańskiem, Ka-
towicami a Warszawą nawet 
o ponad tysiąc złotych. I to za 
tę samą pracę.  

Z kolei niskie wynagrodze-
nia powodują, że zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych 
jest bardzo obciążony.   

– Leczenie kosztuje. Trudno 
jest się utrzymać. Nas interesu-
je godziwa płaca za wykonaną 
pracę. A nadganiamy dodatka-
mi za staż pracy, które prze-
cież wypracowaliśmy. Starszy 
stażem pracownik otrzymuje 

niemal tyle, ile nowy na pła-
cy minimalnej. To paradoks 
– argumentuje Bogdan Kaczo-
rowski. 

Związkowcy podkreślają 
zgodnie:

– Nie chcemy nikomu ni-
czego zabierać. Nie jesteśmy 
jak pies ogrodnika. No, może 
jak pies cywil – żartują, w ich 
głosie czai się rozgoryczenie, 
ale nie oczekują przywilejów, 
na przykład wcześniejszego 
odejścia na emeryturę.  

Pracownicy warsztatów sa-
mochodowych wspominają, że 
kandydaci na mechaników dopy-
tują się, czy proponowane wyna-
grodzenie to „tygodniówka”.  

– Średnia krajowa płac 
w policji tworzy fałszywy ob-
raz. U nas też zawyżają ją wy-
nagrodzenia na stanowiskach 
kierowniczych. Nie mówię, by 
je spłaszczać, ale chyba należą 
się dodatkowe pieniądze za do-
datkowe obowiązki w zakresie 
czynności, a ja od 2008 roku 
tyle samo zarabiam – wylicza 
Katarzyna Przybytek zajmują-
ca się sprawami kadr w KMP 
w Sopocie.

Poprzez „Solidarność” uda 
się wkrótce skupić pracowni-
ków cywilnych innych służb. 

– Ludzie coraz częściej 
przychodzą w poszukiwaniu 
wsparcia. Pracownik nie może 
zostać sam. Będziemy skutecz-
ni działając razem z pracowni-
kami cywilnymi ABW i Straży 
Granicznej. Nie chcemy tkwić 
w marazmie – dodaje Iwona 
Adamczyk-Rosinka. 

W marcu br. struktury two-
rzącej się organizacji zostaną 
uzupełnione o pracowników 
cywilnych Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego i Stra-
ży Granicznej. 

Artur S. Górski

Docenić 
pracownika 
cywilnego 
policji 
Bez specjalizacji i wysiłku pracowników cywilnych policji, 
bez ich profesjonalnego przygotowania, policjant w tere-
nie byłby skazany wyłącznie na siebie. To oni opracowu-
ją, zabezpieczają i udostępniają funkcjonariuszom bazy 
danych, te komunikacyjne z CEPiK i te drażliwe, jak dane 
teleadresowe, prowadzą kancelarie tajne czy rejestry osób 
poszukiwanych. Nie podlegają jednak ustawie o policji, a 
ich wynagrodzenia odstają daleko od skali odpowiedzial-
ności, która na nich spoczywa. Stąd i poszukiwanie oparcia 
w związkach zawodowych. Nowo wybrani liderzy organizacji pomorskich pracowników cywilnych policji.

WYBORY W ZWIĄZKU
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WYBORY W ZWIĄZKU

Nowym przewodniczą-
cym Komisji Oddzia-
łowej NSZZ „Solidar-

ność” został Zbigniew Łajca, 
zastępując na tym stanowisku 
Dariusza Majewskiego, który 
po 51 latach pracy w firmie 
przeszedł na emeryturę. Wy-
brano również sześcioosobową 
Komisję Oddziałową i cztero-
osobową Komisję Rewizyjną 
oraz delegata na WZD Regionu 
Gdańskiego. 

Gdańska „oddziałówka” 
liczy 137 członków i wraz z 
17 innymi organizacjami od-
działowymi z kraju tworzy 
Organizację Międzyzakłado-
wą Pracowników Telekomu-
nikacji NSZZ „Solidarność”, 
która zrzesza około 2,5 tys. 
członków.

– To, co chciałbym zre-
alizować jako przewodni-
czący, to przede wszystkim 
zwiększenie liczby członków 
naszego Związku. Cały czas 
prowadzimy akcję informacyj-
ną, mamy opracowany pakiet 
dokumentów, który wręczamy 
pracownikom. Pakiet zawiera 
krótką historię NSZZ „Solidar-
ność”, opis tego, co już udało 
się nam wywalczyć, a także 
to, co chcielibyśmy osiągnąć, 
deklarację członkowską, a 
także informacje o Pracowni-
czym Programie Emerytalnym 
– mówi Zbigniew Łajca. I tak 
„Solidarności” w Telekomuni-
kacji udało się między innymi 
w 1998 roku doprowadzić do 
podpisania Ponadzakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy oraz 
utworzenia w 2001 Pracowni-
czego Programu Emerytalnego 
w Orange. 

To, co najbardziej boli 
związkowców, to ciągłe zwol-

Dbać o dobre 
miejsca pracy
Zwiększenie liczby członków Związku i dbanie o miejsca 
pracy to główne zadania, jakie postawiła sobie nowo 
wybrana Komisja Oddziałowa NSZZ „Solidarność” Pra-
cowników Telekomunikacji w Gdańsku. Wybory władz na 
kadencję 2018–2022 odbyły się 19 lutego w siedzibie „So-
lidarności”.

Nowo wybrani liderzy Organizacji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” Orange Polska.
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nienia. Wystarczy przypo-
mnieć, że w momencie pry-
watyzacji Telekomunikacja 
Polska SA zatrudniała około 70 
tys. osób, teraz w firmie pracu-
je ich 14,5 tys. Trudno zresztą 
mówić o prywatyzacji, jeżeli 
firmę kupiło najpierw w czę-
ści konsorcjum państwowego 
francuskiego France Telecom 
i Kulczyk Holding. W 2005 
roku France Telecom odkupił 
od Kulczyk Holding jego akcje 
spółki, a 5 sierpnia 2010 roku 
Skarb Państwa sprzedał na 
giełdzie pozostałe 4,15 proc. 
akcji. Tak więc właścicielem 
Telekomunikacji Polskiej jest 
obecnie państwowa firma 
francuska. Przez kolejne lata 
Telekomunikacja Polska za-
miast się rozwijać, zwija się. 
– Niestety, od wielu lat w na-
szym przedsiębiorstwie panuje 
atmosfera niepewności. Nikt 
nie może być pewny swojego 
miejsca pracy, co wpływa na 
jej wyniki, ale także na kondy-
cję psychiczną pracowników 
– mówią związkowcy. To, co 
może robić „Solidarność”, to 
negocjować ograniczenie wiel-
kości zwolnień i jak najlepsze 
warunki dla osób, które tracą 
pracę.

5 grudnia 2017 r. zakończyły 
się rozmowy dotyczące umowy 
społecznej na lata 2018–2019 
zawartej pomiędzy związkami 
zawodowymi i pracodawcą. W 
trakcie 20-dniowych negocjacji 
strony ustaliły m.in. wysokość 
dodatkowych odszkodowań z 
tytułu odejść dobrowolnych, 
których liczbę ograniczono do 
maksymalnie 2680 pracowni-
ków w najbliższych dwóch la-
tach. Zagwarantowano środki 
na kontynuowanie programu 

Przyjazne Środowisko Pra-
cy i opiekę medyczną, cen-
tralny fundusz socjalny oraz 
wzrost wynagrodzeń w latach 
2018–2019. „Strony Umowy 
zadeklarowały chęć takiego 
kształtowania stosunków pra-
cy w Firmie, aby umożliwić 
pracownikom świadome po-
dejmowanie decyzji dotyczą-
cych kariery zawodowej w 
dłuższej perspektywie czasu 
z uwzględnieniem możliwości 
pogłębienia czy zmiany kom-
petencji w oparciu o oferowane 
przez Firmę programy szkole-
niowe, doradztwo w Centrum 
Rekrutacji i Rozwoju, progra-
my alokacyjne dla tych, którzy 
będą podejmować pracę poza 
miejscem zamieszkania, a tak-
że pakiety osłonowe dla tych, 
którzy zdecydowaliby się na 
kontynuowanie kariery poza 
Orange Polska S.A.” – czyta-
my na stronie Sekcji Krajowej 
Pracowników Telekomunikacji 
Polskiej SA. 

 – W grudniu ubiegłego roku 
wynegocjowaliśmy umowę spo-
łeczną dającą dodatkowe, poza 
układem zbiorowym, świadcze-
nia dla osób, które odejdą z pra-
cy. W kwietniu br. planowane 
jest spotkanie z zarządem Gru-
py Orange w sprawie warunków 
pracy w firmach należących 
do grupy – powiedział Jerzy 
Iwaszkiewicz, przewodniczą-
cy Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” Pracow-
ników Telekomunikacji, który 

Pół wieku w pracy,  
a w „Solidarności” od 1980 roku

Z końcem grudnia 2017 roku po 51 latach pracy w Tele-
komunikacji Polskiej (obecnie Orange Polska) odszedł na za-
służoną emeryturę Dariusz Majewski, długoletni przewod-
niczący Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność”. – Pracę w 
Telekomunikacji rozpocząłem w wieku 15 lat, jeszcze będąc 
w szkole zawodowej. Do NSZZ „Solidarność” wstąpiłem w 
1980 roku, a po 1989 uczestniczyłem w odbudowywaniu 
Związku w Telekomunikacji. Od 1998 roku przez kilka kolej-
nych kadencji pełniłem funkcję przewodniczącego Komisji 
Oddziałowej – mówi Dariusz Majewski, który był również 
wiceprzewodniczącym Komisji Międzyzakładowej Pracow-
ników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność” i wiceprzewod-
niczącym Sekcji Krajowej Pracowników Telekomunikacji. 
Dariusz Majewski uczestniczył w wielu akcjach organizowa-
nych przez Związek w obronie interesów pracowniczych, 
biorąc m.in. udział w roku 2005 w głodówce protestacyjnej 
w siedzibie TP SA w Warszawie na Twardej. Brał wielokrot-
nie udział w rozmowach z zarządem spółki w sprawach 
m.in. PUZP i umowy społecznej. 

– „Solidarność” nadal powinna przede wszystkim dbać 
o pracowników, a szczególnie o swoich członków. Moim 
zdaniem nie do końca w porządku jest to, że z tego, co my 
wywalczymy jako związkowcy, narażając się, ponosząc duży 
wysiłek, także finansowy, korzystają także pracownicy nie-
zrzeszeni. Głównym zadaniem związku zawodowego jest 
dbanie o miejsca pracy i to dobre miejsca pracy, firmy nie
powinny pracowników na etatach zastępować „tańszymi” 
pracownikami zatrudnianymi przez agencje pracy – podkre-
śla były już przewodniczący Komisji Oddziałowej.

Dariusz Majewski przez cały czas zaangażowany był w 
promowanie sportu, brał aktywny udział w zawodach spor-
towych, zajmując w nich wysokie miejsca. Jego ulubioną 
dziedziną sportu jest strzelectwo i tej właśnie pasji zamierza 
poświęcić się na emeryturze.

był obecny podczas wyborów 
w Organizacji Oddziałowej 
w Gdańsku. 

Po wyborach władz w 18 
organizacjach oddziałowych 

24 marca zostaną wyłonione 
władze Komisji Międzyzakła-
dowej.

Małgorzata Kuźma

Organizacja Zakładowa 
NSZZ „Solidarność” 
w Zakładzie Budowy 

Maszyn ZREMB oraz Orga-
nizacja Terenowa Emerytów 
i Rencistów NSZZ „S” przy 
Oddziale ZRG w Chojnicach 
wybrały już władze na nową 
kadencję.

Związkowcy ze ZREMB-u 
w pewnym sensie zaczyna-

ją nowy rozdział – Grzegorz 
Wiśniewski, przewodniczący 
na kadencję 2018–2022, de-
biutuje w tej roli. W Zakładzie 
Budowy Maszyn pracuje od 
czterech lat, do „Solidarności” 
należy od trzech. Za najważ-
niejszy problem uważa niskie 
pensje, zapowiada też działa-
nia mające na celu poprawę 
warunków pracy. W trakcie 

kadencji poprzedniego prze-
wodniczącego podpisano 
układ zbiorowy pracy. Orga-
nizacja zrzesza obecnie 29 
członków. Oprócz Grzegorza 
Wiśniewskiego w skład Komi-
sji Zakładowej weszli: Robert 
Gołuński, Zbigniew Pałczyń-
ski, Jan Rekowski i Jan Sre-
berski. Komisja Rewizyjna 
składa się z trzech osób. Są to: 

Krzysztof Sledz, Dariusz Tajl 
i Apoloniusz Kuczyński. 

Odmiennie przedstawia się 
sytuacja w Organizacji Tereno-
wej Emerytów i Rencistów. Tu-
taj przewodniczący Stanisław 
Kowalik będzie kontynuował 
swoją działalność podczas 
kolejnej kadencji. Emeryci 
organizują wiele wyjazdów. – 
W trakcie upływającej kadencji 

braliśmy udział w spływie kaja-
kowym rzeką Chociną. Często 
wyjeżdżaliśmy nad morze, by-
liśmy między innymi w Łebie, 
Kołobrzegu, Mielnie, Darłowie. 
Dbamy też o duchową stronę 
życia, co roku wyjeżdżamy 
do Lichenia. Organizujemy 
również spotkania opłatkowe 
– opowiada przewodniczący.

Martyna Werra

W Chojnicach trwają wybory
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Lwowie, gdzie w 1933 r. otrzy-
mał święcenia kapłańskie.

Po wybuchu II wojny świa-
towej ks. Waląg wstąpił w sze-
regi Związku Walki Zbrojnej, 
w 1942 r. przekształconego w 
Armię Krajową. Przyjął pseu-
donim „Góral” i został zaprzy-
siężony jako kapelan Okręgu 
Kraków w placówce Luba-
czów-Łukawiec (w 1944 r. zo-
stał mianowanej kapelanem 
już czterech obwodów AK: 
Łańcut, Jarosław, Przeworsk, 
Lubaczów).

Jaka była rola kapelanów 
AK w trudnym czasie wojny? 
Służyli akowcom sakramenta-
mi, odprawiali polowe msze 
święte, prowadzili ewidencję 
poległych, ale także dostar-
czali meldunki i tajną prasę, 
transportowali broń. W dużej 
mierze to dzięki ich posłudze 
żołnierze podziemia wykazali 
tak wiele hartu ducha, który do 
dziś nam imponuje.

Ksiądz Waląg wyróżniał 
się w gronie kapelanów ak-
tywnością. Uczestniczył także 
w podejmowaniu decyzji szta-
bowych, a nawet brał udział w 
akcjach zbrojnych. Oczywiście 
sam jako osoba duchowna broni 
nie używał, ale pomagał towa-
rzyszom doli i niedoli, często 
znajdując się pod ostrzałem nie-
przyjaciela. A ten nie oznaczał 
wyłącznie Niemców. Obwody 
AK, w których służył „Góral”, 
leżały na terenach Małopolski 
Wschodniej, w której grasowa-
ły sotnie ukraińskich nacjona-
listów spod znaku OUN-UPA. 
Ksiądz Waląg brał udział w 

„Góral” –
kapłan niezłomny

potyczkach z niemiecką żan-
darmerią i wojskiem oraz od-
działami UPA, organizował 
samoobronę małopolskich wsi 
przed atakami Ukraińców. Za 
wojenne (chociaż nie z bronią 
w ręku, przypomnijmy) zasługi 
otrzymał awans na stopień kapi-
tana oraz odznaczenia – Krzyż 
Walecznych i Srebrny Krzyż 
Zasługi z Mieczami.

W smoczej jamie

We wrześniu 1945 r. „Góral” 
ujawnił swoją akowską prze-
szłość, ale nie zaakceptował 
nowej, komunistycznej „Pol-
ski Ludowej”. Zaangażował 
się w działalność Zrzeszenia 
Wolność i Niezawisłość, tym 
razem przyjmując pseudonim 
„Marian”. Zajmował się dzia-
łalnością duszpasterską, opie-
ką prawną i społeczną rodzin 
akowców.

W 1946 r. ks. Waląg został 
aresztowany i osadzony w 
owianym złą sławą więzieniu 
NKWD i UB w Tomaszowie 
Lubelskim. Z powodu fatalnych 
warunków bytowych w celach 
(klepisko, brak okien, zaduch) 
katownię nazywano „smoczą 
jamą” (stąd tytuł książki). Póź-
niej „Marian” został przewie-
ziony do największego w Polsce 
ubeckiego więzienia mieszczą-
cego się na zamku w Lublinie. 
W obu miejscach najprawdo-
podobniej był brutalnie prze-
słuchiwany. W późniejszych 
latach nigdy nie chciał wracać 
do tego okresu. Został skazany 
na cztery lata więzienia za po-
moc „faszystowskiej” organi-
zacji WiN w próbie „zdusze-
nia przemocą” ustroju Polski. 
Na mocy amnestii wyszedł 
na wolność w 1947 r. Nadal 
jednak był inwigilowany i re-
presjonowany, m.in. karami 
finansowymi i tymczasowy-
mi aresztami. Nie mogąc w 
pełni służyć swoim parafia-
nom, za zgodą kościelnych 
przełożonych wyjechał na 
Pomorze.

„Góral” 
jak „Czeremosz”

W Gdańsku ks. Wa-
ląg najpierw został wi-

kariuszem parafii katedralnej 
w Oliwie, później dyrektorem 
diecezjalnego Caritasu. Wciąż 
był represjonowany, w 1950 r. 
ponownie trafił na rok do ubec-
kich więzień, m.in. w Warsza-
wie. Po wyjściu na wolność 
został „zesłany” do posługi 
duszpasterskiej w niewielkich 
Pszczółkach, aż wreszcie trafił 
do Pruszcza Gdańskiego. 

Co ciekawe, ks. Waląg nie 
był jedynym kapelanem AK z 
południa Polski, który po woj-
nie trafił na Pomorze. Podobną 
drogę przeszedł bardziej znany 
ks. Józef Zator-Przytocki ps. 
„Czeremosz”, kapelan całej 
krakowskiej AK, wieloletni 
proboszcz gdańskich parafii 
Najświętszej Maryi Panny 
i Najświętszego Serca Jezu-
sowego. Niezłomna służba 
obu kapłanów zaczęła się we 
lwowskim seminarium. 

Niedługo przed śmiercią w 
1997 r. ks. Waląg pisał: „Było 
czterech lwowiaków, akowców, 
związanych przysięgą żołnier-
ską: ks. dr Józef Zator-Przy-
tocki, ks. Paweł Baranowski, 
ks. Jan Gustkowicz i ja. Oni 
już odeszli na wieczną wartę, 
zostałem sam”. Chwała Janowi 
Hlebowiczowi, że przypomniał 
Pomorzanom ks. Józefa Walą-
ga, kapłana wyklętego, kapłana 
niezłomnego.

Adam Chmielecki

Jan Hlebowicz, Ksiądz 
w smoczej jamie, Pruszcz 
Gdański 2017.

W wyjątkowym pokoleniu Żołnierzy Niezłomnych, uczestników zbrojnego podziemia anty-
komunistycznego w czasie i po II wojnie światowej, szczególną kategorię stanowią kapelani 
oddziałów Wyklętych. Jednym z nich był ks. Józef Waląg ps. „Góral”, żołnierz Armii Kra-
jowej, działacz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, którego wojenna i powojenna tułaczka 
zaprowadziła z Małopolski na Pomorze.

Ksiądz Waląg od 1957 r. 
przez czterdzieści lat 
służył w parafii pw. 

Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy w Pruszczu Gdańskim 
jako administrator, a później 
charyzmatyczny, chociaż nieco 
skryty, rzadko uśmiechający się 
proboszcz. Wielu parafian wie-
działo, że ich duszpasterz służył 
w Armii Krajowej, ale nie zda-
wali sobie sprawy, jak trudna, 
traumatyczna, ale też odważna i 
bohaterska była to droga. W swo-
jej najnowszej książce „Ksiądz 
w smoczej jamie” przybliża ją 
historyk i dziennikarz „Gościa 
Niedzielnego” Jan Hlebowicz. 

Publikacja wydana przez Urząd 
Miasta w Pruszczu Gdańskim 
ukazała się pod koniec 2017 r. 
jako swoiste zwieńczenie Roku 
Księdza Waląga.

W sutannie i mundurze

Józef Waląg urodził się w 
1910 r. w Moszczenicy nie-
daleko Gorlic, w niezamożnej 
chłopskiej rodzinie, w której 
przykładano jednak wagę do 
spraw wiary, edukacji i wy-
chowania patriotycznego. Nic 
dziwnego zatem, że po zdaniu 
matury w 1928 r. Józef wybrał 
Seminarium Duchowne we 

Ksiądz Józef Waląg.

Etap wojewódzki: 15 marca w Sali BHP
Już po raz piąty uczniowie 

techników i liceów, któ-
rzy wykażą się najlepszą 

wiedzą historyczną na temat 
oporu społecznego w PRL w 
latach 70. i 80. XX wieku, 
zdobędą indeksy na najlepsze 
uczelnie w Polsce. To nagrody 
główne w finale ogólnopol-
skim konkursu „Olimpiada 
Solidarności. Dwie dekady 
historii”, do którego trafią po 
trzy najlepsze osoby z każde-
go województwa. 

„Jack Strong” o działalności płk. 
Ryszarda Kuklińskiego, najcen-
niejszego szpiega CIA w bloku 
sowieckim. 

Wojewódzkim partnerem 
konkursu w Pomorskiem jest 
Fundacja Promocji Solidarno-
ści, a koordynatorem eliminacji  
Adam Chmielecki.

Więcej informacji na stronie 
Olimpiady Solidarności:
http://olimpiadasolidarnosci.pl/

(ach)

Laureatów pomorskiego eta-
pu wojewódzkiego V edycji kon-
kursu poznamy 15 marca 2018 r. 
w Sali BHP. 

Najlepszych z 73 uczniów 
z całego Pomorza, którzy prze-
szli przez etap szkolny, wyłoni 
godzinny test z wiedzy m.in. 
o działalności NSZZ „Solidar-
ność” i innych organizacji anty-
systemowych w PRL. Uczniowie 
przygotowują się do niego z ksią-
żek, ale także filmów dokumen-
talnych, a nawet fabularnych, jak 

Pytanie o Polskę
Mamy do rozlosowania dla 
Państwa książkę przekaza-
ną przez księgarnię inter-
netową www.Patrioteka.
pl. Aby ją zdobyć, należy 
odpowiedzieć na pytanie: 
W którym roku w Polsce 
wprowadzono 8-godzinny 
dzień pracy?  odpowiedź 
wysłać na adres: magazy-
n@solidarnosc.gda.pl. Na 
odpowiedzi czekamy do 28 
marca br. 

na cztery lata więzienia za po-
moc „faszystowskiej” organi-
zacji WiN w próbie „zdusze-
nia przemocą” ustroju Polski. 
Na mocy amnestii wyszedł 
na wolność w 1947 r. Nadal 
jednak był inwigilowany i re-
presjonowany, m.in. karami 
finansowymi i tymczasowy-
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– Lubi Ksiądz oglądać 
mecze piłkarskie, ale dlacze-
go wszedł Ksiądz w środowi-
sko kibiców tak głęboko i czy 
ma to związek z założeniami 
zgromadzenia salezjanów? 

– Ze środowiskiem kibiców 
jestem związany od wielu lat. 
Pierwszy raz byłem na meczu z 
rodzicami kolegi w 1983 roku. 
Później, będąc już w szkole 

duchowe. Po to jesteśmy, żeby 
im towarzyszyć, także w dro-
dze do Pana Boga. 

– O czym tak naprawdę 
jest ta książka, o kibicach, 
o niepodległości? A może jest 
to lekcja historii? 

– Jest to bardziej kronika 
wydarzeń, bo książka powsta-
ła z felietonów, które piszę 
w „Gazecie Polskiej Codzien-

zachodzie Europy, zwłasz-
cza wspólnymi inicjatywami 
wspierania Polaków na Kre-
sach, obchodami dużych uro-
czystości patriotycznych, akcją 
„Różaniec”, naszą pielgrzym-
ką kibicowską. W tym roku na 
naszą pielgrzymkę przyjecha-
ła telewizja ze Stanów Zjed-
noczonych żeby przyjrzeć się 
temu wszystkiemu, co dzieje 
się na Jasnej Górze. 

– Zazwyczaj boimy się ki-
biców, bo hałasują, biegają 
z piwem, wdają się w bójki. 
Nie mówimy o nich dobrze, 
przedstawiamy negatywnie, 
a Ksiądz ich wychwala. Dla-
czego?

– Nigdy ich nie wybielam. 
Zresztą sami kibice chcą, żeby 
o nich mówić prawdę. Przy 
temacie kibicowskim zawsze 
pojawia się sprawa chuligań-
stwa, gangów, handlu narko-
tykami, ale Bogu dziękuję, że 
jestem salezjaninem. Ksiądz 
Bosko mówił, że serce można 
bardziej zdobyć miłością niż 
wrogością. 

Kibice tworzą skompliko-
wane środowisko. Nie są to 
tylko sami patrioci, działacze 
charytatywni, dobrze ułożeni 
ludzie. To jest środowisko, 
w którym wciąż trwa walka 
z dobrem i złem. Część kibi-

ców przychodzi na stadion, 
ogląda mecz, idzie do domu 
i ma w nosie wszystko to, co 
się dzieje wokół stadionu. Jest 
też taka grupa, która tworzy 
specyficzne środowisko, w któ-
rym sympatia dla drużyny nie 
kończy się na stadionie. To są 
wspólne przyjaźnie, wspólne 
akcje, które mogą mieć i do-
brą, i złą koneksję. Chodzi mi 
o to, żeby promować dobro. 
W większości mediów kibiców 
pokazuje się w złym świetle, 
a w ogóle nie mówi o tej dru-
giej, dobrej stronie. Po ostat-
niej pielgrzymce zaczęto nas 
oskarżać o nazizm i to co ro-
bią media z tych młodych ludzi 
jest dla mnie przerażające. 

– Dlaczego kibice intere-
sują się prawdziwą historią 
Polski? 

– Jest to forma aktywności, 
która identyfikuje mnie z kon-
kretnym klubem, miastem, śro-
dowiskiem, regionem, w sensie 
narodu. Kibicujemy reprezen-
tacji Polski. Jesteśmy dumni, 
że śpiewa się nasz hymn, że 
mamy na sobie narodowe bar-
wy i to sprzyja zainteresowaniu 
historią. Skoro interesujemy się 
konkretnym regionem, staramy 
się być lokalnymi patriotami, 
i tak w Wielkopolsce interesuje 
nas powstanie wielkopolskie, 
w Gdańsku dzieje „Solidarno-
ści”, w Warszawie – powstanie 
warszawskie, to jest naturalne. 
Skoro mówimy o polskiej hi-
storii, to musimy się zapytać 
o ludzi, którzy ją tworzyli. Ki-
bicowanie i patriotyzm mają 
wiele punktów stycznych,

Gdańska Lechia znana 
jest nie tylko z chuligaństwa, 
jak śpiewają kibice, ale także 
z patriotycznych postaw po-
święconych rocznicom stanu 
wojennego czy dziejom „Soli-
darności”. To, co tu w Gdań-
sku dokonało się w ostatnich 
latach, jest zasługą również 
kibiców. 

– W kontekście opowie-
ści o kibicach pojawiają się 
Żołnierze Wyklęci, „Łupasz-
ka”, „Inka”…, rysuje Ksiądz 
obraz kibica patrioty. Czy 

Jestem kibicem, 
który jest też 
księdzem
Rozmowa z księdzem JAROSŁAWEM WĄSOWICZEM SDB, salezja-
ninem, autorem książek o kibicach, w tym m.in. „Sektor Polska. 
Kibice, historia, patriotyzm” wydanej przez gdańskie wydawnic-
two Patria Media pod patronatem „Magazynu Solidarność”

Jestem salezjaninem, 
a to jest specyficzne 
powołanie w Kościele. 
Nasza misja to 
bycie z młodymi 
ludźmi. Razem z nimi 
pielgrzymowanie do 
nieba i to niekoniecznie 
z młodzieżą 
ugrzecznioną, 
ale również z tą 
trudną, która ma 
różne problemy: 
od materialnych 
po duchowe. Po to 
jesteśmy, żeby im 
towarzyszyć, także 
w drodze do Pana Boga. 

„Sektor Polska” to ostatnia 
książka ks. Jarosława 
Wąsowicza. Do nabycia na: 
www.patrioteka.pl

rzeczywiście dla kibiców są 
to bohaterowie, autorytety, 
a może to ich zaangażowanie 
w patriotyzm jest tylko for-
mą przekory?

– Nic nie dzieje się przy-
padkowo. We wszystkim jest 
zamysł Pana Boga i tak też jest 
z naszą historią. Urodziłem się 
i wychowałem w Gdańsku na 
Zaspie. Natomiast moja rodzina 
w Gdańsku wzięła się z Kresów, 
z Wileńszczyzny. W naszym 
domu religia zawsze była fun-
damentem. To nie był nigdy 
dodatek. Także patriotyzm. 
Dzisiaj Żołnierze Wyklęci sta-
ją się autorytetem dla młodych 
ludzi, bo wcześniej karmiono 
ich papką, pseudoautorytetami, 
ludźmi zupełnie bez historii, bez 
poglądów. Ci są bardzo wyrazi-
ści. Walczyli wbrew wszystkim 
i wszystkiemu. To byli ludzie 
idei. Walczyli tylko o wartości. 
Byli żołnierzami sprawy Bożej, 
byli żołnierzami wartości, któ-
re nigdy nie przemijają, choć-
by świat przeminął, jak mówił 
Jezus. Być może tacy wyraziści 
bohaterowie są potrzebni mło-
dym ludziom. Odnaleźli ich, 
wykreowali. A to, co się dzieje 
dzisiaj w popkulturze, jest feno-
menem. 

Rozmawiała Maria Giedz

średniej, regularnie jeździłem 
na mecze. Kiedy zostałem 
księdzem, dalej utrzymywa-
łem te więzi. Jestem jednym 
z nich, kibicem, który jest też 
kapłanem. Wtedy, kiedy trzeba, 
służę kapłaństwem, chociażby 
przy organizacji pielgrzymek 
kibicowskich czy kiedy trzeba 
służyć sakramentami świętymi, 
jestem do dyspozycji moich 
przyjaciół.

– Po przeczytaniu książki 
zaczęłam się zastanawiać, czy 
kapłaństwo Księdza nie wy-
nika z bycia kibicem?

– Aż tak to nie, ale pewnie 
Pan Bóg jakieś swoje plany 
ma. Może dlatego zostałem ki-
bicem, żeby dzisiaj robić to, co 
robię, bo taki był zamysł Pana 
Boga. Jestem salezjaninem, 
a to jest specyficzne powołanie 
w Kościele. Nasza misja to by-
cie z młodymi ludźmi. Razem 
z nimi pielgrzymowanie do 
nieba i to niekoniecznie z mło-
dzieżą ugrzecznioną, ale rów-
nież z tą trudną, która ma różne 
problemy: od materialnych po 

nie”, z felietonów kibica, które 
dokumentują różnego rodzaju 
wydarzenia ze środowiska kibi-
ców w całej Polsce. Jest to też 
swoista kronika wzrastania w 
patriotyzmie, w umiłowaniu hi-
storii Polski przez środowisko 
młodych ludzi; kronika wszyst-
kich wydarzeń, z którymi mia-
łem do czynienia w ostatnim 
dziesięcioleciu. Środowisko 
kibiców jest bardzo zróżnico-
wane, ma różne odcienie, ma 
swoją historię, ale pojawił się 
tam bardzo mocny element 
inicjatyw o charakterze patrio-
tycznym. Dzisiaj jest to jedna 
z głównych cech tego środowi-
ska. Są to akcje charytatywne i 
takie, które upamiętniają lokal-
nych bohaterów. Uczestnictwo 
w wydarzeniach o charakterze 
ogólnopolskim, ale w duchu 
patriotycznym, jednoczy śro-
dowisko kibicowskie. 

Jest to pewnego rodzaju 
fenomen, którego nie widzi-
my w innych krajach Europy 
czy świata. Fenomen, którym 
zaczęto się interesować na 
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Środowisko kibiców jest bardzo zróżnicowane, ale pojawił 
się tam bardzo mocny element inicjatyw o charakterze 
patriotycznym.
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Dowcip miesiąca

„

4588,58 zł
Tyle wyniosło przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto w styczniu 2018 r. 
W porównaniu z grudniem 2017 roku 
było niższe o 7,7 proc., w porównaniu ze 
styczniem 2017 roku wzrosło o 7,3 proc.

pod redakcją Martyny Werry

Uwaga na
      acebooka

Polscy lekarze w Wielkiej Brytanii
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D O B O S Z  J A N A więcej na www.solidarnosc.gda.pl

”

Popularny portal społecznościowy ułatwia życie na wiele róż-
nych sposobów. Dzięki niemu możemy podtrzymywać kontakty 
ze znajomymi, a także wyszukiwać ludzi o podobnych zainte-
resowaniach. Należy mieć jednak świadomość ryzyka, jakie się 
z tym wiąże. Portal zbiera bowiem wszystkie informacje, które 
napisaliśmy lub udostępniliśmy od momentu rejestracji na nim. 
Co więcej, gromadzi je również po naszym wylogowaniu. Rze-
czą niezmiernie ważną jest czytanie regulaminów – nie należy 
bezmyślnie zgadzać się na wszystkie propozycje portalu. Przykła-
dowo nachalnie promowana aplikacja Messenger pyta przy logo-
waniu o możliwość połączenia kontaktów z Facebooka z telefo-
nicznymi. Jeśli się zgodzimy, wszystkie numery telefonów wraz z 
przypisanymi danymi trafią na serwery Facebooka. A potem zna-
jomi zastanawiają się, skąd telemarketerzy mają ich numery…

  

CIEKAWOSTKI 
NA STULECIE 
NIEPODLEGŁOŚCI 
POLSKI

rów była marka polska. I może 
tak by zostało, gdyby nie po-
stępująca inflacja, która po-
wodowała konieczność emisji 
banknotów o coraz większych 
nominałach. Najwyższy miał 
wartość 10 milionów marek 

polskich. Ostatecznie 28 listo-
pada 1919 roku wprowadzo-
no nową walutę. Wśród pro-
ponowanych nazw były lech 
i pol, jednak ostatecznie zde-
cydowano się na złoty. Młode 
państwo polskie przeżywało 
trudności ekonomiczne, które 
sprawiły, że wymiana marek 
na złotówki rozpoczęła się do-
piero 28 kwietnia 1924 roku 
– czyli ponad cztery lata póź-
niej. Ostatnim dniem wymiany 
był 3 maja 1925 roku. 1 złoty 

można było 
wówczas 

o t r z y -
m a ć 
za 1,8 
m i -
l iona 
m a -
rek.   



Pytanie może brzmieć banalnie, ale według badaczy regularne 
chodzenie pieszo wywiera bardziej zbawienny wpływ na zdrowie 
niż bieganie, pływanie czy ćwiczenia na siłowni. Pojawiły się na-
wet krokomierze – jak sama nazwa wskazuje, te urządzenia mierzą 
liczbę przebytych kroków. Jako ich dzienny limit ustawia się w nich 
10 tysięcy. Problem w tym, że zdaniem naukowców to za mało. 
Według profesora Andersa Raustorpa z Uniwersytetu w Kalmarze 
kobiety w przedziale wiekowym 18-40 lat powinny przechodzić 
dziennie przynajmniej 12 tysięcy kroków. To samo dotyczy męż-
czyzn w wieku 18-50 lat. Panie po czterdziestce i panowie po pięć-
dziesiątce mogą zmniejszyć ich liczbę do 11 tysięcy.                    

Wielu z nas lubi otaczać 
się drobnymi dodatkami – za-
równo w domu, jak i w pracy. 
Pamiątki z urlopu, fotografie, 
upominki… Przy doborze tych, 
które ustawimy na biurku, 
warto kierować się barwami. 
Kolor niebieski poprawia kon-
centrację. Fiolet działa inspi-
rująco. Zieleń odciąża wzrok, 
dlatego o dodatkach w tym 
kolorze powinny pomyśleć 
zwłaszcza osoby pracujące 
przed komputerem. Kolor żół-
ty stymuluje układ nerwowy, 
zwiększając aktywność umy-
słową. Barwa pomarańczowa 
wzbudza pozytywne emocje. 

Jednym z warunków po-
rozumienia nowego ministra 
zdrowia z rezydentami było 
wprowadzenie zasady prze-
pracowania przynajmniej 
dwóch z pięciu lat w Polsce. 
Statystyki dziennika „The Ti-
mes” pokazują, że „odpływ” 

polskich lekarzy i wykonaw-
ców innych profesji medycz-
nych rzeczywiście jest ogrom-
ny. W samej Wielkiej Brytanii 
w publicznej służbie zdrowia 
zatrudnionych jest 8,5 tysiąca 
Polaków. To piąta największa 
liczebnie grupa pracowników 

– przed naszymi rodakami 
znaleźli się oczywiście Brytyj-
czycy, a także obywatele Indii, 
Filipin i Irlandii. W brytyjskiej 
służbie zdrowia pracują przed-
stawiciele łącznie aż 202 naro-
dowości.

  

ILE 
TRZEBA 

PRZEJŚĆ?

KOLOROWE
drobiazgi
w dużych dawkach powoduje 
przygnębienie. Podobny efekt 
może wywołać „przedawko-
wanie” bieli, która w małych 
ilościach pomaga wyciszyć 
emocje. Należy natomiast 
uważać na szarość, która wy-

Czerwień pobudza do działa-
nia. Brąz, przeciwnie, uspoka-
ja. Czerń sprzyja skupieniu, ale 

wołuje znudzenie i obniża 
efektywność.

  

Dzieje złotówki
Pierwszą walutą obowiązu-

jącą w Polsce po latach zabo-

Do 31 stycznia 2018 roku do Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych 
wpłynęło prawie 2,4 mld zł skła-
dek na ubezpieczenia społeczne. 
W styczniu zeszłego roku wpływy 
były mniejsze o 11 proc.

Stopa bezrobocia rejestro-
wanego w styczniu 2018 r. 
wyniosła 6,9 proc., a zatem 
wzrosła o 0,3 proc. w porów-
naniu z grudniem 2017 roku, 
kiedy osiągała 6,6 proc.

W tegoroczne ferie zimowe rekor-
dowa liczba Polaków pozwoliła 
sobie na wyjazd. Biura podróży 
zanotowały aż 20-procentowy 
wzrost liczby klientów w porówna-
niu z zeszłorocznymi feriami.

Pracownik pisze podanie do szefa:
„W związku z jednoznacznymi informacjami 
zawartymi w moim aktualnym horoskopie, upra-
szam o pisemne potwierdzenie zapowiedzianej tam 
podwyżki”.
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Zanim nadeszła wolność (cz. 4)

STULECIE 
NIEPODLEGŁOŚCI 
POLSKI

Ze wszystkich trzech zaborów Polacy największymi swobodami 
cieszyli się w zaborze austriackim. Austria po klęsce ponie-
sionej w wojnie z Prusami w 1866 roku stała się państwem 

tolerancyjnym, przyznając swobody dla zamieszkujących ją mniej-
szości narodowych i wspólnie z Węgrami od 1867 roku tworząc 
monarchię austro-węgierską. Na tej polityce dworu wiedeńskiego 
skorzystali także Polacy. W latach 1867–1875 ustalił się zakres au-
tonomii Galicji, obok władzy państwowej z namiestnikiem nad jej 
autonomią sprawował rządy Sejm Krajowy i podległy mu Wydział 
Krajowy. Wydział Krajowy oraz częściowo Rada Szkolna Krajowa 
(powstała w 1867 roku) posiadały autonomiczne uprawnienia w 
zakresie oświaty, kultury, ale i gospodarki. W latach 1867–1869 
wprowadzono język polski w urzędach, sądach i szkołach.

Ważnymi ośrod-
kami kultury, które 
oddziaływały także na 
Polaków zamieszkałych 
w zaborach rosyjskim i 
pruskim, były Kraków 
i Lwów z uniwersyteta-
mi i innymi uczelniami 
wyższymi, z ośrodkami 
kultury i nauki. Z Krako-
wem będziemy zawsze 
utożsamiali epokę Mło-
dej Polski, nurtu literac-
kiego czy szerzej artystycznego, nawiązującego do idei romantyzmu, 
pozostającego pomiędzy pozytywizmem a literaturą Polski odrodzonej. 
Nurt ten łączymy z twórczością Stanisława Wyspiańskiego, Kazimierza 
Przerwy-Tetmajera, Tadeusza Żeleńskiego, Jana Kasprowicza czy Ga-
brieli Zapolskiej. Kraków stał się też miejscem twórczości Jana Matejki, 
który podobnie jak Henryk Sienkiewicz piórem, on natomiast pędzlem, 
przypominał dawne wydarzenia będące chwałą Rzeczypospolitej. 

Galicja w II połowie XIX wieku zasłynęła też z rozwoju ruchu 
ludowego, chłopstwa, które dążyło do polepszenia swojej sytuacji 
materialnej. Pomimo uwłaszczenia chłopów już w 1848 roku i 
znacznych postępów w rozwoju rolnictwa, istotny wpływ na ich 
położenie wywierało rozdrobnienie gruntów i znaczne przeludnie-
nie wsi. Stąd mówiło się o biedzie galicyjskiej. Niejedna z rodzin 
chłopskich w poszukiwaniu lepszych warunków życia wędrowała 
w głąb cesarstwa austro-węgierskiego, osiedlając się na terenach 
dzisiejszej Słowacji, Węgier czy Bośni i Hercegowiny. 

Polacy z zamożnych rodzin kończyli wyższe szkoły wojskowe, za-
silając korpus oficerski armii austro-węgierskiej. Byli też absolwentami 
uniwersytetu w Wiedniu, a wielu z nich obrało specjalność w stosun-
kach międzynarodowych, tworząc tym samym doskonale wykształconą 
kadrę, wykorzystaną już w dyplomacji odrodzonej Rzeczypospolitej. 

Manewry Związku Strzeleckiego, Zakopane, sierpień 1913. 
Na czele oddziału Mieczysław Ryś-Trojanowski.

Stanisław Wyspiański, portret 
artysty z żoną, 1904. 

W Galicji, o czym zawsze należy pamiętać, rozwinął się polski 
ruch paramilitarny, co było nie do pomyślenia w innych zaborach. 
Od 1910 roku działał we Lwowie Związek Strzelecki, a w Kra-
kowie Towarzystwo „Strzelec”. Było to możliwe przy aprobacie 
władz cesarskich austro-węgierskich, które traktowały obie drużyny 
strzeleckie jako sprzymierzeńców w przyszłej wojnie z Rosją. I tak 
się stało w 1914 roku, kiedy utworzone z nich Legiony Polskie 
wyruszyły na front, stając się początkiem wojska polskiego.

Aleksander Miśkiewicz 

Prawo pracy, w tym nor-
my czasu pracy, po od-
zyskaniu niepodległości 
było przedmiotem jednej 
z ważniejszych reform 
podjętych przez socjali-
styczny gabinet Jędrzeja 
Moraczewskiego w 1918 
roku. 

Jak przystało na byłego 
członka Centralnego Ko-
mitetu Robotniczego PPS 

i redaktora naczelnego pisma 
PPS „Robotnik”, Naczelnik 
Państwa Józef Piłsudski wy-
dał dekret o ustanowieniu 8-
-godzinnego dnia pracy oraz o 
46-godzinnym tygodniu pracy. 
23 listopada 1918 r. rząd Mo-
raczewskiego wprowadził ów 
dekret w życie. Taki też był 
postulat, który realizowano wg 
reguły św. Benedykta z Nursji 
(480–547) w opactwie w Cluny 
1400 lat wcześniej. 

Socjaliści i ludowcy 
rządzą

Rząd Moraczewskiego, 
złożony z PPSD, PPS i dwóch 
odłamów PSL, powołany 17 
listopada 1918 r. przez Józefa 
Piłsudskiego, jako kontynuacja 
rządu Ignacego Daszyńskie-
go, trzy dni później ogłosił 
program zakładający budowę 
ustroju gospodarczego i spo-
łecznego według doktryny so-
cjalistycznej. 

W ślad za dekretem o cza-
sie pracy rząd wkrótce m.in. 
ustanowił inspekcję pracy 
oraz prawo o ubezpiecze-
niach oraz powszechne prawo 
wyborcze, obejmujące jako 
jedne z  pierwszych państw 
po Australii i krajach skandy-
nawskich kobiety (Szwajcarki 
mają prawo wyborcze od 1971 
r., a te z kantonu Appenzell 
od 1990 roku), zagwaranto-
wał wolność działania związ-
ków zawodowych i prawo do 
strajku.

Skrócenie dnia pracy do 8 
godzin poparli też działacze 
endeccy, jak ks. Tadeusz Sty-
czyński ze Związku Ludowo-
-Narodowego, twierdzący, 
że jest to „najważniejszym 
warunkiem podniesienia mo-
ralnego i duchowego poziomu 
klasy robotniczej”. 

8 godzin

Ośmiogodzinny dzień pracy 
wywalczyli proletariusze pod 
koniec XIX wieku w Stanach 
Zjednoczonych po wielkiej 
kampanii strajkowej, m.in. pa-
cyfikacji robotników z fabry-
ki McCormick Harvester Co 
w Chicago 1 maja 1886 r.  

Trzy dekady później two-
rzące się struktury państwa II 

Ośmiogodzinny dzień pracy

RP wyodrębniły nową gałąź 
prawa, czyli prawo pracy re-
gulujące stosunki wynikające 
z wykonywania pracy. Już 
w manifeście lubelskim (nie 
mylić z PKWN) z 7 listopada 
1918 r. Tymczasowego Rządu 
Ludowego wskazano 48-go-
dzinny tydzień pracy, czyli 8-
-godzinny dzień pracy.

Rząd Moraczewskiego na 
mocy dekretu z 23 listopada 
1918 r. ustanowił 8-godzinny 
dzień i 46-godzinny tydzień 
pracy (6 godzin w sobotę). Co 
ciekawe, wynagrodzenie za 
godziny nadliczbowe uregulo-
wano tak, że za pierwsze dwie 
godziny obowiązywała stawka 
150 proc., a za trzecią godzinę i 
następne w danym dniu liczona 
była stawka 200 proc. 

Ziemia nie-obiecana

Żeby łatwiej zauważyć 
progres w dekrecie z 1918 
roku warto przypomnieć, jak 
szybki rozwój fabryk w XIX 
wieku w Łodzi, Białymstoku, 
Warszawie, Poznaniu i Lwo-
wie doprowadził do sytuacji 
znanej z Reymontowskiej 
„Ziemi obiecanej” – robotnicy 
i robotnice pracowali nawet 
kilkanaście godzin dziennie, 
bez względu na płeć i wiek. 
Tak funkcjonowały kopalnie, 
fabryki włókiennicze, wszędzie 
tam, gdzie potrzebowano taniej 
siły roboczej. Warunki zaś były 
nieraz gorsze niż niewolników 
na plantacjach bawełny w po-
łudniowych stanach Ameryki. 
W końcu zaczęto czas pracy 
ubierać w jakieś „karby”. Rosja 
od 1897 r. miała maksymalny 
czas pracy 12 godzin (od 1905 
r. na kolei, w marynarce, prze-
myśle naftowym pracowano 8 
godzin), a Austro-Węgry od 
1885 r. – 11. W Niemczech 
przed I wojną światową ro-
botnicy pracowali po 9-10 go-
dzin. 

Z szanowaniem czasu pracy 
nie było jednak dobrze. Ustawa 
z 18 grudnia 1919 r. o czasie 
pracy w przemyśle i handlu 
nie znalazła poszanowania, 
zwłaszcza w miejscowościach 

trudnych do kontroli z powodu 
trudności komunikacyjnych. 
Ustawa, jak wykazały inspek-
cje przedsiębiorstw przemysło-
wych i handlowych, nie była 
przestrzegana tak z winy pra-
codawców, jak i robotników, 
chcących zarabiać więcej przez 
wydłużanie czasu pracy w za-
kładach stosujących płace go-
dzinowe. Robotnik godził się z 
konieczności, byle nie utracić 
miejsca pracy i zarobku.  

Św. Benedykt jak 
socjalista

Postulat 8-godzinnego dnia 
pracy był jednym z podstawo-
wych postulatów widniejących 
na transparentach dziewiętna-
stowiecznych socjalistów. Po-
dział dnia na 8 godzin snu, 8 
godzin pracy i 8 godzin odpo-
czynku nie był jednak odkryw-
czy. Sięgał bowiem do tradycji 
benedyktyńskiej.

Święty Benedykt w centrum 
Półwyspu Apenińskiego w 529 
r. założył klasztor na Mon-
te Cassino. Regułę zakonną 
determinowała liczba „trzy”, 
zgodnie z zasadą „omne trinum 
perfectum”. Benedykt z Nursji 
wykorzystał ją do podzielenia 
dnia tak, że w sumie 8 godzin 
przeznaczył na odpoczynek 
(sen), 8 na modlitwę i 8 wy-
znaczył na pracę. Tak było w 
klasztorach kongregacji w 
Europie od Monte Cassino do 
opactwa w Cluny i innych. 

Statystyczny Polak pracu-
je średnio ponad 41 godzin 
tygodniowo, o godzinę dłużej 
niż przeciętny Europejczyk na 
pełnym etacie (40,3 godziny). 
Niemcy pracują przeciętnie 
1363 godziny rocznie, poniżej 
średniej państw OECD, która 
wynosi 1763 godziny. Polacy 
w ciągu roku przepracowują aż 
1928 godzin. 

Jak będzie normowany czas 
pracy przekonamy się, gdy 
swoje prace zakończy Komisja 
Kodyfikacyjna Prawa Pracy, a 
jej projekty przejdą ścieżkę le-
gislacyjną.

Artur S. Górski

Fresk Fra Angelico 
przedstawiający 
św. Benedykta z Nursji.

Jędrzej Moraczewski.
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HENRYK MIERZEJEWSKI
rocznik 1949, uczestnik 
Grudnia ’70 w Gdyni, 
w sierpniu 1980 współor-
ganizator strajku w Stoczni 
im. Komuny Paryskiej 
w Gdyni, członek Prezydium 
KS, członek NSZZ „Solidar-
ność”, wiceprzewodniczący 
Komitetu Założycielskiego, 
skarbnik i członek Prezy-
dium KZ, członek Społecz-
nego Komitetu Budowy 
Pomników Ofiar Grudnia 
1970 w Gdyni, delegat na 
I WZD, członek ZR, delegat 
na I KZD  

– Trafił Pan do Strzebie-
linka na samym początku, 
w grudniu 1981 roku, gdy 
panowały tam najgorsze wa-
runki. Jak to się zaczęło? 

– Byłem na posiedzeniu 
komisji na terenie Stoczni 
Gdańskiej. Kwadrans przed 
północą wróciłem do Wejhe-
rowa, a za pięć dwunasta już 
walili do drzwi, także zdąży-
łem zacząć późną kolację i na 

REKLAMA

Śniegu było do kolan
W naszym cyklu rozmów z osobami internowanymi w cza-
sie stanu wojennego w obozie w Strzebielinku przedsta-
wiamy Henryka Mierzejewskiego.

tym się skończyło. Do Strze-
bielinka zostałem dowieziony 
po godzinie pierwszej w nocy, 
ponieważ chwilę trwało, zanim 
przewieźli mnie z Wejherowa. 
Byłem drugą osobą w celi. 
Pierwszą był Lech Kaczyński.   

– Został Pan wprowadzo-
ny na ten teren i co Pan zo-
baczył? 

– Znałem to miejsce, wie-
działem, że znajduje się tutaj 
ośrodek pracy więźniów, ale 
bałem się, że jeśli wsadzą mnie 
do kryminalistów, to ktoś może 
zrobić mi krzywdę. W Strze-
bielinku zobaczyłem jednak 
wiele samochodów, a w nich 
ludzi „solidarnościowych” 
i wiedziałem już, że jestem 
wśród swoich. Przestałem się 
bać. Rano, gdy się obudziliśmy, 
cela była już pełna – 16 osób. 
Powiedziałem wówczas, że my 
mamy za zadanie porządnie 
siedzieć, natomiast gorzej mają 
ci, którzy zostali w domach, 
bo muszą się zadeklarować, 
co dalej robić. Oni mieli trud-
niej, musieli dokonać jakiegoś 

wyboru, ponieważ sytuacja 
była zwodnicza. Śmiałem się 
na początku i powiedziałem: 
„W poniedziałek z pocałowa-
niem ręki mnie odwieziecie, 
bo co ludzie powiedzą, jak 
wrócą do pracy”. Niestety, 
okazało się, że spacyfikowany 
został cały kraj. Niedługo póź-
niej dowiedziałem się o zabój-
stwach. Było to bardzo przykre 
i smutne. Przygnębiająca była  
także Wigilia i święta Bożego 
Narodzenia, gdy nie mieliśmy 
jeszcze kontaktu z rodziną. 

– Najbliższe osoby nie wie-
działy, gdzie Pan jest?

– Wiedziały, że mnie za-
mknęli, ale szczegółów nie 
znały. Dopiero później, już 
po świętach, pozwolono nam 
wysłać do domu jakieś wiado-
mości. Było to możliwe dzięki 
episkopatowi, biskupowi Ma-
rianowi Przykuckiemu, który 
był ordynariuszem diecezji 
pelplińskiej, żyjącemu jesz-
cze wtedy biskupowi Lechowi 
Kaczmarkowi oraz tamtejszym 
księżom. Z czasem, gdy odby-
wały się wizyty Międzynaro-
dowego Czerwonego Krzyża, 
sytuacja się unormowała, ale na 
początku było bardzo ciężko. 

– Grudzień to początek 
zimy. Jakie warunki wtedy 
panowały?

– Wszędzie było śniegu 
do kolan. Wykopano tylko 
przejścia, żebyśmy mogli spa-
cerować. Obóz internowania 
ochraniali zomowcy, którzy 
dostawali codziennie pół litra 
wódki. Starali się prowokować, 
żeby nas pobić, rozładować 
w ten sposób swoje emocje. Nie 
daliśmy się i pewnej nocy pobili 
się ze strażnikami więziennymi, 
którzy byli w Strzebielinku. Dla 
nas to taka trochę humorystycz-
na sprawa. A my staraliśmy się 
w jakiś sposób zorganizować 
ten cały pobyt. Zaraz na drugi 
dzień zaczęliśmy tworzyć jakieś 
piosenki, organizować się, poli-
czyć, kto skąd jest.  

– Wiedział Pan, że takich 
ośrodków powstało kilkadzie-
siąt na terenie Polski?

– Zdawaliśmy sobie spra-
wę z tego, że aresztowania 
działaczy i ludzi niepokornych 
miały miejsce w całej Polsce. 
Staraliśmy się policzyć, ale 
w pierwszych dniach była tutaj 
także część Krajowej Komisji 
Porozumiewawczej „Soli-
darności” oraz kobiety, które 
później gdzieś zabrali. Pamię-
tam takie zdarzenie, że gdy 
wyprowadzali część Krajówki 
do transportu, to jedna z osób 
płakała, żeby jej nie wywozić 
na Sybir. 

– W jaki sposób został Pan 
zwolniony? 

– W Wielką Sobotę dosta-
łem silnej gorączki i pogoto-
wie zabrało mnie do szpitala 
w Wejherowie. Tam przebywa-
łem do 3 maja, kiedy zostałem 
zwolniony z internowania. 

(TWitt) 
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Czas pracy młodocianychbhpbhpA B C  

Młodociani, czyli w rozumieniu kodeksu pracy osoby, które 
ukończyły 16 lat, a nie przekroczyły 18 lat (a od 1 września 
2018 r. osoby, które ukończyły 15, a nie przekroczyły 18 lat) 
podlegają w pracy szczególnej ochronie. Jednym z elementów 
tej ochrony jest ograniczony czas pracy młodocianego.

Czas pracy młodocianego w 
wieku do 16 lat nie może 
przekraczać 6 godzin na 

dobę, a w wieku powyżej 16 lat 
8 godzin na dobę. Do czasu pracy 
młodocianego wlicza się czas na-
uki w wymiarze wynikającym z 
obowiązkowego programu zajęć 
szkolnych, bez względu na to, czy 
odbywa się ona w godzinach pra-
cy. Jeżeli dobowy wymiar czasu 
pracy młodocianego jest dłuższy 
niż 4,5 godziny, pracodawca jest 
obowiązany wprowadzić przerwę 
w pracy trwającą nieprzerwanie 
30 minut, wliczaną do czasu 
pracy.

Młodocianego nie wolno 
zatrudniać w godzinach nad-
liczbowych ani w porze noc-
nej, która dla młodocianego 
przypada pomiędzy godzinami 
22.00 a 6.00 następnego dnia, 
a w szczególnych przypadkach 

pomiędzy godzinami 20.00 a 
6.00. 

Przerwa w pracy młodocia-
nego obejmująca porę nocną 
powinna trwać nieprzerwa-
nie nie mniej niż 14 godzin. 
Młodocianemu przysługuje w 
każdym tygodniu prawo do co 
najmniej 48 godzin nieprzerwa-
nego odpoczynku, który powi-
nien obejmować niedzielę.

Wymiar i rozkład czasu 
pracy młodocianego zatrud-
nionego przy lekkiej pracy 
ustala pracodawca, uwzględ-
niając tygodniową liczbę 
godzin nauki wynikającą z 
programu nauczania, a także 
z rozkładu zajęć szkolnych 
młodocianego. Tygodniowy 
wymiar czasu pracy w okresie 
odbywania zajęć szkolnych nie 
może przekraczać 12 godzin. 
W dniu uczestniczenia w zaję-

ciach szkolnych wymiar czasu 
pracy młodocianego nie może 
przekraczać 2 godzin.

Wymiar czasu pracy młodo-
cianego w okresie ferii szkol-
nych nie może przekraczać 7 
godzin na dobę i 35 godzin 
w tygodniu. Dobowy wymiar 
czasu pracy w wieku do 16 lat 
nie może jednak przekraczać 
6 godzin. Wyżej wymieniony 
wymiar czasu pracy obowią-
zuje także w przypadku, gdy 
młodociany jest zatrudniony 
u więcej niż jednego praco-
dawcy. Przed nawiązaniem 
stosunku pracy pracodawca 
ma obowiązek uzyskania od 
młodocianego oświadczenia o 
zatrudnieniu albo o niepozosta-
waniu w zatrudnieniu u innego 
pracodawcy.

Do pracowników młodocia-
nych, podobnie jak do pracow-
ników zatrudnionych na stano-
wiskach, na których występują 
przekroczenia najwyższych do-
puszczalnych stężeń i natężeń 
czynników szkodliwych dla 
zdrowia, pracownic w ciąży 

oraz opiekujących się dzieckiem 
do ukończenia przez nie 4 roku 
życia, bez ich zgody nie można 
stosować systemu równoważ-
nego czasu pracy, zezwalające-
go na przedłużenie dobowego 
wymiaru czasu pracy, nie wię-
cej jednak niż do 12 godzin, w 
okresie rozliczeniowym nieprze-
kraczającym 1 miesiąca.

Młodociany z upływem 6 
miesięcy od rozpoczęcia pierw-
szej pracy uzyskuje prawo do 
urlopu w wymiarze 12 dni ro-
boczych. Z upływem roku pra-
cy młodociany uzyskuje prawo 
do urlopu w wymiarze 26 dni 
roboczych. Jednakże w roku ka-
lendarzowym, w którym kończy 
on 18 lat, ma prawo do urlopu 
w wymiarze 20 dni roboczych, 
jeżeli prawo do urlopu uzyskał 
przed ukończeniem 18 lat.

Młodocianemu uczęszczają-
cemu do szkoły należy udzielić 
urlopu w okresie ferii szkol-
nych. Młodocianemu, który 
nie nabył prawa do urlopu, o 
którym mowa powyżej, praco-
dawca może, na jego wniosek, 

udzielić zaliczkowo urlopu w 
okresie ferii szkolnych.

Pracodawca jest obowiąza-
ny na wniosek młodocianego, 
ucznia szkoły dla pracujących, 
udzielić mu w okresie ferii 
szkolnych urlopu bezpłatnego 
w wymiarze nieprzekraczają-
cym łącznie z urlopem wypo-
czynkowym 2 miesięcy. Okres 
urlopu bezpłatnego wlicza się 
do okresu pracy, od którego za-
leżą uprawnienia pracownicze. 
W sprawach nieuregulowanych 
wyżej wymienionymi przepisa-
mi do urlopów przysługujących 
młodocianym stosuje się prze-
pisy obowiązujące wszystkich 
pracowników.


NDS i NDN (najwyższe 

dopuszczalne stężenie i naj-
wyższe dopuszczalne natęże-
nie) – wartość średnia ważona 
stężenia lub natężenia czynni-
ka szkodliwego dla zdrowia w 
środowisku pracy, którego od-
działywanie na pracownika w 
ciągu 8-godzinnego dobowego 
i przeciętnego tygodniowego 
wymiaru czasu pracy określo-
nego w kodeksie pracy przez 
okres jego aktywności zawodo-
wej nie powinno spowodować 
ujemnych zmian w jego stanie 
zdrowia oraz w stanie zdrowia 
jego przyszłych pokoleń.

Iwona Pawlaczyk

Obowiązki 
pracodawcy zimą
Przy pracy wykonywanej 

na wolnej przestrzeni 
pracodawca jest obo-

wiązany do:
 z a p e w n i e n i a  o d z i e ż y 

ochronnej, posiłków re-
generacyjnych i ciepłych 
napojów przy temperaturze 
powietrza zimą (od 1 listo-
pada do 31 marca) niższej 
niż 10 stopni C. Obowią-
zek zapewnienia posiłków 
regeneracyjnych dotyczy 
pracowników, którzy wy-
konują prace na otwartej 
przestrzeni w okresie zimo-
wym związane z wysiłkiem 
fizycznym, powodującym 
w ciągu zmiany roboczej 
efektywny wydatek energe-
tyczny organizmu powyżej 
1500 kcal u mężczyzn i po-
wyżej 1000 kcal u kobiet; 

 zapewnienia pomieszczenia, 
w którym pracownicy, wy-
konujący prace na wolnej 
przestrzeni, się ogrzeją lub 
zmienią odzież – tempera-
tura w nich nie powinna być 
niższa niż 16 stopni C. 
W pomieszczeniach pracy 

należy zapewnić temperaturę 
odpowiednią do rodzaju wy-
konywanej pracy. Zapewnienie 
pracownikom posiłków regene-
racyjnych, ciepłych napojów i 
odzieży jest wymagane na 

stanowiskach, których wykaz 
ustala pracodawca w porozu-
mieniu ze związkami zawodo-
wymi bądź z przedstawicielami 
pracowników. Informacje takie 
powinien zawierać regulamin 
pracy. Przepisy określają mini-
malną temperaturę w pomiesz-
czeniach, gdzie wykonywana 
jest praca. Przy lekkiej pracy 
fizycznej, np. w biurach, tem-
peratura nie powinna być niższa 
niż 18 stopni C. Pozostali pra-
cownicy, zatrudnieni np. w ha-
lach produkcyjnych, powinni 
mieć zapewnioną temperaturę 
nie niższą niż 14 stopni C. 

Przy odśnieżaniu zabronione 
jest dopuszczanie pracowników 
do pracy na wysokości, jeżeli: 
 nie posiadają zaświadczeń 

lekarskich o braku prze-
ciwwskazań do pracy na 
wysokości! 

 nie zostali w sposób udoku-
mentowany przeszkoleni, 
jak bezpiecznie odśnieżać! 

 nie zostały zagwarantowane 
skuteczne środki ochrony 
zbiorowej przed upadkiem 
z wysokości lub każdego 
pracownika nie wyposażo-
no w indywidualne środki 
przed takim upadkiem! 

Stan prawny na  28.02.2018 r.

Maria Szwajkiewicz

Przedstawiamy zagadnie-
nia związane z nabyciem 
prawa i wypłatą dodat-
kowego wynagrodzenia 
rocznego, zwanego po-
tocznie trzynastką.
Prawo do „trzynastki” 
w przypadku przejścia za-
kładu pracy na nowego 
pracodawcę, gdy w nowym 
zakładzie pracy dodatkowe 
wynagrodzenie roczne nie 
jest wypłacane.

Przejście zakładu pracy 
lub jego części na no-
wego pracodawcę spro-

wadza się do wstąpienia no-
wego pracodawcy w miejsce 
jego poprzednika, jako strony 
trwających na poprzednich 
warunkach stosunków pracy. 
Sąd Najwyższy niejednokrot-
nie wypowiadał się w swoich 
rozstrzygnięciach, że stosunek 
pracy u pracodawcy przejmują-
cego, zwłaszcza w zakresie ro-
dzaju umowy o pracę oraz za-
sad wynagradzania, kształtuje 
się na tych samych warunkach, 
co u poprzedniego pracodaw-
cy. Przepis art. 231 k.p. ma 
bowiem charakter ochronny 
i gwarancyjny, a jego funkcją 
jest zapewnienie pracownikom 
stabilizacji zatrudnienia i jego 
warunków w wypadku zmiany 

Dodatkowe wynagrodzenie 
roczne pracowników 

pracodawcy spowodowanej 
przejęciem ich zakładu pracy 
przez inny podmiot.

W wyroku z 26.11.2003 r. 
(I PK 620/02) SN podkreślił, 
iż zmiana warunków zatrud-
nienia w związku z przejściem 
zakładu pracy lub jego części 
na innego pracodawcę wymaga 
zastosowania trybu wypowie-
dzenia zmieniającego.

Reasumując, pracownicy 
zachowują prawo do dodatko-
wego wynagrodzenia roczne-
go, które po przejściu części 
zakładu pracy na nowego pra-
codawcę stało się integralną 
częścią warunków zatrudnienia 
pracowników, wynikających z 
ich umów o pracę.

Odpowiedni staż pracy jest 
warunkiem przyznania dodatko-
wego wynagrodzenia rocznego.

Prawo do „trzynastki” za-
równo w pełnej, jak i propor-
cjonalnej wysokości uzależ-
nione jest od przepracowania 
określonego stażu, a w dodat-
ku przepracowania tego stażu 
u danego pracodawcy.

„Przepracowanie” oznacza 
nie tylko pozostawanie w sto-
sunku pracy, lecz jako efektyw-
ne wykonywanie pracy.

Sąd Najwyższy w uchwale 
z dnia 7 lipca 2011 r. w spra-
wie III PZP 3/11 podkreślił, że 

okresy pobierania przez pra-
cownika niezdolnego do pracy 
wynagrodzenia i zasiłku choro-
bowego nie podlegają wliczeniu 
do 6-miesięcznego okresu prze-
pracowanego w danym roku ka-
lendarzowym, wymaganego do 
nabycia prawa do dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego.

Pracownik, który nie prze-
pracował u danego pracodawcy 
całego roku kalendarzowego, 
nabywa prawo do wynagro-
dzenia rocznego w wysoko-
ści proporcjonalnej do okresu 
przepracowanego, pod warun-
kiem że okres ten wynosi co 
najmniej 6 miesięcy.

Ustawa wprowadza jednak 
odstępstwa od konieczności 
spełnienia warunku przepra-
cowania co najmniej 6 miesię-
cy w przypadkach korzystania 
z urlopu:
1. wychowawczego,
2. macierzyńskiego,
3. ojcowskiego,
4. na warunkach urlopu ma-

cierzyńskiego,
5. dla poratowania zdrowia,
6. do celów naukowych, arty-

stycznych lub kształcenia 
zawodowego – przez na-
uczyciela lub nauczyciela 
akademickiego.

Stan prawny na 21.02.2018 r.
Maria Szwajkiewicz
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Nowelizacja ustaw o po-
datkach dochodowych, 
która weszła w życie 1 

stycznia 2018 r., zmieniła m.in. 
zasady korzystania z niektórych 
ulg podatkowych. Przywrócone 
zostały zasady wyliczania wy-
sokości odliczania od dochodu 
darowizn przeznaczonych na 
cele krwiodawstwa, natomiast 
w ramach ulgi rehabilitacyjnej 
więcej osób odliczy wydatki 
na utrzymanie psa asystujące-
go czy używanie samochodu 
osobowego. Podniesiony zo-
stał także dochód osoby nie-
pełnosprawnej uprawniający 
podatnika mającego na utrzy-
maniu taką osobę do odliczenia 
od jego dochodów wydatków 
poniesionych na cele rehabili-
tacyjne do kwoty 10 080 zł. Co 
istotne, nowe zasady stosuje się 
już do dochodów za 2017 rok. 

Poniżej zestawienie ulg, z 
których podatnicy korzystają 
najczęściej:

I. Ulga rehabilitacyjna

Jej zadaniem jest częścio-
we choćby zrekompensowa-
nie osobom niepełnosprawnym 
dodatkowych wydatków, które 
ponoszą w związku ze swoimi 
dolegliwościami. 

Ulga rehabilitacyjna polega na 
odliczaniu od uzyskanego docho-
du kwoty wydatkowanej na:
 cele rehabilitacyjne oraz
 cele związane z ułatwie-

niem wykonywania czyn-
ności życiowych.
Z ulgi korzystać mogą za-

równo osoby niepełnosprawne, 
jak i osoby, na których utrzy-
maniu pozostają w 2017 roku 
osoby niepełnosprawne, np. 
współmałżonek, dzieci własne i 
przysposobione, rodzice, rodzice 
współmałżonka, rodzeństwo.

Warunkiem skorzystania z 
ulgi rehabilitacyjnej jest po-
siadanie przez osobę, której 
dotyczy wydatek:
 orzeczenia o zakwalifikowa-

niu przez organy orzekające 
(powiatowe i wojewódzkie 
zespoły ds. orzekania o nie-
pełnosprawności) do jedne-
go z trzech stopni niepełno-
sprawności lub

 decyzji ZUS przyznającej 
rentę z tytułu całkowitej lub 
częściowej niezdolności do 
pracy, rentę szkoleniową 
albo rentę socjalną, albo

 orzeczenie o niepełnospraw-
ności osoby, która nie ukoń-
czyła 16 roku życia.

Do ulg rehabilitacyjnych 
należą:
1. Dojazdy na zabiegi, gdzie 

istnieją dwa rodzaje odli-
czeń:
a) W przypadku wydatków 

na samochód prawo do odli-
czeń uzyskają wszystkie osoby 
niepełnosprawne, niezależnie 
od posiadanej grupy inwalidz-
kiej. Możliwe będzie odliczanie 
wszystkich wydatków, a nie tyl-
ko związanych z przejazdami 
na niezbędne zabiegi leczniczo-
-rehabilitacyjne, w wysokości 
nieprzekraczającej w roku po-
datkowym kwoty 2280 zł.

Ważne! Każdy z małżon-
ków będący osobą niepełno-
sprawną ma swój własny limit 
odliczenia do kwoty 2280 zł.

Przed zmianą konieczne 
było spełnienie warunku, iż 
zabiegi leczniczo-rehabilitacyj-
ne muszą być niezbędne, czyli 
zlecone przez lekarza i związa-
ne z niepełnosprawnością. 

b) nielimitowane – odlicze-
nie przysługuje w wysokości 
poniesionych wydatków, pod 
warunkiem przedstawienia 
dokumentu potwierdzającego 
ich poniesienie, są to w szcze-
gólności dane identyfikujące 
osobę korzystającą z ulgi oraz 
dane przewoźnika.
2. Odliczanie wydatków na 

leki osoby niepełnospraw-
nej
Osoba niepełnosprawna 

lub posiadająca na utrzymaniu 
taką osobę niepełnosprawną, 
której dochód w danym roku 
podatkowym nie przekracza 
kwoty 10 080 zł, jeśli chciała-
by skorzystać z ulgi na zakup 
lekarstw musi spełnić (oprócz 
ogólnych warunków uprawnia-
jących do skorzystania z ulg 
rehabilitacyjnych) następujące 
warunki:
 ponieść w danym miesiącu 

wydatki na zakup leków po-
wyżej 100 złotych,

 posiadać dokument potwier-
dzający poniesienie wydat-
ku (fakturę),

 posiadać pisemne zlecenie, 
wydane przez właściwego 
lekarza specjalistę o ko-
nieczności stosowania zle-
conych leków. 
Ważne: Sam paragon nie 

jest dowodem poniesienia 
wydatku przez daną osobę. 
3. Pozostałe wydatki, które 

można odliczyć w ramach 
ulgi rehabilitacyjnej:

 adaptacja i wyposażenie 
mieszkań oraz budynków 
mieszkalnych stosownie 

do potrzeb wynikających z 
niepełnosprawności,

 przystosowanie pojazdów 
mechanicznych do potrzeb 
wynikających z niepełno-
sprawności,

 zakup i naprawa indywi-
dualnego sprzętu, urządzeń 
i narzędzi technicznych 
niezbędnych w rehabili-
tacji oraz ułatwiających 
wykonywanie czynności 
życiowych, stosownie do 
potrzeb wynikających z 
niepełnosprawności, z wy-
jątkiem sprzętu gospodar-
stwa domowego,

 odpłatność za pobyt na tur-
nusie rehabilitacyjnym,

 odpłatność za pobyt na 
leczeniu w zakładzie lecz-
nictwa uzdrowiskowego, za 
pobyt w zakładzie rehabili-
tacji leczniczej, zakładach 
pielęgnacyjno-opiekuń-
czych oraz odpłatność za 
zabiegi rehabilitacyjne,

 opieka pielęgniarska w 
domu nad osobą niepeł-
n o s p r a w n ą  w  o k r e s i e 
przewlekłej choroby unie-
możliwiającej poruszanie 
się oraz usługi opiekuńcze 
świadczone dla osób niepeł-
nosprawnych zaliczonych 
do I grupy inwalidztwa,

 kolonie i obozy dla dzieci i 
młodzieży niepełnospraw-
nej oraz dzieci osób nie-
pełnosprawnych, które nie 
ukończyły 25 roku życia.
Podatnicy, którzy korzy-

stają z odliczeń z tytułu ulgi 
rehabilitacyjnej, obowiązani 
są wykazać niniejszą ulgę w 
załączniku PIT/0.

II. Ulga prorodzinna 
(ulga na dziecko)

Podatnik ma prawo skorzy-
stać z ulgi podatkowej na każde 
małoletnie dziecko, w stosunku, 
do którego w roku podatkowym 
przez co najmniej jeden dzień:
1. wykonywał władzę rodziciel-

ską,
2. pełnił funkcję opiekuna praw-

nego, jeżeli dziecko z nim za-
mieszkiwało,

3. sprawował opiekę poprzez peł-
nienie funkcji rodziny zastęp-
czej na podstawie orzeczenia 
sądu lub umowy zawartej ze 
starostą.
Odliczenie dotyczy łącznie 

obojga rodziców, opiekunów 
prawnych dziecka albo rodzi-
ców zastępczych pozostających 
w związku małżeńskim. Kwotę 
tę mogą odliczyć od podatku w 
częściach równych lub w dowol-
nej proporcji przez nich ustalonej. 
Dotyczy to zarówno rodziców 
pozostających w związku mał-
żeńskim lub partnerskim, jak i 
rodziców rozwiedzionych czy 
będących w separacji. 

Wysokość odliczenia za każ-
dy miesiąc kalendarzowy roku 
podatkowego wynosi:
 92,67 zł, czyli 1112,04 zł 

rocznie na pierwsze dziecko,
 92,67 zł, czyli 1112,04 zł 

rocznie na drugie dziecko,
 166,67 zł, czyli 2000,04 zł 

rocznie na trzecie dziecko,
 225 zł, czyli 2700 zł rocznie 

na czwarte i każde kolejne 
dziecko.
Podatnikowi wychowują-

cemu jedno dziecko odliczenie 
przysługuje, jeżeli dochody po-
datnika:

a) pozostającego przez cały 
rok podatkowy w związku mał-
żeńskim i jego małżonka nie 
przekroczyły w roku podatko-
wym łącznie kwoty 112 000 zł 
(sumuje się dochody podatnika i 
jego małżonka),

b) niepozostającego w związ-
ku małżeńskim, w tym również 
przez część roku podatkowego, 
nie przekroczyły w roku podatko-
wym kwoty 56 000 zł, za wyjąt-
kiem podatnika samotnie wycho-
wującego małoletnie dziecko, do 
którego ma zastosowanie kwota 
dochodu w wysokości 112 000 
zł.

Dochody dzieci małoletnich 
nie wpływają na ograniczenie 
prawa do skorzystania z ulgi 
prorodzinnej, nawet jeśli będą 
wysokie. Zupełnie inaczej wy-
gląda sytuacja w przypadku 
zarobków dziecka pełnoletnie-
go. Jeżeli pełnoletnie uczące 
się dziecko uzyskało dochody 
z pracy w kwocie większej niż 
3089 zł – podatnik nie ma pra-
wa do ulgi. 

III. Ulga na internet

Korzystanie z ulgi interne-
towej jest obecnie możliwe w 
ograniczonym zakresie. Z ulgi 
internetowej korzystać można 
wyłącznie przez dwa nastę-
pujące bezpośrednio po sobie 
lata podatkowe, jeśli w okre-
sie poprzedzającym te lata nie 
korzystało się z tej ulgi. Kwota 
przysługująca do odliczenia w 
danym roku podatkowym nie 
może przekroczyć 760 zło-
tych.

IV. W zakresie zwolnień 
przedmiotowych 
(kategorie dochodów, 
które nie są 
opodatkowane) – art. 
21 ustawy PIT:
1. podwyższenie kwoty limitu 

zwolnień w zakresie:
 zapomóg z funduszu zakłado-

wej organizacji związkowej z 
638 zł do 1000 zł (art. 21 ust. 
1pkt 9a),

 diety i zwrotu kosztów dla 
osób wykonujących czyn-

ności związane z pełnieniem 
obowiązków społecznych i 
obywatelskich z 2280 zł do 
3000 zł (art. 21 ust. 1 pkt 
17),

 zapomóg związanych ze zda-
rzeniem losowym niefinan-
sowanych przez Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjal-
nych (ZFŚS) z 2280 zł do 
6000 zł (art. 21 ust. 1 pkt 26 
lit.b),

 przychodów z zamiany rzeczy 
lub praw z 2280 zł do 6000 zł 
(art. 21 ust. 1 pkt 32b),

 świadczeń od zakładu pra-
cy na rzecz emerytów i dla 
członków rodzin zmarłych 
pracowników oraz zmarłych 
emerytów lub rencistów z 
2280 zł do 3000 zł (art. 21 
ust. 1 pkt 38 i 92),

 świadczeń z ZFŚS z 380 zł 
do 1000 zł (art. 21 ust. 1 pkt 
67),

 świadczeń na opiekę w żłob-
kach i przedszkolach niefi-
nansowanych przez ZFŚS z 
200 zł/400 zł do 1000 zł na 
każde dziecko (art. 21 ust. 1 
pkt 67b),

 dopłat do wypoczynku osób 
do 18 roku życia niefinanso-
wanych przez ZFŚS z 760 zł 
do 2000 zł miesięcznie (art. 
21 ust. 1 pkt 78 lit.b);

2. likwidacja limitów zwolnień 
w zakresie:

 zapomóg związanych ze zda-
rzeniem losowym finansowa-
nych z ZFŚS (art. 21 ust. 1 pkt 
26 lit.a),

 świadczeń od uczelni z tytułu 
praktyk zawodowych (art. 21 
ust. 1 pkt 89).

V. Ulga odsetkowa

Podatnicy, którzy podpisali 
umowę kredytu (pożyczki) do koń-
ca 2006 r. na sfinansowanie inwe-
stycji mającej na celu zaspokojenie 
potrzeb mieszkaniowych, mogą 
odliczyć wydatki na spłatę odsetek 
od ww. kredytu. Odliczeniu pod-
legają odsetki od części kredytu  
nieprzekraczającej 325 990 zł. 
Prawo do odliczania kwoty odse-
tek przysługuje do końca terminu 
spłaty określonego w umowie, nie 
dłużej jednak niż do 31 grudnia 
2027 r.

Podstawa prawna zmian 
obowiązujących od 1 stycznia 
2018 r.:
art. 1 oraz art. 4 ustawy z dnia 
27 października 2017 r. o zmia-
nie ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych, ustawy 
o podatku dochodowym od osób 
prawnych oraz ustawy o zry-
czałtowanym podatku dochodo-
wym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne 
(Dz. U. poz. 2175).
Stan prawny na 22.02.2018 r.

Maria Szwajkiewicz

Rozliczamy się z fiskusem za 2017 rok
Podatnicy podatku PIT, czyli pracownicy, zleceniobiorcy, 
osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność go-
spodarczą, są zobowiązani do dokonania rocznego rozli-
czenia podatkowego z urzędem skarbowym, właściwym 
według miejsca zamieszkania podatnika. Rozliczenie należy 
złożyć do 30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek). 
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SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność”
opracował Wojciech Matuszewski

Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

9 lutego w świetlicy Zarządu Regionu odbyło się szkole-
nie dla przewodniczących i skarbników organizacji związko-
wych NSZZ „Solidarność” Regionu Słupskiego. Szkolenie 
dotyczyło rozliczeń CiT-8, zwolnień od podatków zasiłków 
związkowych oraz przepisów z ustawy o zakładowym fun-
duszu świadczeń socjalnych dotyczących kwot świadczeń 
wolnych od opodatkowania.

Wszystkim związkowcom dziękujemy za przybycie i za-
angażowanie podczas szkolenia.

– Ile organizacji zakłado-
wych NSZZ „Solidarność” 
jest obecnie zarejestrowa-
nych przy Zarządzie Regionu 
w Słupsku?

– Obecnie w Regionie Słup-
skim mamy 62 organizacje za-
kładowe, osiem oddziałowych, 
trzy podzakładowe i dwie sek-
cje regionalne, które zrzeszają 
razem około 3380 członków. 

– Jesteśmy w samym 
środku kampanii wyborczej 
w naszym Regionie na lata 
2018–2022. W ilu organiza-
cjach dokonano już wyboru 
władz na nową kadencję?

– Jak do tej pory odbyły 
się wybory w jedenastu orga-
nizacjach zakładowych, z tego 
Regionalna Komisja Wyborcza 
zatwierdziła dziewięć. Trwają 
wybory w kolejnych organiza-
cjach, między innymi ostatnio 
zakończyły się w słupskiej 
Stacji Krwiodawstwa, i w słup-
skim Zakładzie Doskonalenia 
Zawodowego.

– Do kiedy powinny od-
być się wybory? Chodzi mi o 
ostateczny termin, tak żeby 
były ważne. 

– Końcowy termin to 31 
marca. Wtedy we wszystkich 
organizacjach związkowych 
powinny być wybrani nowi 
przewodniczący komisji zakła-
dowych, członkowie komisji 
zakładowych, komisje rewi-
zyjne i delegaci na WZDR.

– Jako szef RKW uczestni-
czy Pan we wszystkich wybo-
rach w zakładach pracy. Jak 
Pan ocenia sam przebieg ta-
kich spotkań i czy członkowie 
Związku podczas ich trwania 

Radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz 
błogosławieństwa Bożego. Niech Zmartwychwstanie 

Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni 
wszystkich spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu 
trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Niech światło Jego słowa prowadzi nas przez życie 

w radości i pokoju

życzy
Zarząd Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność”

Wybory w Związku
Trwają wybory  w naszym Związku na nową kadencję 2018–

–2022. Od tego wydania „Magazynu” będziemy przedstawiać, 
w których organizacjach zakładowych odbyły się wybory i kto 
z naszych koleżanek lub kolegów został przewodniczącym. Oto 
pierwsze organizacje, gdzie zostały przeprowadzone potwierdzone 
już przez Regionalną Komisję Wyborczą wybory:
1. Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Maripol Meble 

sp. z o.o. Kobylnica – przewodniczący Ryszard Biel;
2. Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Urząd Miasta 

Ustka – przewodnicząca Urszula Jachman;
3. Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Komenda Miej-

ska Państwowej Straży Pożarnej Słupsk – przewodniczący 
Arkadiusz Medwid;

4. Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Komenda Powia-
towa Państwowej Straży Pożarnej Bytów – przewodniczący 
Grzegorz Pietrasik;

5. Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Szpital Miejski 
Miastko – przewodnicząca Bożena Poniewierza.

podnoszą jakieś problemy, z 
którymi borykają się w swo-
ich zakładach pracy?

– Wygląda to różnie. Za-
uważyłem, że w większych za-
kładach podczas wyborów, kie-
dy jest czas na rozmowę, gdy 
przykładowo się liczy głosy, 
są poruszane sprawy związko-
we. Jak zwiększyć liczebność 
Związku, mówi się o relacjach 
z dyrekcją, podnosi się proble-
my związane z płacą. Toczy 
się prawdziwy dialog na linii 
członkowie Związku – kandy-
daci do jego władz na szcze-
blu zakładowym. Natomiast 
w mniejszych OZ wybory w 
zasadzie koncentrują się na 
samych głosowaniach. Jest to 
zrozumiałe, ponieważ w tych 
zakładach tych problemów 
bywa zazwyczaj dużo mniej.

– Jak wygląda organiza-
cja takich spotkań wybor-
czych? Czy jest postęp pod 
tym względem w stosunku do 
poprzednich wyborów?

– Postęp na pewno jest, 
zależy to moim zdaniem od 
liderów związkowych w po-
szczególnych organizacjach 
zakładowych. Gdy jest mocny 
lider, ta organizacja jest dobrze 
przygotowana do wyborów, gdy 
jest słaby – wtedy taka organi-
zacja bazuje na tym co my jako 
RKW im przygotujemy, jak do-
starczenie protokołów, ustalenie 
porządku zebrania itp.

 – Czy z ramienia Zarządu 
Regionu ktoś bierze udział w 
spotkaniach wyborczych?

– Tak. Przede wszystkim to 
jest przewodniczący Zarządu 
Regionu Stanisław Szukała, 

który bardzo zaangażował się 
osobiście w wybory i praktycz-
nie bierze udział we wszystkich 
wyborach w poszczególnych 
organizacjach zakładowych, 
także ja jako przewodniczący 
komisji wyborczej, ale poma-
gają nam również kol. Janusz 
Szczepaniak czy wiceszef Re-
gionu Tadeusz Pietkun.

– Co się stanie, jeżeli jakaś 
organizacja nie przeprowa-
dzi wyborów w określonym 
przez regulamin wyborczy 
terminie? 

– Można wtedy wprowadzić 
zarząd komisaryczny, aby taką 
organizację utrzymać, ale wcze-
śniej trzeba ustalić, dlaczego 
tak się stało. Jeżeli poprzednie 
władze nie będą chciały prze-
prowadzić wyborów, to może 
to zrobić właśnie ustanowiony 
zarząd komisaryczny i to on 
przygotowuje i przeprowadza 
w takiej organizacji zakładowej 
spotkanie wyborcze.

– Dziękuję za rozmowę 
i życzę, aby kampania wy-
borcza przyniosła owoce 
w postaci wyboru odpowied-
nich władz w poszczególnych 
organizacjach.

11 lutego,  w  14 rocznicę śmierci generała brygady Ryszarda Kuklińskiego, mieszkańcy 
Słupska oddali hołd pierwszemu żołnierzowi polskiemu w NATO. Obelisk znajduje się przy 
rondzie nazwanym imieniem generała.

Hołd dla Ryszarda Kuklińskiego

Rozmowa z przewodniczącym Regionalnej Komisji Wyborczej 
przy Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” w Słupsku 
ZBIGNIEWEM IWASZKIEWICZEM

Wybieramy się
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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”. Rozlosowaliśmy nagrodę za 
rozwiązanie Karnawałowej krzyżówki z protektoratem z nr. 
1/2018. Otrzymuje ją pani Anna Olszak z Gdańska. Nagrodę 
wyślemy pocztą. Hasło brzmiało: „Białe szaleństwo”.

Z górki na dwojgu sankach
Zima, śnieg, a zwłaszcza ferie sprzyjały zabawom na świe-
żym powietrzu. Dorośli, dzieci i młodzież jeździli na nartach, 
łyżwach i sankach. Niektórym uczestnikom zimowych atrak-
cji problemy sprawiało informowanie o tym, ile sań brało 
udział w kuligu. Zastanawiano się, czy należy powiedzieć 
cztery sanie, czy czworo sań. Pytano mnie, które sformu-
łowanie jest poprawne: w trzech saniach czy w trojgu sań, 
a może w trojgu saniach oraz dlaczego mamy kłopot z od-
mianą liczebników z rzeczownikiem sanie? 

Faktycznie odmiana tych wyrazów nurtuje wielu użytkowni-
ków polszczyzny. Zapewne nieraz zastanawialiście się Państwo 
nad tym, czy zjeżdżamy na dwóch sankach, czy na dwojgu san-
kach; jak poprawnie odpowiedzieć na pytania: ile sań stoi przed 
domem, ilu saniom się przyglądam, ilu sanek jeszcze nie ma?

Najpierw odpowiem na pytanie, dlaczego mamy kłopot 
z odmianą liczebników z rzeczownikiem sanie. 

Otóż słowo sanie należy do niewielkiej grupy rzeczowni-
ków, które występują tylko w liczbie mnogiej, a liczebniki z ni-
mi łączące się to rzadko stosowane liczebniki zbiorowe, które 
w specyficzny sposób łączą się z rzeczownikami.

Rzeczowniki tylko w liczbie mnogiej
W języku polskim większość rzeczowników odmienia się 

przez liczby, np. (jeden) dom – (dwa) domy, ale są także rze-
czowniki, które nie mają liczby pojedynczej. Należą do nich 
wyrazy: sanie, sanki, nożyce, drzwi, skrzypce, schody.

Z tymi rzeczownikami łączą się tylko liczebniki zbiorowe, 
typu: dwoje, czworo, sześcioro, dziesięcioro.

Liczebniki zbiorowe
Liczebniki zbiorowe łączą się z rzeczownikami nazywa-

jącymi małe osoby (dwoje dzieci) i małe zwierzęta (pięcioro 
kurcząt) oraz z rzeczownikami, które występują tylko w liczbie 
mnogiej (sanki, drzwi).

Odmiana liczebników zbiorowych z rzeczownikami
Przyjrzyjmy się formom liczebników zbiorowych i towa-

rzyszących im rzeczowników.
 Dwoje kociąt bawiło się na trawniku. (dwoje – mianownik, 

kociąt – dopełniacz)
 Dziadek nie znalazł trojga wnucząt. (trojga – dopełniacz, 

wnucząt – dopełniacz)
 Mama dała pięciorgu dzieciom kolorowe kredki. (pięciorgu 

– celownik, dzieciom – celownik)
 Na wystawie zobaczyłam czworo skrzypiec. (czworo – bier-

nik, skrzypiec – dopełniacz)
 Wyszedł z sześciorgiem szczeniąt. (sześciorgiem – narzędnik, 

szczeniąt – dopełniacz)
 W pięciorgu schodach są szpary. (pięciorgu – miejscownik, 

schodach – miejscownik)
Jak widać, rzeczownik towarzyszący liczebnikowi zbioro-

wemu czasami występuje w tym samym przypadku co liczeb-
nik, a czasami w innym, czyli w dopełniaczu. 

Przykładowo w „pięciorgu schodach” liczebnik i rzeczow-
nik są w tym samym przypadku – w miejscowniku, a zatem 
zachodzi między nimi związek zgody, natomiast gdy liczeb-
nik zbiorowy jest np. w mianowniku, to rzeczownik występuje 
w dopełniaczu, czyli zachodzi między nimi związek rządu, bo 
liczebnik wymaga, by rzeczownik był w dopełniaczu.

Odmiana liczebnika dwoje z rzeczownikiem sanie
Opisana zasada dotyczy wszystkich połączeń rzeczowników 

z liczebnikami zbiorowymi – również wyrażenia dwoje sań. 
Oto prawidłowa odmiana:

M.: dwoje sań – Dwoje sań brało udział w kuligu.
D.: dwojga sań – Jeszcze nie ma dwojga sań.
C.: dwojgu saniom – Przyglądam się dwojgu saniom.
B.: dwoje sań – Zauważyłem dwoje sań.
N.: dwojgiem sań – Pojechali dwojgiem sań
Ms.: dwojgu saniach – W dwojgu saniach nie było dzieci.

A zatem: poprawne formy to: „Czworo sań brało udział 
w kuligu.” i „W trojgu saniach siedzieli dorośli.”.

Barbara Ellwart

Litery w szarych kratkach czy-
tane rzędami utworzą hasło.

POZIOMO
1) winowajca, oskarżony, 
7) mieszkaniec stolicy Austrii,
8) zespól Czesława Niemena,
9) gatunek wierzby, 
10) odpowiedzialny za czyn, 
12) japoński strój narodowy, 
14) „… nocnej ciszy”, 
16) niemowlę, malutkie 
dziecko, 
17) badanie problemu, 
19) kolega wolta, 
22) ogłoszenie prasowe, 
24) dojarka, 
25) japońskie miasto znisz-
czone przez bombę atomową 
w 1945 r., 

26) niejadowity wąż występu-
jący w Europie,  
27) edukacja.

PIONOWO
1) pieczyste, 
2) czasem je trudno trzymać 
na wodzy, 
3) lewy dopływ Nysy Kłodz-
kiej, 
4) namiastka skóry, 
5) bruzda, wyżłobienie, 
6) życiowa dewiza, 

9) forma płatności, 
11) żałobna tkanina, 
13) owoc dobry na przezię-
bienie, 
15) nadmorska część Darło-
wa, 
16) ptak z uczty królewskiej, 
18) nadpsuty owoc, 
20) laluś, fircyk, 
21) patronka pielęgniarek, 
22) Jerzy Zelnik, Al Pacino, 
23) zezwolenie na przekrocze-
nie granicy. (kas)

Krzyżówka z ogłoszeniem prasowym

KRS: 0000337122

1% dla Pomorskiej 
Fundacji Edukacji 
i Pracy

Każdy z nas jest podatni-
kiem i każdy może prze-
znaczyć 1% odprowadzo-
nego podatku na rzecz 
Pomorskiej Fundacji Edu-
kacji i Pracy – założonej 
przez gdańską „Solidar-
ność” organizacji pożytku 
publicznego. 

Wspieramy ważne społecz-
nie cele, jakie popiera Region 
Gdański NSZZ „Solidarność”. 
W latach 2016 i 2017, oprócz 
stypendiów dla młodzieży, 
pieniądze z 1% przeznaczy-
liśmy na finansowy wkład 
własny w programach skie-
rowanych do seniorów, które 
miały na celu wyposażenie ich 
w umiejętności ułatwiające 

udział w życiu publicznym, ich 
aktywność w Internecie oraz 
umiejętność organizowania 
i prowadzenia samopomoco-
wych grup wsparcia. 

Pieniądze z tytułu 1% tra-
fiają do konkretnych osób. Na 
stronie internetowej fundacji 
co roku zamieszczane są listy 
młodych osób, które otrzy-
mały stypendia i roczne spra-
wozdania z przeprowadzo-
nych projektów oraz dokładne 
dane dochodów z 1%. Dzięki 
temu można nie tylko ocenić 
efekty, ale też dowiedzieć się, 
jak publiczne pieniądze zosta-
ły spożytkowane.

Wpisanie w formularzu 
podatkowym numeru KRS 
fundacji (0000337122) nie 
zajmuje dużo czasu. Na stro-

nie internetowej fundacji udo-
stępniamy nieodpłatny pro-
gram do rozliczeń rocznych, 
w którym trwale jest wpisany 
nr KRS Pomorskiej Fundacji 
Edukacji i Pracy.

Nr konta: 40 7999 9995 
0652 4155 2804 0001

www.pomorskafundacja.
org.pl
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Cyganek, dom podcieniowy.

OSTATNIA STRONA „MAGAZYNU”

WIEŚ WIELU KULTUR

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

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

 

Przewodniczący i sekretariat 
pok. 107, 308 43 52, 308 44 41 
301 88 54 fax: 308 44 18  
prezydium@solidarnosc.gda.pl 

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

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

Członkowie prezydium, pok. 107, 110  
308 43 69, 308 42 60

Dyrektor Biura ZRG, pok. 110 
308 42 60 

Dział Organizowania i Rozwoju,  
pok. 112, 105, 308 43 01,  
603 934 165, 301 04 44, 308 44 54  
dzial.kontaktow@solidarnosc.gda.pl 
j.szewczyk@solidarnosc.gda.pl

Kadry, pok. 127, 308-42-97

Księgowość i kasa, pok. 120, 122 
308 43 34, 308 43 35, 346 21 74 

Administracja budynku i rezerwa-
cja sali „Akwen”, pok.123, 
308 42 47, 308 42 50, 308 42 55 
administracja@solidarnosc.gda.pl

Dział Informacji i Promocji, pok. 114, 
301 71 21, 308 42 72  
magazyn@solidarnosc.gda.pl

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

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

Dział Programów Europejskich, 
pok. 129, 308 43 29  
j.lobodzinska@solidarnosc.gda.pl

Komisja Terenowa Emerytów  
i Rencistów, pok. 119a, 308 43 71 

Reg. Sekcja Emerytów i Rencistów, 
pok. 121, 308 42 70 
emeryci@solidarnosc.gda.pl

Komisja Rewizyjna ZR „S” pok. 124  
308 43 02  

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

Reg. Sekcja Służby Zdrowia,  
pok. 124, 308 43 93, fax: 308 43 93

Reg. Sekcja Oświaty i Wychowania, 
pok. 119 , 308 44 22, fax: 308 42 01 
oswiata@solidarnosc.gda.pl

Sekcja Regionalna Kolejarzy  
Gdynia, pl. Konstytucji 1/1 
tel./fax: 721 24 44

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

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

Pomorska Fundacja Edukacji i Pracy, 
pok. 9, 308 43 56

Ośrodek Nieinwazyjnej Diagnostyki 
Kardiologicznej, pok. 104, 301 06 22, 
308 44 50 fax: 346 28 08

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

Biura oddziałów ZR
Gdynia, ul. Śląska 52, 515 240 490 
tel./fax 620 61 82 gdynia@solidarnosc.gda.pl
Kartuzy, ul. Gdańska 15, pok. 20 
502 172 289, tel./fax 681 31 00 
Starogard Gd., ul. Paderewskiego 11 
502 172 281, tel./fax 562 22 20 
starogard@solidarnosc.gda.pl 
Tczew, ul. Podmurna 11 506 074 609, 
tel./fax 531 29 96 tczew@solidarnosc.gda.pl

Kościerzyna, ul. Traugutta 7  
502 172 282, tel./fax 686 44 26  
koscierzyna@solidarnosc.gda.pl
Puck, ul. Sambora 16  
502 172 289, 673-16-15 
Wejherowo, ul. Hallera 1A/1 
502 486 003, tel./fax 672 37 76 
wejherowo@solidarnosc.gda.pl 
isiu@op.pl
Pruszcz Gdański, ul. Polskich Kolejarzy 4 
502 172 286, tel./fax 683 30 11 
jaludwik@o2.pl
Chojnice, ul. 31 Stycznia 56 
502 172 285, tel./fax 52 39 72 001
Biuro Terenowe w Lęborku  
ul. Bolesława Krzywoustego 1, 
663 775 705, 59 862 16 69 
Malbork, plac Słowiański 4 
tel./fax 55 647 28 00, 516 059 047 
malbork@solidarnosc.gda.pl

Uwaga! przed każdym  
nr. telefonu dodajemy 58

REKLAMA

Cyganek wchodzi w skład 
sołectwa Żelichowo (le-
wobrzeżna część sołec-

twa), więc często obie nazwy 
występują wspólnie. Turyści 
zaglądają do tej miejscowości 
coraz częściej, gdyż znajduje 
się w niej stary gotycki kościół 
(obecnie cerkiew greckokato-
licka), dom podcieniowy i nie-
typowy cmentarz. Na terenie wsi 
znajduje się przystanek Żuław-
skiej Kolei Dojazdowej (wąsko-
torówki) o nazwie Cyganek.

Zacznijmy od historii Cygan-
ka. Tiegenhagen istniało już na 
początku XIV w., a może i wcze-
śniej. Z nadania Winricha von 
Kniprode, wielkiego mistrza za-
konu krzyżackiego, jako wieś na 
prawie chełmińskim funkcjono-
wało od 12 czerwca 1352 r. Wieś 
uposażono wówczas w 60 włók, 
czyli 1077,3 hektara. Mniej więcej 
w tym samym czasie erygowano 
parafię pw. Świętego Mikołaja.

Ze starych dokumentów 
dowiadujemy się, że kościół w 
Cyganku istniał przed rokiem 
1349, chociaż inne źródła poda-
ją, że został wzniesiony wraz z 
lokacją wsi. W dobie reformacji, 
w roku 1576, budynek przejęła 

Im bardziej zagłębiamy się w Żuławy, tym więcej odkrywamy niezwykłości cennych dla 
turysty. Weźmy na przykład miejscowość Cyganek, do 1945 roku Tiegenhagen. Na mapie 
zaznaczono ją jako osadę położoną w powiecie nowodworskim, nad Tugą, albo jako przy-
stanek na trasie Żuławskiej Kolei Dojazdowej. Kiedy tam dotrzemy, to przekonamy się, że 
owa osada wcale nie jest zwykła.

gmina Kościoła ewangelicko-
-augsburskiego (luterańska). Pod 
administrację Kościoła rzymsko-
katolickiego świątynia powróciła 
w 1629 r. Od 1952 r. użytkują ją 
grekokatolicy, chociaż oficjalnie 
stała się ich własnością dopiero 
15 lutego 1992 r. 

Kościół, a właściwie cerkiew, 
jest budowlą murowaną z czerwo-
nej cegły, wzmocnioną przypora-
mi, w partii nawowej częściowo 
o konstrukcji szachulcowej (po 
powodzi w 1637 r. część ścian się 
zawaliła i trzeba było je odbudo-
wać), orientowaną, jednonawo-

wą, z wydzielonym prezbiterium. 
Całość wzniesiono na planie 
prostokąta. Od zachodu znajdu-
je się czworoboczna kruchta, na 
której do 1944 r. stała drewniana 
wieża. Od południa dobudowano 
niewielką zakrystię. Interesujące 
jest wnętrze kościoła, gdyż stropy 
pokryte są oryginalną, XVIII-
-wieczną polichromią. Zacho-
wało się też dawne wyposaże-
nie pochodzące w większości 
z XVII – XVIII wieku. Są to 
m.in. ołtarze, prospekt organowy 
z 1784 r., aczkolwiek w latach 
80. XX w. wnętrze świątyni zo-

stało przystosowane do potrzeb 
obrządku bizantyjskiego.

Obok kościoła znajduje 
się niewielki cmentarz oraz 
lapidarium, gdzie zachowało 
się kilka starych nagrobków, 
w tym menonickie. Nieco 
dalej, na sztucznie usypanym 
wzniesieniu, założono około 
1639 r. cmentarz Jedenastu 
Wsi. Był cmentarzem zbior-
czym dla luteranów i meno-
nitów. Dzisiaj stał się lapida-
rium z około 80 kamieniami 
nagrobnymi pochodzącymi 
od końca XVII w. do końca 
XVIII w. Wiele z nich to zwy-
kłe kamienie polne z krótkimi 
inskrypcjami oraz gmerkami, 
geometrycznymi znakami 
przypisanymi konkretnemu 
żuławskiemu gospodarstwu. 

W XVII w. w Tiegenhagen 
powstało centrum menonic-
kie, gdzie menonici posiadali 
200 skrawków ziemi i własny 
drewniany kościół (rozebrany 
w 1892 r.). W jego miejsce 
wzniesiono neogotycką, mu-
rowaną świątynię, niestety ro-
zebraną po 1945 r. Jeszcze w 
latach 40. XX w. we wsi i w jej 
okolicach mieszkało 800 me-
nonitów. Do dzisiaj zachował 
się po nich dom podcieniowy 
wzniesiony w trzeciej ćwierci 
XIX w. nazwany Małym Ho-
lendrem. Posadowiono go tuż 
przy przeprawie promowej na 
Tudze, funkcjonującej od cza-
sów średniowiecza do lat 80. 
XX w. Dawniej mieściła się 
w nim karczma. Obecnie przy 
Małym Holendrze jesienią od-
bywa się tłoczenie soku z ja-
błek zbieranych w przydomo-
wych sadach okolicznych wsi. 
Zakładanie i pielęgnowanie 
sadów było starą żuławską tra-
dycją zarówno wśród ludności 
katolickiej, jak i menonickiej. 
Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Kamień nagrobny 
z gmerkiem z 1650 roku.

Kościół św. Mikołaja od strony prezbiterium.


