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Krajówka krytycznie 
o sytuacji społecznej
Czy w tym roku czeka nas fala 
protestów? Powiększające się 
dysproporcje wynagrodzeń, brak 
realizacji obietnic wyborczych co 
do wysokości kwoty wolnej od 
podatku...
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Roman Urbański, rocznik 1948, 
członek NSZZ „Solidarność” w PKP 
w Zajączkowie Tczewskim, delegat 
na I Walny Zjazd Delegatów, czło-
nek Zarządu Regionu, internowany 
w Strzebielinku od 13 grudnia 
1981 r. do 9 grudnia 1982 r.
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Numer 1 wydano
23 sierpnia 1980
w Stoczni Gdańskiej

Żadnej współpracy 
nie będzie

Nie ma prawdopodobnie na 
Pomorzu miejscowości, w której 
nie byłoby choćby jednej 
kapliczki, zabytkowej lub posta-
wionej w ostatnich dekadach. 
W przypadku tych starszych nie 
zawsze zachowały się intencje, 
które przyświecały fundatorom 
i budowniczym, ale i tak budow-
le te są świadectwem historii.  
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Pomorskie kapliczki

Zmiany nadchodzące 
w 2019 roku

W roku 2019 wchodzą w życie 
istotne zmiany w prawie pracy 
i przepisach ubezpieczeniowych 
oraz w ustawie o związkach 
zawodowych.
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30 listopada 2018 r. w wieku 
94 lat zmarł George Herbert 
Bush, 41. prezydent Stanów 
Zjednoczonych, przywódca 
największego światowego 
mocarstwa w czasie histo-
rycznych przemian politycz-
nych i gospodarczych w Euro-
pie Środkowej i Wschodniej. 
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Hello, Solidarność!
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Oświatowa „Solidarność” 
powtarza wotum nieufności 
dla minister edukacji Anny 
Zalewskiej.  
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W trosce o poziom 
polskiej edukacji
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Razem 
możemy 
więcej!
Nie lubisz związków 
zawodowych?

Ok, w takim razie zrezygnuj 
z wolnych weekendów, 
płatnego urlopu, 
40-godzinnego tygodnia 
pracy, płatnych nadgodzin, 
urlopu rodzicielskiego, 
ubezpieczenia 
zdrowotnego… i wielu 
innych rzeczy, które 
przez lata wywalczyli 
właśnie związkowcy! Oni 
w przeciwieństwie do Ciebie, 
stają w obronie swoich praw!

Przeczytane na koszulceFO
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Życzymy Członkom i Sympatykom 
NSZZ „Solidarność” wszystkiego 
najlepszego w nowym 2019 roku!



Nr 1/styczeń 20192

Wydawca: Region Gdański  NSZZ „Solidarność”. 
Redaguje zespół: Małgorzata Kuźma (red. naczelna, tel. 501 121 096), Maria 
Giedz, Artur S. Górski, Ryszard Kuźma (skład, red. techniczny).
Współpracują: Adam Chmielecki, Barbara Ellwart, Paweł Glanert, Wojciech 
Milewski, Aleksander Miśkiewicz, Łukasz Sulej, Maria Szwajkiewicz, Renata 
Tkaczyk, Martyna Werra, Tomasz Wittbrodt. 

Nadzór merytoryczny: Jacek Rybicki. 
Korekta: Bogumiła Malicka. 
Kolportaż: Roman Stegart, tel. 58 301 71 21,  zamawianie: tel. 58 301 71 21. 
Adres redakcji: ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, tel.: 58 308 42 72, 
58 301 71 21, fax: 58 308 44 18. 

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych 
i publikowanych tekstów. Za treść reklam redakcja nie odpowiada. 

http://www.solidarnosc.gda.pl
http://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
e-mail: magazyn@solidarnosc.gda.pl

AKTUALNOŚCI

W EUROPIE W REGIONIE

Poparcie dla pracowników 
Gdynia Container Terminal SA

Przygotowania do pikiety w obronie 
pracowników Gdynia Container Terminal 
SA, sytuacja w trójmiejskich stoczniach 
oraz w oświacie – to główne tematy po-
siedzenia Zarządu Regionu, które odbyło 
się 3 grudnia ub.r. w siedzibie gdańskiej 
„Solidarności”. 

Zwolnienie z pracy przewodniczą-
cego Komisji Międzyzakładowej NSZZ 
„Solidarność” Gdynia Container Terminal 
SA, represje wobec kilku innych działaczy 
związkowych, a także wynajęcie �rmy de-
tektywistycznej w celu inwigilacji Marka 
Szymczaka i jego rodziny stanowią przy-
czyny protestu prowadzonego przez por-
tową „Solidarność”. – Apeluję o aktywny 
udział i wsparcie naszych kolegów z Gdy-
nia Container Terminal SA – mówił Krzysz-
tof Dośla, przewodniczący ZRG. Członko-
wie regionalnych władz Związku przyjęli 
stanowisko wspierające akcję protestacyj-
ną organizowaną przez Krajową Sekcję 
Portów Morskich NSZZ „Solidarność” 11 
grudnia pod siedzibą Zarządu Morskiego 
Portu Gdynia. 

Po zakończonych obradach Zarządu 
Regionu na dorocznym Mikołajkowym 
Kiermaszu Produktów Domowych można 
było nabyć różnego rodzaju marynaty, 
słodkości i wyroby rękodzielnicze. Do-
chód z kiermaszu wesprze Pomorską Fun-
dację Edukacji i Pracy.

Stoczniowcy oddają krew

W imieniu Organizacji Międzyzakłado-
wej NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej 
wiceprzewodniczący Karol Guzikiewicz 
odebrał Medal 60-lecia Honorowego 
Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego 
Krzyża. Odznaczenie to przyznane zosta-
ło za szczególne zasługi w efektywnym 
działaniu wspierającym ruch honorowe-
go krwiodawstwa PCK. Uroczystość od-
była się 8 grudnia w Ratuszu Głównego 
Miasta w Gdańsku. W Stoczni Gdańsk 
funkcjonuje jeden z najstarszych klubów 
honorowego krwiodawstwa w naszym 
województwie.

Płace po nowemu w Grupie 
Stoczni Gdańsk

Od 10 grudnia ub.r. w Grupie Stoczni 
Gdańsk obowiązuje nowy, jak na razie pi-
lotażowy, system wynagradzania, wyne-
gocjowany pomiędzy zarządem stoczni 
a związkami zawodowymi. Wydaje się, 
że system ten będzie korzystniejszy dla 
pracowników, przede wszystkim będą oni 
mieli dokładną wiedzę, w jakiej wysoko-
ści wypłatę otrzymują. Zrezygnowano 
obecnie z przerzucania znacznej części 
wynagrodzenia na premie i inne dodat-
ki, podniesione zostały bazowe stawki 
wynagrodzenia, co powinno skutkować 
większymi płacami dla większości za-
trudnionych. Nowy system objął na razie 
pracowników bezpośredniej produkcji, 
pozostali otrzymają wyrównanie. Jak 
ocenia stoczniowa „Solidarność”, pełne 
wdrożenie systemu będzie miało miejsce 
za około pół roku. 

Napięcie w oświacie, minister 
do wymiany…

Podczas posiedzenia Międzyregional-
nej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, któ-
re odbyło się 4 grudnia ub.r. poruszono 
przede wszystkim kwestie poprawy sytu-
acji pracowników oświaty, dobrej jakości 
edukacji oraz patriotycznego wymiaru 
polskiej szkoły. Mówiono również, na 
przykładzie KM w Starogardzie Gdańskim, 
o braku wynagrodzeń za prowadzenie 
lekcji w zastępstwie, do czego zmuszany 
jest często nauczyciel. Jednak najważniej-
sze w trakcie posiedzenia było omówie-
nie akcji zbierania pasków wynagrodzeń 
i przedstawienie ich mass mediom w dniu 
10 grudnia. Stanowi to odpowiedź na 
twierdzenia minister edukacji narodowej 
Anny Zalewskiej, według której sytuacja 
�nansowa nauczycieli w Polsce jest do-
bra, a ich zarobki wynoszą około 5 tysięcy 
złotych (sic!). (Więcej: str. 9).

Odznaczenia dla zasłużonych 
działaczy opozycji

W imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy 
odznaczenia zasłużonym działaczom opozy-
cji wobec dyktatury komunistycznej wręczył 
prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jaro-
sław Szarek. Ceremonia odbyła się w Sali BHP 
Stoczni Gdańskiej 17 grudnia. 

Poniżej lista odznaczonych (tych osób, 
które wyraziły zgodę na publikację swo-

Chronić pracowników

W dniach 6–7 grudnia odbyło się se-
minarium „From Trade Unions to Employ-
ment Relations Services: a new model” or-
ganizowane przez EZA oraz UHM Voice of 
the Workers. Uczestniczyli w nim przedsta-
wiciele NSZZ „Solidarność” wraz z Józefem 
Mozolewskim – wiceprezydentem EZA.

Tematyka spotkania obejmowała zagad-
nienia związane ze zmieniającą się sytuacją 
na rynku pracy, która jest spowodowana cy-
fryzacją, digitalizacją, migracjami oraz zmie-
niającym się podejściem młodych ludzi do ak-
tywności zawodowej. Polska to niejedyny kraj 
w Europie, który będzie musiał stawić czoła 
tym wyzwaniom. Związki zawodowe powin-
ny zastanowić się nad przyszłymi działaniami 
pomagającymi chronić prawa pracowników 
zatrudnianych w nowych formach pracy oraz 
pracowników, którzy są narażeni na utratę 
miejsca pracy w związku z jej automatyzacją.

Czas pracy kierowców do zmiany
W styczniu br. w Parlamencie Europej-

skim odbędzie się głosowanie nad nowy-
mi przepisami dotyczącymi czasu pracy 
i okresu odpoczynku kierowców auto-
busów, autokarów i ciężarówek. Komisja 
Krajowa „S” rozpoczęła akcję informacyjną 
(ulotki, Facebook, Twitter) uświadamiając, 
jakie zagrożenia dla wszystkich uczestni-
ków ruchu drogowego może nieść prze-
męczenie kierowców zawodowych.  

Dzień żałoby
Po katastro�e w czeskiej kopalni węgla w

Karwinie, gdzie zginęło 13 górników, w tym 
12 Polaków, prezydent RP ogłosił niedzielę, 
23 grudnia 2018 r. dniem żałoby narodo-
wej. Na budynkach NSZZ „Solidarność” �agi
związkowe zostały opuszczone do połowy 
masztu. Przewodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” Piotr Duda przesłał list 
kondolencyjny do dyrekcji kopalni. „Proszę w 
imieniu członków Niezależnego Samorząd-
nego Związku Zawodowego „Solidarność” 
przyjąć najszczersze kondolencje. Z wielkim 
żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej 
śmierci polskich i czeskich górników w ko-
palni w Karwinie. Łączymy się w bólu i modli-
twie – napisał w liście przewodniczący.

W Wigilię pracowali krócej
Jeszcze kilka lat temu pracownicy nie-

których sieci handlowych spędzali wigilijny 
wieczór na kasie w markecie, zamiast z naj-
bliższymi przy świątecznym stole. Dzięki 
„Solidarności” godziny pracy sklepów 24 
grudnia zostały skrócone do 14.00. Re-
guluje to przygotowana przez „S” ustawa 
o ograniczeniu handlu w niedziele.

W KRAJU

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podpisała z LOTOS Paliwa umowę, na 
podstawie której członkowie naszego Związku będą mogli uzyskać rabat przy 
zakupie paliwa na stacjach polskiego koncernu paliwowego. Poniżej przedsta-
wiamy procedurę i warunki, jakie trzeba spełnić, by móc z niego skorzystać:

1.  Każda z osób pragnących otrzymać kartę LOTOS musi najpierw wyrobić sobie 
elektroniczną legitymację członkowską (plastikową) NSZZ „Solidarność”. W tym 
celu należy zwrócić się do macierzystej organizacji związkowej NSZZ „Solidar-
ność” i wypełnić wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji (wniosek można 
pobrać ze strony www.solidarnosc.gda.pl). Wniosek powinien zostać przekazany 
wraz z listą zbiorczą z danej organizacji związkowej do Zarządu Regionu Gdań-
skiego, gdzie zostanie przygotowana i wydana indywidualna elektroniczna legi-
tymacja członkowska. Nie dotyczy to osób, które mają już taką  legitymację.

2.  Dla osób, które będą w posiadaniu elektronicznych legitymacji i wyrażą chęć posiadania 
karty rabatowej LOTOS BIZNES, organizacja związkowa winna zebrać papierowe wnio-
ski chętnych z danymi: imię i nazwisko, numer plastikowej elektronicznej legitymacji 
członkowskiej i nazwa organizacji związkowej. Należy również wypełnić załącznik nr 2 
do umowy. (Każdy indywidualnie powinien wpisać nr ewidencyjny uczestnika tożsa-
my z numerem legitymacji członkowskiej, nazwisko i imię oraz podpisać się dwa razy 
u dołu załącznika). Dokumenty znajdują się na naszej stronie internetowej: http://www.
solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/rabaty-na-stacjach-lotos-dla-czlonkow-solidarnosci/ 

 Uwaga! Nie wypełniamy rubryki ORGANIZATOR.
3.  Zebrane wnioski i załączniki nr 2 wraz z listą zbiorczą organizacja zakładowa 

dostarcza do sekretariatu Zarządu Regionu Gdańskiego „S”, pok. 107.
4. Wnioski po opracowaniu przez ZRG zostaną przesłane do LOTOS Paliwa. LO-

TOS prześle karty LOTOS BIZNES na adres ZRG, skąd zostaną odebrane przez 
organizacje związkowe.
Informacji  udziela sekretarz prezydium ZRG Bogdan Olszewski,  

tel. 502 273 425.

Rabaty na stacjach LOTOS

Użytkownicy związkowych kart LOTOS Biznes otrzymują rabaty – od kilku 
do kilkudziesięciu groszy – za każdy litr paliwa standardowego (Pb95, ON, LPG) 
lub paliwa premium LOTOS Dynamic (Pb98, ON), a także 10-procentową zniżkę 
na produkty z menu Cafe Punkt, zakup olejów i płynów do spryskiwaczy oraz 15-
-procentową zniżkę na usługi myjni.

Rabaty  
na stacjach LOTOS

Rabaty na stacjach LOTOS
Z wyłączeniem stacji MOP Na stacjach MOP

Olej napędowy 10 gr/litr 15 gr/litr
Benzyna 10 gr/litr 15 gr/litr
Olej napędowy Dynamic 15 gr/litr 20 gr/litr
Benzyna bezołowiowa Dynamic 15 gr/litr 20 gr/litr
Gaz LPG 7 gr/litr 12 gr/litr
Myjnia 15 proc. 15 proc.
Oleje i płyny do spryskiwaczy 10 proc. 10 proc.
Gastronomia Cafe Punkt 10 proc. 10 proc
Rabatowanie gastronomii może nie być dostępne na wybranych stacjach.

Karta NAVIGATOR
Do każdego zakupu paliwa lub usługi będą naliczane punkty na kartę Navigator 

według uzgodnionego algorytmu. Punkty te będzie można wymienić na wiele produk-
tów przemysłowych znajdujących się w katalogu https://lotosnavigator.pl/nagrody

Lista stacji LOTOSU: http://www.lotos.pl/25/dla_kierowcy/stacje_lotos

ich danych): Jan Antczak, Dariusz Celiński, 
Henryk Józef Cześnik, Ryszard Głatki, Jerzy 
Gross, Jan Hałas, Marian Zbigniew Hoppa, 
Kazimierz Iwaszko, Andrzej Kopeć, Bogu-
sław Kazimierz Krysztoforski, Zenon Daniel 
Kwoka, Wiesław Majchrowski, Marek Mała-
chowski, Janusz Markowski, Andrzej Skro-

bun, Ryszard Sokalski, Henryk Leonard 
Stencel, Wojciech Brunon Sychowski, 
Waldemar Szadkowski, Edward Ściubidło, 
Kazimierz Trawicki, Andrzej Jerzy Tyrka, 
Tadeusz Urbaniak, Roman Józef Urbański. 
Pośmiertnie: Leszek Wacław Dahlke, Ry-
szard Grabowski, Stanisław Maciąg.
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PYTANIE MIESIĄCA

ADAM KAMROWSKI, przewodniczący 
KZ NSZZ „Solidarność” w gdańskim Muzeum 
Archeologicznym 

– W maju otrzymaliśmy podwyżki w wysokości około 400 
zł brutto, czyli około 280 zł netto. Zostały wprowadzone we 
wszystkich muzeach podległych pod Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego. Każdy otrzymał taką samą kwotę. 
Ponadto w naszym muzeum dyrekcja wyrównała dyspropor-
cje w zarobkach osób pracujących na tych samych stanowi-
skach oraz zróżnicowanie pensji kobiet i mężczyzn. 

Wzrost wynagrodzeń w pomorskich muzeach to zasługa 
w dużej mierze przewodniczącej Sekcji Muzeów Polski Północ-
nej NSZZ „Solidarność”, która przez ostatnie kilka lat bardzo 
walczyła o podwyżki dla nas. Nie organizowaliśmy wielkich 
protestów, chociaż były takie akcje, jak na przykład „Dziady 
kultury”. Nasza walka polegała na dialogu, negocjacjach. 
Dzięki pośrednictwu Krzysztofa Dośli, przewodniczącego ZRG, 
mieliśmy możliwość przedstawienia naszej sprawy na forum 
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Po tych długotrwa-
łych rozmowach marszałek zdecydował, że pensje wzrosną. 
Gdyby nie nasza wytrwałość, nic nie udałoby się uzyskać.

Nadal uważamy, że nie są to wysokie pensje i daleko nam 
do średniej krajowej, która stale wzrasta. Chcielibyśmy, aby 
dorównywały właśnie tej średniej. Czujemy się niedowarto-
ściowani. Zwłaszcza że w nowo tworzonych placówkach mu-
zealnych pensje są znacznie wyższe. To jest niesprawiedliwe. 
A przecież dzięki temu, że badamy wykopane z ziemi zabytki, 
konserwujemy je i przechowujemy, polskie społeczeństwo 
może lepiej poznać własną historię.

KRYSTYNA MIĄSTKOWSKA, przewodnicząca 
KM NSZZ „Solidarność” w Pomorskim Urzędzie 
Wojewódzkim

– Nasze wynagrodzenia wzrastają od stycznia o 2,3 proc. 
i dotyczy to wszystkich pracowników urzędu. Od dziewięciu 
lat nasze płace nie rosły, podwyżkę dostawały niektóre osoby. 
Teraz każdy z nas średnio otrzyma tylko po około 60 zł pod-
wyżki. Niestety, nadal będzie spora różnica pomiędzy średnią 
krajową a naszymi zarobkami. Dla przykładu pracownik biuro-
wy zarabia 2930 zł brutto, księgowy 2788 zł, inspektor 2543 zł. 
Do tego dochodzi wysługa lat, ale nie każdy ją ma. W urzędzie 
występują spore dysproporcje płacowe, dlatego trzeba to 
wszystko uporządkować. Jako Związek wywalczyliśmy dodat-
kowo 4-procentową podwyżkę, ale tylko dla osób najmniej 
zarabiających. Otrzymamy te pieniądze najprawdopodobniej 
w marcu 2019 r., z wyrównaniem od stycznia. O szczegółach 
tej podwyżki będziemy rozmawiać z dyrektorem generalnym 
w tym miesiącu. Podpisaliśmy już porozumienie z komisjami 
„Solidarności” jedenastu urzędów w Polsce i chcemy wypraco-
wać wspólne stanowisko, aby zarobki w urzędach wojewódz-
kich były podobne na tych samych stanowiskach. 

WACŁAW CIECHOLIŃSKI, przewodniczący 
KZ NSZZ „Solidarność” w Szpitalu dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych w Starogardzie 
Gdańskim

– Mamy szczęśliwe święta! Po 30-minutowej rozmowie 
z przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego, która odbyła się w Starogardzie Gdańskim 
w piątek, 21 grudnia 2018 r., ustaliliśmy, że wszystkie nasze 
żądania płacowe będą spełnione. Pracownicy niemedyczni, 
w tym osoby na stanowiskach salowych, otrzymają dodatek 
200 zł do pensji zasadniczej i to z wyrównaniem od paździer-
nika 2018 r. Kończymy więc spór zbiorowy. Oczywiście, to 
nie jest dużo, do średniej krajowej nam daleko. Jednak udało 
się osiągnąć sukces. Od lipca toczyliśmy bój, rozmawialiśmy 
z prezydentem, przedstawialiśmy naszą sprawę na forum 
WRDS i wiemy, że dzisiaj nic więcej nie możemy uzyskać. Ale 
prawie dwustu pracownikom nie trzeba będzie dopłacać do 
minimalnej pensji. Już wiemy, że w maju 2019 r. będziemy 
prowadzić kolejne rozmowy na temat uregulowań płacowych 
dla grupy mniejszościowej, czyli dla pracowników technicz-
nych, administracji i obsługi. 

(mig)

Czy ostatnio udało się 
w Waszym zakładzie 
wywalczyć wzrost płac?

Świadczenia 500+ przyznawane w ra-
mach rządowego programu mają 
pozytywny wpływ na aktywność za-
wodową Polaków, a głównie kobiet. 
Wynika to z badań przeprowadzo-
nych przy okazji cyklicznej analizy 
aktywności ekonomicznej BAEL przez 
Główny Urząd Statystyczny.

GUS  wykazuje, że z 293 tys. osób, 
które wzięły udział w badaniu dla 151 
tys. osób, 500+ było pozytywnym bodź-
cem. 76 tys. osób z tej grupy pod wpły-
wem świadczenia podjęło pracę zawo-
dową, a kolejne 75 tys. osób zaczęło jej 
szukać. Zalewie 34 tys. osób zadeklaro-
wało, że przestało szukać pracy, a i 33 
tys. osób, że z niej zrezygnowało. 

Nie potwierdziły się więc obawy 
tych ekspertów, którzy wykazywali, że 
program 500+ będzie miał negatywny 
wpływ na sytuację na rynku pracy. Mar-

cin Szczepaniak z De-
partamentu Badań De-
mograficznych i Rynku 
Pracy GUS uważa, że 
dodatkowe pieniądze 
mogły np. ułatwić or-
ganizację opieki nad 
dziećmi, która bywa 
kosztowna i zniechęca 
do podejmowania za-
trudnienia. 

– Moim zdaniem 
ludzie postrzegają ry-
nek pracy jako szansę. 
Jest pokusa wyższych 
wynagrodzeń i robią 
szacunek, czy opłaca się wynająć opie-
kunkę, czy posłać dziecko do żłobka lub 
przedszkola. 500+ miało być bonusem, 
a nie powinno zastępować pracy. Pola-
cy garną się do pracy. Chcemy kupić 
mieszkanie, urządzić się, nie jesteśmy 

bierni – powiedziała dla „Gazety Praw-
nej” Elżbieta Rafalska, minister rodziny, 
pracy i polityki społecznej.

Oprac. (mig), 
źródło „Gazeta Prawna”

500+ impulsem do aktywności zawodowej

HANDEL

W rozpoczynającym się nowym 
roku handel będzie dopuszczal-
ny tylko w jedną niedzielę w mie-
siącu.

Co do zasady handlowa będzie ostat-
nia niedziela w miesiącu. Wyjątek sta-
nowią kwiecień (w którym pracownicy 
sklepów będą musieli pracować przez 
dwie niedziele) i grudzień (w którym 
handel będzie odbywać się aż przez trzy 
niedziele).

Podsumowując: wolne będą 6, 13 i 
20 stycznia (bez 27), 3, 10 i 17 lutego 

(z wyjątkiem 24), 3, 10, 17 i 24 marca 
(oprócz 31), 7 i 21 kwietnia (wyłą-
czone są poprzedzający Wielkanoc 
14 kwietnia i 28 kwietnia przed dłu-
gim majowym weekendem), 5, 12 i 19 
maja (26 jest niedziela handlowa), 2, 
9, 16 i 23 czerwca (za wyjątkiem 30), 
7, 14 i 21 lipca (poza 28), 4, 11 i 18 
sierpnia (pracownicy handlu przyjdą 
do pracy 25), 1, 8, 15 i 22 września 
(bez 29), 6, 13 i 20 października (z 
wyjątkiem 27), 3, 10 i 17 listopada 
(oprócz 24) oraz 1 i 8 grudnia (z wy-
łączeniem 15 i 22 grudnia przed świę-

tami Bożego Narodzenia i 29 grudnia 
przed sylwestrem).

Martyna Werra

Mniej zakupów w niedziele

Trwa akcja wyrabiania elektronicz-
nych legitymacji dla członków NSZZ 
„Solidarność”. Stare, papierowe po-
woli tracą ważność. Do końca czerw-
ca ubiegłego roku w Regionie Gdań-
skim zaledwie niewiele ponad 750 
członków posiadało nowe, plastiko-
we legitymacje, przypominające do-
wód osobisty, ale bez zdjęcia właści-
ciela. Jesienią okazało się, że nowe 
technologie wzbudzają ogromne 
zainteresowanie i pod koniec grud-
nia 2018 legitymacje elektroniczne 
posiadało już 6818 osób. 

W październiku, kiedy Komisja 
Krajowa „S” podpisała z firmą LOTOS 
umowę, na podstawie której członko-
wie Związku mogą uzyskać rabat przy 
zakupie paliwa, wzrosło zainteresowa-
nie elektronicznymi legitymacjami. Bez 
tej legitymacji karty na zniżkowe pali-
wo nie można otrzymać. I tak jeszcze 
we wrześniu 2018 r. w naszym Regio-
nie zaledwie 21 osób złożyło wniosek 
o wymianę legitymacji. Jednak już 
w październiku tych wniosków było 

2320. Do koń-
ca roku złożo-
no ich ponad 6 
tys. Najwięcej 
było ich z ko-
misji nr 3, czyli z 
Gdańskiej Stocz-
ni „Remontowa”, 
bo aż 850. 

Niestety, na legitymację trzeba nieco 
poczekać, średnio około dwóch tygodni. 
Pomocne w przyspieszeniu wydawania 
legitymacji jest poprawne wypełnienie 

wniosku. Taki wniosek należy pobrać ze 
strony internetowej Komisji Krajowej.

Instrukcja – patrz na str. 2.

(mig)

„Solidarność” idzie z duchem czasuść” idzie z duchem czasuść” idzie z duchem czasuść” idzie z duchem czasu

wywalczyć wzrost płac?

no ich ponad 6 
tys. Najwięcej 
było ich z ko-
misji nr 3, czyli z 
Gdańskiej Stocz-
ni „Remontowa”, 
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Oby³o siê bez ofiar
i protestów
Za nami pierwszy rok obowiązywania ustawy o ograniczeniu 
handlu w niedziele i w święta. Wbrew oczekiwaniom przeciw-
ników ustawy nikt nie umarł z głodu, bo nie mógł zrobić w tych 
dniach zakupów w pobliskim markecie. Nie było też masowych 
protestów zgłodniałych i obdartych klientów. I tutaj najbardziej 
rozczarowana jest Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, która 
liczyła na to, że Polacy nie zaakceptują zmian w handlu. Nawia-
sem mówiąc, jak to ktoś trafnie określił, POHiD ma tyle wspólne-
go z Polską, co poczta z Żabką. Tak jak Żabka nie jest pocztą, tak  
POHiD nie jest polska. W skład POHiD wchodzą takie „polskie” 
sklepy: francuski Auchan, francuski Carrefour, francuska Casto-
rama, francuski Decathlon, francuski E.Leclerc, szwedzka IKEA, 
portugalski Jeronimo Martins, duński JYSK, niemiecki Kau�and, 
niemiecki Lidl, niemieckie Media Markt Saturn, południowoafry-
kańskie  PEPCO, francuskie Schiever, niemieckie Transgourment, 
brytyjskie Tesco i od niedawna luksemburska Żabka.

Niereligijne
Bo¿e Narodzenie 
W Polsce mamy jeszcze normalne święta Bożego Narodzenia. 
Jeszcze tradycyjne, z szopką pod choinką, z kolędami. Z kartka-
mi świątecznymi, na których widnieje Jezus, Maryja i Józef, a w 
drukowanych życzeniach pojawia się „z okazji Bożego Narodze-
nia”, a nie z „okazji Zimowych Świąt”. W Polsce jeszcze normalnie, 
w Europie Zachodniej, gdzie panuje wszechobecna poprawność 
polityczna, święta sprowadzone zostały do kupowania prezen-
tów i spotkań towarzyskich. We Francji Rada Stanu  uchwaliła 
decyzję, zgodnie z którą w budynkach publicznych będą mogły 
stawać szopki bożonarodzeniowe, jednak z zastrzeżeniem, że 
„nie mogą mieć charakteru religijnego”. W Niemczech pełno-
mocnik rządu ds. integracji składa życzenia bożonarodzeniowe 
„Wszystko jedno, jakiego jesteście wyznania, życzymy Państwu 
spokojnego czasu i dobrego początku Nowego Roku”.

Nie uraziæ nikogo,
z wyj¹tkiem chrzeœcijan
Nie wiadomo jednak, jak długo będziemy w naszym kraju 
obchodzić tradycyjne Boże Narodzenie. Otóż do walki z tym 
świętem ruszył Związek Nauczycielstwa Polskiego. Lata funk-
cjonowania w PRL-u robią swoje. Tuż przed świętami w „Gło-
sie Nauczycielskim”, organie prasowym ZNP, opublikowano 
szokujący „poradnik” przedświąteczny. Jego autorka, w imię 
tolerancji, radzi, aby zastąpić symbole kojarzące się z religij-
nym charakterem świąt elementami nawiązującymi do zimy. 
Choinka, od biedy może być, jednak, broń Boże, z ozdobami 
kojarzącymi się z Bożym Narodzeniem, a już w żadnym razie 
szopka. Zamiast jasełek, przedstawienie o Nowym Roku, zamiast 
uroczystości nawiązującej do Bożego Narodzenia, informacje 
związane z wierzeniami starosłowiańskimi (22 grudnia przypada 
przesilenie zimowe związane ze Świętem Godowym). Wszystko 
w imię tolerancji i poszanowania innych religii, właśnie innych, 
a nie chrześcijaństwa.

Obietnice wyborcze a
,
 la 

Platforma Obywatelska

Już wielu Polaków zapomniało, jak dość swobodny stosunek 
do obietnic wyborczych ma Platforma Obywatelska. Przy-
pomnijmy, jak Tusk w kampanii wyborczej obiecywał, że nie 
podniesie wieku emerytalnego ani podatków. A po wyborach, 
bez mrugnięcia okiem, wprowadzał nowe ustawy podwyższa-

jące wiek emerytalny do 67 lat, a podatek VAT do 23 proc. Rafał 
Trzaskowski, nowo wybrany prezydent Warszawy, na tej samej 
zasadzie obniżył  warszawiakom boni�katę na wykup gruntów, 
którą na kilka dni przed wyborami samorządowymi uchwalili 
między innymi radni PO. Trzaskowski zapomniał, że od trzech lat 
rządzi inna partia, która jakimś cudem wypełnia przynajmniej 
część swojego programu wyborczego. A jak wiadomo, człowiek 
przyzwyczaja się do dobrego. I tak Polacy przyzwyczaili się, że 
politycy dotrzymują słowa.

Znika Nowoczesna, 
pojawia siê Biedroñ

Skończyła się miłość pomiędzy przewodniczącą Lubnauer 
i przewodniczącym Schetyną. Lider PO zjadł Nowoczesną, jak 
„wróbel połyka muszkę” (Bajka o Czerwonym Kapturku). Jeszcze 
próba reanimacji Klubu Nowoczesnej w parlamencie. PSL 
wypożyczyło swojego posła. Ale już jest pozamiatane. Wszystko 
dlatego, bo kilku polityków Nowoczesnej uświadomiło sobie, 
że  ze znaczkiem .N w klapie nie mają szans w zbliżających się 
wyborach. Na horyzoncie pojawia się natomiast nowe ugru-
powanie, któremu przewodzi Robert Biedroń. Były prezydent 
Słupska udaje nowicjusza w polityce, choć funkcjonuje w niej od 
20 lat. W każdym razie miesza po lewej stronie sceny politycznej, 
co nas akurat nie martwi.

Ludzie listy pisz¹
A teraz coś dla tych, którzy nie wierzą w układ zawarty w Mag-
dalence między postkomunistami i częścią  opozycyjnych elit. 
W jakiej komitywie żyli były szef komunistycznego aparatu 
bezpieczeństwa i naczelny „Gazety Wyborczej” świadczy list skie-
rowany przez Czesława Kiszczaka do Adama Michnika w 2004 
roku, a odnaleziony ostatnio w Hoover Institution Library & 
Archives. „Zdjęcia te dowodzą – powołując się na znaną wypo-
wiedź ks. biskupa Alojzego Orszulika ‚ z jakimi ‚łotrami’ miałeś 
się spotykać” – pisze Kiszczak. Przekonuje też, że „[…] wbrew 
temu co mówili z okazji rocznicy, niektórzy durnie i asekuranci 
zrobiliśmy tam, dla Polski, kawał dobrej roboty”. Niestety, nie 
ma odpowiedzi na ten list Adama Michnika. Jest za to pismo, 
jakie Aleksander Hall (wówczas minister w rządzie Tadeusza 
Mazowieckiego) skierował do Kiszczaka w 1990 roku. List jest 
krótki, więc przytaczamy w całości  i bez zbędnego komentarza. 
„Chciałbym Panu bardzo podziękować za trwającą blisko rok 
współpracę zapoczątkowaną tak ważnymi dla naszego kraju 
obradami Okrągłego Stołu. Chcę, by Pan Generał wiedział, że 
przyniosła mi ona wiele osobistej satysfakcji”.

I ŚMIESZNO, I STRASZNO

AKTUALNOŚCI

Na grudniowym posiedzeniu Komisja Krajowa NSZZ „S” przy-
jęła ostre stanowisko dotyczące sytuacji społecznej w naszym kraju. 
Przeszło ono trochę bez echa być może ze względu na rocznicowo-
-przedświąteczną atmosferę, być może z powodu dominującej bieżącej 
polityki, w której PO efektownie skonsumowała część koalicyjnego 
partnera. 

Niemniej na tych łamach pisałem wielokrotnie, że trudno zrozumieć 
niektóre elementy polityki rządzących dotyczące m.in. wynagrodzeń 
szeroko rozumianej sfery budżetowej. Szczególnie, jeśli po raz kolejny 
ogłaszamy tryumfalnie, że oto pierwszy raz po 11 miesiącach budżet 
państwa ma nadwyżkę, że Produkt Krajowy Brutto rośnie na potęgę, 
a wraz z nim płace… ale przede wszystkim w sektorze przedsiębiorstw, 
a więc u „kapitalistów”. A tam, gdzie pracodawcą jest podobno wrażliwe 
społecznie i majętne państwo, pracownicy zaciskają pasa. 

Trudno też dziwić się zniecierpliwieniu związkowców, jeśli widzą, 
że instytucje powołane do prowadzenia dialogu są systematycznie po-
mijane już nie tylko w decyzjach, ale także w opiniowaniu ważnych ze 
społecznego punktu widzenia projektów, a rządzący zachowują się jak 
straż pożarna i reagują przede wszystkim tam, gdzie zaczyna się palić. 
To metoda najgorsza z możliwych, bowiem w oczywisty sposób zachęca 
do protestów kolejne niezadowolone grupy zawodowe. Oczywiście wy-
korzysta to w roku wyborczym totalna opozycja, która przecież dosko-
nale zdaje sobie sprawę, że brak kasy w portfelu dużo bardziej obchodzi 
ludzi niż napis „Konstytucja” na koszulce byłego prezydenta. Wypada 
jedynie mieć nadzieję, że zwycięży rozsądek, a premier Morawiecki nie 
tylko w słowach będzie deklarował przywiązanie do solidarnościowych 
ideałów. 

Rok 2019 zapowiada się więc interesująco, a jaki był 2018? W miarę 
spokojny i przewidywalny, choć nie przez wszystkich. Bo przecież 
liberałowie wróżyli większy deficyt, gospodarcze załamanie, katastrofę 
ubezpieczeń społecznych po powrocie do „starego” wieku emerytalnego 
czy też bankructwa sieci handlowych po wprowadzeniu częściowego 
zakazu handlu w niedziele. 

Tymczasem nic z tych rzeczy się nie wydarzyło – ZUS ma się 
dobrze jak nigdy, przychody budżetowe na rekordowym poziomie, 
bezrobocie najniższe, a i gospodarka rośnie aż miło. Dotyczy to także 
firm z udziałem Skarbu Państwa – symbolem jest tutaj bank PKO BP 
ogłoszony niedawno jako najbezpieczniejszy spośród dużych banków 
europejskich, a dodatkowo jego aplikacja mobilna została uznana za… 
najlepszą na świecie. 

Oczywiście, nie obyło się w ubiegłym roku bez wpadek. Jedną 
z poważniejszych był brak czujności przy spodziewanych podwyż-
kach cen energii. Bo jak inaczej nazwać sytuację, w której groził nam 
czterdziestoprocentowy wzrost cen? Dlaczego prezesi firm energetycz-
nych zależnych przecież od państwa, z ministrem energetyki na czele, 
nie bili na alarm pół roku temu, że grozi to katastrofą? A przecież jeśli 
niezbyt nam życzliwa Komisja Europejska uzna uchwalane w pośpiechu 
przepisy za niedozwoloną pomoc publiczną dla tych firm, to kłopoty się 
nie skończą. 

Rok 2018 rozpoczął także blisko dwuletni maraton wyborczy – wy-
bory samorządowe zakończyły się pewnym sukcesem polityków Zjed-
noczonej Prawicy, którzy uzyskali dużo większe wpływy – szczególnie 
w sejmikach wojewódzkich i radach powiatowych – niż cztery lata 
temu. Niepotrzebnie jednak symbolem wyborów uczyniono pojedynki 
w największych miastach – przede wszystkim w Warszawie i Krakowie, 
gdzie – było nie było – czołowi politycy opcji rządzącej ponieśli dość 
dotkliwą porażkę. To na pewno przysłoniło sukces na wielu innych wy-
borczych polach. Już wiosną czeka nas druga – jeszcze trudniejsza dla 
rządzących batalia – wybory do Parlamentu Europejskiego, z których 
totalna opozycja chce uczynić punkt startu do powrotu do władzy w 
jesiennych wyborach do polskiego Sejmu i Senatu. Temu wszak służy 
straszenie Polaków polexitem. Jeżeli więc siedzimy cicho w europejskim 
kącie – zasługujemy na pochwałę, jeśli zaś odważymy się mieć swoje 
zdanie – fora ze dwora? Warto o takim sposobie rozumowania pamię-
tać przy podejmowaniu majowych decyzji wyborczych.

Jacek Rybicki

Przed 
wyborczym 
maratonem
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11 grudnia 2018 r. Komisja Krajo-
wa NSZZ „Solidarność” oświadczyła, że 
z niepokojem obserwuje pogarszającą 
się sytuację społeczną oraz narastające 
napięcia społeczne.

Nauczyciele, urzędnicy, służby mun-
durowe, ratownicy medyczni, rolnicy 
chcą korzystać z dobrej koniunktury 
gospodarczej, wzrostu PKB i przycho-
dów budżetowych z VAT. Te przecież 
deklaruje rząd i sam premier Mateusz 
Morawiecki. Nie chcą dłużej myśleć, jak 
– pracując na całym etacie – dotrwać 
od pierwszego do pierwszego kolejnego 
miesiąca

W stanowisku kierownictwa Związ-
ku członkowie Krajówki zwracają 
uwagę, że mamy do czynienia z dys-
kryminacją całych grup zatrudnio-
nych i opłacanych z daniny publicznej. 
Pomijanie we wzroście wynagrodzeń 
grup najmniej zarabiających czy też 
nierównomierny wzrost płac tworzy 
dysproporcje. Mówił o tym przewod-
niczący Zarządu Regionu Gdańskiego 
Krzysztof Dośla w rozmowie z „Maga-
zynem Solidarność”.

– Przed nami długa droga dopro-
wadzenia do odczuwalnego dla pra-
cowników wzrostu wynagrodzeń w 
sferze budżetowej, czyli pracowników 
opłacanych z daniny publicznej. Pen-
sje pracowników administracji, oświa-
ty, służb porządkowych, pracowników 
opieki zdrowotnej były zamrożone. 
Mamy, pod naszym naciskiem, rządowe 
obietnice odmrożenia kwoty bazowej o 
poziom zakładanej inflacji. W kwestii 
osób wynagradzanych z podatków 
uczyniliśmy dopiero mały kroczek. 
By nadrobić zaległości, chcieliśmy 12-

-procentowego wzrostu, a będzie to 5–6 
procent w 2019 roku. To mało! Sygnały 
z gospodarki są pozytywne. Raczej nie 
zaszkodzą im zawirowania wokół rynku 
finansowego. Wskaźniki makro reali-
zacji budżetu, wzrost PKB i przychody 
z VAT powodują, że prognozy są dobre, 
a zakładany deficyt na najniższym od 
dekad poziomie. Nic nie stoi na prze-
szkodzie, by zrealizować nasze mini-
malne oczekiwania podniesienia płac 
budżetówki – państwowy pracodawca 
nie powinien być gorszy od prywatne-
go… – mówił w wywiadzie Krzysztof 
Dośla.

Komisja Krajowa NSZZ „S” zwraca 
uwagę na brak realizacji deklarowa-
nych w kampanii wyborczej w 2015 
roku obietnic podniesienia kwoty wol-
nej od podatku, waloryzacji wysokości 
kosztów uzyskania przychodu osób 
fizycznych, waloryzacji kwot progów 
podatkowych, pełnego odmrożenia 
kwot odpisu na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych, uchylenia wyga-
szania emerytur pomostowych. W sta-
nowisku krytycznie ocenia też dialog 
społeczny.

„Następuje osłabienie dialogu spo-
łecznego poprzez pomijanie związków 
zawodowych w procesie konsultacji 
ważnych dla pracowników i obywa-
teli projektów rządowych, nagminne 
łamanie ustawowych terminów przez 
organa państwa w zakresie oczekiwania 
na opinię partnerów społecznych oraz 
brak zagwarantowanej w przepisach 
reakcji strony rządowej na zgłaszane 
uwagi w procesie legislacyjnym” – czy-
tamy w stanowisku Komisji Krajowej 
NSZZ „S”.

„Nieprzystąpienie rządu do rzeczo-
wego i konstruktywnego dialogu we 
wskazanych obszarach zmusi NSZZ 
„Solidarność” do podjęcia działań pro-
testacyjnych” – ostrzega Krajówka.

Niespełnione obietnice, zły stan 
dialogu społecznego i brak podwyżek 
w budżetówce to główne zarzuty.

– Jeśli ktoś w miarę systematycznie 
obserwuje nasze działania, nie powinien 
być zaskoczony. Wielokrotnie sygnali-
zowaliśmy te problemy. Już w czerwcu 
Komisja Krajowa ogłosiła twarde po-
stulaty dotyczące głównie podwyżek w 
budżetówce, grożąc protestami. Wtedy 
doszło do spotkania z premierem i wy-
dawało się, że osiągnęliśmy kompromis. 
Niestety, od momentu podpisania po-
rozumienia płacowego z pielęgniarkami 
i położnymi obserwujemy, że wszystkie 
porozumienia wymuszane są protesta-
mi i odbywają się poza Radą Dialogu. 
To jasny sygnał – mówi Piotr Duda, 
przewodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”.

Coraz więcej kwestii rozstrzyga-
nych jest poza „S”. Przykład: noweli-
zacja ustawy znoszącej limit 30-krot-
ności przy płaceniu składek na ZUS. 
Tak ważna społecznie sprawa odbyła 
się poza „S” i poza Radą Dialogu Spo-
łecznego.

Owszem, rząd Zjednoczonej Prawi-
cy zrealizował wiele ważnych postula-
tów pracowniczych i społecznych, które 
obiecał w kampanii wyborczej w 2015 
roku. Teraz, przy kolejnym dobrym 
roku dla gospodarki i budżetu, nie ma 
uzasadnienia dla dalszego blokowania 
podwyżek dla budżetówki i niepodno-
szenia kwoty wolnej od podatku oraz 
dla braku waloryzacji progów docho-
dowych i wysokości zryczałtowanych 
kosztów uzyskania przychodu. 

Powiększające się dysproporcje 
w wynagrodzeniach osób zatrudnio-
nych w sferze finansów publicznych 
wskazują na dyskryminowanie całych 
grup osób. 

Ze sporym ryzykiem politycznym 
wiązał się planowany na rok wyborczy 
wzrost cen prądu. Jednak parlament na 
nadzwyczajnych posiedzeniach 28 i 29 

Będą protesty?
KRAJÓWKA KRYTYCZNIE O SYTUACJI SPOŁECZNEJ 

Czy w tym roku czeka nas fala protestów? Powiększające się dysproporcje 
wynagrodzeń, brak realizacji obietnic wyborczych co do wysokości kwoty 
wolnej od podatku i waloryzacji kosztów uzyskania przychodu oraz progów 
podatkowych, kryzys dialogu społecznego i pomijanie związków zawodo-
wych w procesie konsultacji, to główne powody planowanych przez NSZZ 
„Solidarność” protestów. A te nadejdą, o ile rząd Zjednoczonej Prawicy nie 
przystąpi do konstruktywnego dialogu – czytamy w stanowisku, które 11 
grudnia 2018 r. przyjęła w Gdańsku Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”.

Stanowisko Komisji Krajowej  
NSZZ „Solidarność” w sprawie sytuacji 
społecznej z dnia 11 grudnia 2018 r. 

Kolejny raz rząd �rmowany przez PiS uchyla się od realizacji obietnic złożonych
w kampanii wyborczej 2015 roku w zakresie wysokości kwoty wolnej od podat-
ku dochodowego, waloryzacji wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania 
przychodu osób �zycznych, waloryzacji kwot progów podatkowych, wycofania
antypracowniczych zmian w kodeksie pracy, szczególnie czasu pracy i okresu 
rozliczeniowego, pełnego odmrożenia kwot odpisu na zakładowy fundusz świad-
czeń socjalnych, uchylenia wygaszania emerytur pomostowych, przyjęcia ustawy 
o Służbie Ochrony Kolei oraz wprowadzenia pluralizmu związkowego w Policji.

Następuje osłabienie dialogu społecznego poprzez pomijanie związków zawo-
dowych w procesie konsultacji ważnych dla pracowników i obywateli projektów 
rządowych, nagminne łamanie ustawowych terminów przez organy państwa w za-
kresie oczekiwania na opinię partnerów społecznych oraz brak zagwarantowanej 
w przepisach reakcji strony rządowej na zgłaszane uwagi w procesie legislacyj-
nym.

Postulaty kierowane przez NSZZ „Solidarność” do rządu, niestety, nie znajdują 
właściwego rozpatrzenia, a na kierowane wystąpienia nie ma w większości żadnej 
odpowiedzi.

Nie do zaakceptowania dla NSZZ „Solidarność” jest dyskryminowanie człon-
ków związków zawodowych w stosunku do członków organizacji pracodawców. 
Członkowie związków zawodowych płacąc składki członkowskie na rzecz swoich 
organizacji obciążani są podatkiem dochodowym od osób �zycznych, natomiast
członkowie organizacji pracodawców nie dość, że nie płacą składek osobiście, to 
zaliczają je w koszty działalności, co zwalnia ich z podatku dochodowego od osób 
prawnych. Narusza to w sposób rażący art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

W związku z powyższym oraz wobec zagrożeń stojących przed gospodarką, Ko-
misja Krajowa NSZZ „Solidarność” wzywa rząd do podjęcia rzeczowego i skutecz-
nego dialogu z reprezentatywną stroną społeczną, przede wszystkim w zakresie:

 Wzrostu wynagrodzeń, zatrudnionych w sferze �nansów publicznych, propor-
cjonalnie do wzrostu wynagrodzeń funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, 
więziennictwa, krajowej administracji skarbowej, celników, pielęgniarek i po-
łożnych oraz lekarzy rezydentów, przewidzianych na 2019 rok dla pozostałych 
zatrudnionych w jednostkach �nansów publicznych.

 Pełnego odmrożenia kwot odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjal-
nych.

 Zaniechania, komplikujących system, niekończących się zmian w ustawach po-
datkowych, przyjmowanych bez konsultacji społecznych.

 Urealnienia kwoty wolnej od podatku tak, aby służyła ona osobom najsłabszym 
ekonomicznie, chroniąc je przed zagrożeniem ubóstwem.

 Waloryzacji progów podatkowych oraz wysokości zryczałtowanych kosztów 
uzyskania przychodu osób �zycznych. Uchylenia wygaszania emerytur pomo-
stowych.

 Modernizacji systemu ubezpieczeń społecznych tak, aby pracownicy o długo-
letnich okresach składkowych nabywali uprawnienia emerytalne bez względu 
na wiek życia oraz objęcia wszystkich wykonujących i świadczących pracę bez 
względu na formę umowy, w oparciu o którą ją wykonują, w tym prowadzących 
pozarolniczą działalność gospodarczą, proporcjonalnymi składkami emerytal-
no-rentowymi od osiąganych dochodów z każdego tytułu ubezpieczenia, z za-
chowaniem zasady 30-krotności.

 Przyjęcia ustawy o Służbie Ochrony Kolei.

 Wprowadzenia zasady pluralizmu związkowego w służbach tam, gdzie prawo 
dopuszcza przynależność związkową.

 Zwolnienia z podatku dochodowego od osób �zycznych, składek członkow-
skich wnoszonych do związków zawodowych.

 Przewidywanego wzrostu cen energii elektrycznej dla odbiorców przemysło-
wych i indywidualnych, systemu rekompensat dla odbiorców indywidualnych 
oraz mechanizmów ochrony rodzin przed skutkami ogólnego wzrostu cen to-
warów i usług, a co za tym idzie, zwiększonymi wydatkami gospodarstw domo-
wych.

Nieprzystąpienie rządu do rzeczowego i konstruktywnego dialogu we wska-
zanych obszarach zmusi NSZZ „Solidarność” do podjęcia działań protestacyjnych. 
Dość dyskryminowania pracowników.

grudnia ub.r. zdecydował o powstrzy-
maniu podwyżki cen energii elektrycz-
nej, zmniejszając akcyzę za 1 MWh z 20 
zł do 5 zł i opłatę przejściową o 95 proc. 
Spółki energetyczne otrzymają 4 mld 
zł jako rekompensatę utraconego przy-
chodu. Prezydent Andrzej Duda pod-

pisał ustawę o akcyzie, możemy zatem 
w 2019 rok wejść z obecnymi cenami 
za prąd. Co będzie rok później zależy 
od cen emisyjnych CO2, rynku węgla 
i odnawialnych źródeł energii.

Artur S. Górski

Komisja Krajowa NSZZ „S” 
zwraca uwagę na brak 
realizacji deklarowanych 
w kampanii wyborczej w 2015 
roku obietnic podniesienia 
kwoty wolnej od podatku, 
waloryzacji wysokości 
kosztów uzyskania przychodu 
osób fizycznych, waloryzacji 
kwot progów podatkowych, 
pełnego odmrożenia kwot 
odpisu na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych, 
uchylenia wygaszania 
emerytur pomostowych. 
W stanowisku krytycznie 
ocenia też dialog społeczny.
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Posiedzenie Komisji Krajowej „Solidarności”, 11 grudnia 2018 r. 



Nr 1/styczeń 20196

Styczeñ
1 STYCZNIA – weszła w życie ustawa o świadczeniach opieki zdrowot-
nej �nansowanych ze środków publicznych, która wprowadza stopnio-
we zwiększanie �nansowania służby zdrowia w Polsce – od 4,67 proc. 
PKB w 2018 r. do co najmniej 6 proc. PKB od 2025 roku; 

OD 1 STYCZNIA – urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli jest 
udzielany na nowych zasadach;

9 STYCZNIA – rekonstrukcja rządu Mateusza Morawieckiego; 

23 STYCZNIA – oświatowa „Solidarność” Regionu Gdańskiego napisała 
do MEN list otwarty zawierający 19 postulatów, w tym zwiększenia 
nakładów na edukację;

26 STYCZNIA – Sejm uchwalił pakiet ustaw Konstytucji dla biznesu oraz 
ustawy dotyczące działalności gospodarczej z Planu Morawieckiego;  

30 STYCZNIA – prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ogranicze-
niu handlu w niedziele;

31 STYCZNIA – weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw nowe-
lizujących Kodeks wyborczy oraz ustawy o samorządach, które wprowa-
dzają m.in. dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów od 
2018 r. i wydłużają kadencję organów samorządowych z 4 do 5 lat;

Luty
1 LUTEGO – Służba Ochrony Państwa (SOP) zamiast Biura Ochrony 
Rządu (BOR);

13 LUTEGO – związkowcy z OM NSZZ „S” Pracowników Cywilnych Policji 
zdecydowali o powołaniu KM, organu wykonawczego dla ogólnopolskiej or-
ganizacji związkowej skupiającej pracowników policji, ABW i Straży Granicznej;

14 LUTEGO – Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Gdynia 
Container Terminal SA powiesiła związkowe �agi i baner na płocie �rmy. 
Związkowcy domagali się rozpoczęcia negocjacji zakładowego układu 
zbiorowego pracy; 

22 LUTEGO – Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa skazał na dwa 
lata pozbawienia wolności dygnitarzy PRL-owskiego MSW: Władysława 
Ciastonia, wiceministra MSW, nadzorującego SB, i Józefa Sasina, szefa 
Departamentu V MSW zajmującego się tzw. ochroną przemysłu. Obaj 
byli oskarżeni o bezprawne ograniczanie wolności poprzez wcielanie 
w stanie wojennym działaczy związkowych do wojska;

KALENDARIUM  
Marzec 

1 MARCA – weszła w życie 
ustawa ograniczająca 
w 2018 roku handel w nie-
dziele do dwóch niedziel 
handlowych w miesiącu, 
pierwsza wolna niedziela 
przypadła 11 marca; 

16 MARCA – NSZZ „S” zor-
ganizował konferencję pt. 
„Wolność zrzeszania, czy 
wolność zwalniania? Czy 
Konstytucja rzeczywiście 
zapewnia wolność tworze-
nia i działania związków 
zawodowych?”. Punktem 

wyjścia był art. 12 Konstytucji RP gwarantujący wolność zrzeszania się;  

27 MARCA – prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie 
ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy 
o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, regulującą 
udział przedstawicieli pracowników w radach nadzorczych;

Kwiecieñ 
10 KWIETNIA – odsłonięto pomnik O�ar Tragedii Smoleńskiej 2010 
roku w Warszawie;

16–17 KWIETNIA – delegaci na WZD Sekcji Krajowej Przemysłu 
Okrętowego NSZZ „Solidarność” podczas obrad przyjęli sprawozdanie 
z działalności sekcji i wybrali  władze  na nową kadencję, wskazując po-
nownie Mirosława Piórka na przewodniczącego; 

17 I 24 KWIETNIA – WZD Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S”, 
powołanie Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” 
z siedzibą w Gdańsku (weszły też organizacje związkowe „S” z Kwidzyna, 
Sztumu, Nowego Dworu Gdańskiego);

26 KWIETNIA – sytuacji w portach Gdyni i Gdańska, w tym bezpie-
czeństwu pracy i współpracy między organizacjami związkowymi 
i pracodawcami, poświęcona była konferencja prasowa, która odbyła 
się w siedzibie „Solidarności” w Gdańsku. W konferencji wzięli udział 
między innymi przedstawiciele organizacji związkowych w portach, 
międzynarodowych i europejskich federacji: ITF i ETF;

28 KWIETNIA – 40 rocznica powstania WZZ Wybrzeża, 13 związkowców 
zostało uhonorowanych Krzyżami Wolności i Solidarności. Odsłonięto 
pamiątkowe tablice;

Maj

7 MAJA – 14 CZERWCA – w Sali BHP wystawa malarstwa artystów z Gro-
dzieńszczyzny poświęcona historii Polski, odwiedziło ją pięć tysięcy osób;  

8 MAJA – Jacek Szornak został wybrany na przewodniczącego Krajowej 
Sekcji Portów Morskich NSZZ „S”;

10 MAJA – Andrzej Kościk ponownie został wybrany na przewodniczą-
cego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „S”;

16–18 MAJA – Robert Siarkowski został wybrany na przewodniczącego Kra-
jowej Sekcji Pracowników Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniczej NSZZ „S”;

17–18 MAJA – podczas WZD Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „S” delegaci przyjęli stanowisko o wotum nieufności w stosunku 
do minister oświaty Anny Zalewskiej;  

18 MAJA – Tomasz Muszyński został wybrany na przewodniczącego 
Krajowej Sekcji Drzewiarzy NSZZ „S”;

24–25 MAJA – Mirosław Kamieński został wybrany na przewodniczące-
go Krajowej Sekcji Pracowników Cywilnych MON NSZZ „S”;

Czerwiec
20–22 CZERWCA – Kongres Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spo-
żywczego NSZZ „S”, mandat przewodniczącego rady uzyskał Zbigniew 
Sikorski z Regionu Gdańskiego;  

27 CZERWCA – XVI WZD Regionu Gdańskiego, przewodniczącym ZRG 
został Krzysztof Dośla, wybrano nowy skład ZRG i Regionalnej Komisji 
Rewizyjnej; 

Lipiec
5 LIPCA – pierwsze posiedzenie nowego ZRG NSZZ „S”. Wybrano 
Prezydium ZRG: Roman Kuzimski – zastępca przewodniczącego, Stefan 
Gawroński – skarbnik, Bogdan Olszewski – sekretarz, Wojciech Książek, 
Zbigniew Kowalczyk oraz Tadeusz Szymański – członkowie; 

19 LIPCA – Agencja Rozwoju Przemysłu odkupiła 81,05 proc. akcji Stoczni 
Gdańsk SA oraz 50 proc. udziałów GSG Towers Sp. z o.o. od �rmy Gdańsk 
Shipyard Group Sp. z o.o. kontrolowanej przez ukraińskiego inwestora;  

25 LIPCA – prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która wprowadza 
rozszerzenie wolności związkowych, czyli prawo koalicji. Od stycznia 
2019 r. możliwe jest objęcie prawem tworzenia organizacji związ-
kowych wszystkich świadczących pracę, bez względu na podstawę 
zatrudnienia;

2018
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Sierpieñ

7 SIERPNIA – po raz pierwszy na roboczym zebraniu Krajówki obecny 
był urzędujący premier Mateusz Morawiecki wraz z ministrami: Elżbietą 
Rafalską i Anną Zalewską; 

15 SIERPNIA – w XXIV ORLEN Maratonie „Solidarności” pierwszy był 
Rafał Czarnecki. Wystartowało 645 zawodników, a bieg ukończyło 610, 
w tym 57 członków „S”. Krzysztof Garbowski z LKS Zantyr zajął miejsce 
czwarte. Na piątym uplasował się Maciej Kosiecki, przewodniczący 
NSZZ „S” PSP w Kościerzynie;

19 SIERPNIA – związkowcy z Makro Cash&Carry Polska SA zorganizo-
wali wiec informacyjny o sytuacji pracowników handlu. Domagali się 
większego zatrudnienia i wyższego wynagrodzenia; 

22 SIERPNIA – w ramach protestu służb mundurowych na jednostkach 
ratowniczo-gaśniczych i na samochodach pożarniczych PSP w Gdańsku 
i Sopocie wywieszono �agi NSZZ„S”;

29 SIERPNIA – w trakcie spotkania Komisji Krajowej minister pracy Elż-
bieta Rafalska przedstawiła rządowe propozycje wynagrodzeń w sferze 
budżetowej oraz kwotę bazową funduszu socjalnego na rok 2019; 

31 SIERPNIA – prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki 
uczestniczyli w Gdańsku w uroczystościach 38 rocznicy podpisania Poro-
zumień Sierpniowych; 

Wrzesieñ
1 WRZEŚNIA – młodocianym w rozumieniu kodeksu pracy jest osoba, 
która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat;  

1 WRZEŚNIA – nowy dyrektor Opery Bałtyckiej Romuald Wicza-Pokojski za-
warł ugodę z Anną Sawicką, przewodniczącą KZ NSZZ „S” w Operze Bałtyckiej 
w Gdańsku. Zwolniona za działalność związkową artystka wróciła do pracy;

15 WRZEŚNIA – kilkuset związkowców z Regionu Gdańskiego wzięło 
udział w manifestacji oświatowej „S” przed siedzibą MEN w Warszawie;

15–16 WRZEŚNIA – związkowcy z NSZZ „S” udali się na Jasną Górę w 36 
Pielgrzymce Ludzi Pracy; 

18 WRZEŚNIA – Komisja Krajowa NSZZ „S” podpisała z LOTOS Paliwa 
umowę, na podstawie której członkowie Związku mogą uzyskać rabaty 
na stacjach tego koncernu paliwowego;

Październik
1 PAŹDZIERNIKA – weszła w życie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce;  

21 PAŹDZIERNIKA – odbyła się pierwsza tura wyborów samorządowych;

25–26 PAŹDZIERNIKA – 29 KZD NSZZ „S”. Zjazd ponownie wybrał Piotra 
Dudę na przewodniczącego Komisji Krajowej na kadencję 2018–2023. 
W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej wszedł Edward Fortuna;  

Listopad
4 LISTOPADA – druga tura wyborów samorządowych w Polsce;

11 LISTOPADA – główne obchody 100-lecia odzyskania niepodległości 
przez Polskę;

13 LISTOPADA – Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” ogłosiła wyniki plastycznej części VI edycji Wojewódzkie-
go Konkursu Plastyczno-Muzycznego „Polska – moje miejsce, mój kraj”;

14 LISTOPADA – NSA podtrzymał zarządzenie zastępcze wojewody po-
morskiego przemianowujące ul. Dąbrowszczaków w Gdańsku na ul. Pre-
zydenta Lecha Kaczyńskiego, ul. Leona Kruczkowskiego na ul. Ignacego 
Matuszewskiego, a ul. Mariana Buczka na ul. Jana Styp-Rekowskiego;

19 LISTOPADA – prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Pracowni-
czych Planach Kapitałowych, która wchodzi w życie od 1 stycznia 2019 
r. Firmy zatrudniające ponad 250 pracowników mają zacząć stosować 
nowe przepisy od 1 lipca 2019 r., stopniowo zaś pozostałe;

19–23 LISTOPADA – odbył się ogólnopolski protest zorganizowany 
przez związkowców działających wśród pracowników pomocy społecz-
nej. 

Grudzieñ
3–16 GRUDNIA – Światowy Szczyt Klimatyczny COP24 w Katowicach; 

10 GRUDNIA – w Hoover Institution Library & Archives na uniwersyte-
cie w Stanford polscy dziennikarze natra�li na dokumenty i zdjęcia m.in.
zgromadzone w czasach PRL przez gen. Czesława Kiszczaka;  

11 GRUDNIA – dokerzy i stoczniowcy upomnieli się o prawo do 
zrzeszania się i wystawiając pikietę zaprotestowali przeciwko szykano-
waniu za działalność związkową kolegów z GCT, spółki przeładunkowej 
działającej w Gdyni; 

11 GRUDNIA – Komisja Krajowa NSZZ „S” oświadczyła, że z niepoko-
jem obserwuje pogarszającą się sytuację społeczną oraz narastające 
napięcia społeczne; 

13 GRUDNIA – w Sali BHP 25 lat działalności obchodzili członkowie 
Stowarzyszenia „Godność”;  

16-17 GRUDNIA – uroczystości związane z 48 rocznicą tragicznego 
Grudnia 1970 roku w Gdańsku i w Gdyni; 

18 GRUDNIA – początek protestu w Regionalnym Ośrodku Psychiatrii 
Sądowej w Starogardzie Gdańskim.

Oprac. (asg)
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Związkowców z „Solidarności” do 
pojawienia się przed gmachem Zarządu 
Morskiego Portu Gdynia zmobilizowała 
pracownicza i związkowa solidarność. 
Domagali się przywrócenia do pracy 
zwolnionego dyscyplinarnie w trakcie 
zwolnienia lekarskiego Marka Szymcza-
ka, przewodniczącego związku w dzia-
łającej na terenie portu spółce Gdynia 
Container Terminal SA, należącej do 
holdingu z Hongkongu. Celem było 
także zwrócenie uwagi opinii publicz-
nej na naruszenia praw pracowniczych 
i związkowych. 

Szykanowanie związkowców za 
działalność związkową w Gdynia 
Container Terminal należącym do 
Hutchison Ports Holdings Ltd., zwol-
nienie przewodniczącego NSZZ „So-
lidarność” oraz szykanowanie innych 
członków „S” za działalność związ-
kową, wzrost o 150 proc. czynszu za 
związkowy lokal, żądanie zapłaty 33,6 
tys. zł za jakoby przeprowadzoną „ak-
cję protestacyjną” – to powody pikiety 
przed biurowcem Zarządu Morskiego 
Portu Gdynia. 

To nie my, to Chińczycy…

Związkowcy zwrócili się do ZMPG, 
gdyż konieczne są mediacje i wsparcie 
w sporze z dyrekcją GCT. Jednak zarząd 
portu argumentuje w rozmowie z nami, 
że ma ograniczone możliwości wpływu 
na spółkę należącą do… gigantycznego 
holdingu, gdyż nawet ta część nabrzeża, 
na której działa GCT, jest własnością…
Hutchison Ports Gdynia.  

Z treści przekazanego oświadczenia 
ZMPG wynika, iż zarząd portu stara 
się zaakcentować, iż jest odrębnym od 
GCT podmiotem prawa i pracodawcą, 
nie jest też udziałowcem wymienionej 
spółki. Tym samym nie posiada żad-
nych instrumentów, za pomocą których 
możliwe byłoby oddziaływanie na sy-
tuację dotyczącą praw pracowniczych 
w terminalu.

– Hutchison działa w granicach por-
tu, natomiast ZMPG, jako podmiot za-
rządzający portem morskim w Gdyni, 
nie ma w GCT żadnych udziałów. Nie 
mamy nawet powiązania poprzez umo-
wy dzierżawy. Nasze relacje biznesowe 
polegają na pobieraniu opłat portowych 
– utrzymuje w rozmowie z nami Ma-
ciej Krzesiński, dyrektor ds. marketin-
gu i współpracy z zagranicą Zarządu 
Morskiego Portu Gdynia, i zapewnia, że 
dalsze inwestycje holdingu będą mogły 
się odbywać li tylko poprzez dzierżawę 
gruntu, a nie jego zakup.

3 grudnia pytaliśmy bowiem, czy 
prezes ZMPG Adam Meller będzie 
mediatorem między dokerami i orga-
nizacją związkową „S” a dyrekcją Gdy-
nia Container Terminal w sprawach 
pracowniczych i respektowania praw 
związkowych.  

SOLIDARNOŚCIOWA PIKIETA

W obronie praw związkowych 

– Szykany i inwigilacja miały miej-
sce na terenie portu Gdynia, dlatego 
idziemy z wnioskiem, by to właśnie Za-
rząd Morskiego Portu Gdynia ukrócił te 
antyzwiązkowe praktyki – argumento-
wał Adam Tylski, wiceprzewodniczący 
Rady Krajowej Sekcji Portów Morskich 
NSZZ „S”.  

Czy więc konieczne okaże się prze-
niesienie konfliktu na arenę ogólno-
krajową, a może i międzynarodową, a 
decyzje będzie musiał podejmować Eric 
Ip, dyrektor holdingu, skoro jest w Gdy-
ni dyrekcja GCT? Hutchison Ports jest 
częścią światowej korporacji Cheung 
Kong (Holdings) Limited, na czele 
którego stoi Li Ka-shing, z majątkiem 
wycenianym (netto) na 38 miliardów 
USD.  

Przywrócić dokera!

Marek Szymczak, po dziewięciu 
latach pracy, został zwolniony dyscy-
plinarnie w lipcu 2017 roku, będąc na 
zwolnieniu lekarskim. Pierwszym wa-
runkiem porozumienia z dyrekcją jest 
jego przywrócenie do pracy.

– Protestujemy przeciwko trwają-
cemu od ponad roku dręczeniu Marka 
Szymczaka, przeciwko dręczeniu związ-
kowców, przeciągającym się postępowa-
niom sądowym, nękaniu, szykanowa-
niu, całej sumie wykroczeń przeciwko 
prawu pracy, ustawie o związkach za-
wodowych. Marek jest bez pracy, któ-
rej go pozbawiono za to, że ośmielił się 
zadawać niewygodne pytania, na które 
zarządzający spółką GCT nie potrafili 
i nie chcieli odpowiedzieć. Wyciągamy 
rękę ku zgodzie, ale warunek jest jeden. 

federacji dla Marka Szymczaka i innych 
związkowców z „S” w GCT.

Jak w 1980 roku

Portowców z GCT w imię solidar-
ności wspierali związkowcy z innych 
organizacji zakładowych NSZZ „Soli-
darność”: Drobnica Portu Gdynia, Por-
tu Gdańsk, PŻM z Kołobrzegu, z Dovi-
sty Oddział Starogard Gd., z oddziału 
Gdynia i oświatowej „S”, stoczniowcy ze 
Stoczni Gdańsk, z Grupy Remontowa 
oraz PGZ Stocznia Wojenna, dokerzy 
z Portu Szczecin-Świnoujście i z termi-
nalu LNG ze Świnoujścia, z Radmoru 
i z WWZ Pracowników Gospodarki 
Morskiej.

Karol Guzikiewicz, wiceprzewodni-
czący Komisji Międzyzakładowej NSZZ 

„S” Stoczni Gdańskiej, i Edward For-
tuna, lider „Solidarności” z gdańskie-
go portu, przypomnieli, że zwalnianie 
i represjonowanie związkowców miało 
już miejsce – w 1980 roku i w stanie 
wojennym.

– Przewodniczący związku, obję-
ty prawną ochroną, został zwolniony. 
Przed sądem pracy okazało się, że dy-
rekcja GCT wynajęła agencję detekty-
wistyczną, by inwigilować lidera związ-
kowego i jego rodzinę. Został zwolniony. 
I to pod wydumanym pretekstem. Ma 
miejsce eskalacja konfliktu. Mimo to jest 
jeszcze szansa. Apelujemy o zaprzesta-
nie szykanowania członków „Solidarno-
ści” na terenie portu Gdynia, w spółce 
GCT – powiedział Roman Kuzimski, 
wiceprzewodniczący Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Andrzej Kościk (w „S” od 1980 
roku) uważa, że sytuacja przypomina, 
niestety, czasy PRL-u, w których sięga-
no po inwigilację i prowokację w walce 
ze związkowcami,

Mediacje?

Jacek Szornak, przewodniczący Rady 
Krajowej Sekcji Portów Morskich NSZZ 
„Solidarność”, przedstawił w Zarządzie 
Morskiego Portu Gdynia petycję o udzie-

lenie wszelkiej możliwej pomocy i wspar-
cia celem zakończenia konfliktu w GCT. 
Sekcja wielokrotnie informowała o trud-
nej sytuacji członków „S” w terminalu. 
Zdaniem związkowców działania dyrek-
cji GCT, reprezentowanej przez dyrekto-
ra zarządzającego Jana Jarmakowskiego, 
zmierzają do eskalacji konfliktu.

– Odczytujemy taką postawę jako 
atak na godność i dobre imię człon-
ków NSZZ „Solidarność”. Czy ZMPG 
jest w stanie upomnieć się o robotni-
ka portowego? – dodał Jacek Szornak 
przed kolejną turą rozmów w ZMPG o 
mediacjach w sprawie konfliktu.

Portowcy oczekują zajęcia stanowi-
ska przez Dorotę Arciszewską-Mielew-
czyk, posłankę PiS z Gdyni, przewodni-
czącą sejmowej Komisji ds. Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, mini-
stra gospodarki morskiej Marka Gró-
barczyka oraz przez posłów z Pomorza, 
niezależnie od opcji politycznych.

„Krajowa Sekcja Portów Morskich 
NSZZ „S” jest zmuszona powiedzieć 

Dokerzy i stoczniowcy zaprotestowali przeciwko szykanowaniu za działal-
ność związkową kolegów z GCT, spółki przeładunkowej działającej w Gdyni. 
Pikieta z 11 grudnia 2018 r. była upomnieniem się o prawo do zrzeszania się 
i ostrzeżeniem, że przenoszenie na polski grunt rozwiązań obcych naszemu 
porządkowi prawnemu nie przejdzie.

„dość” coraz śmielszym praktykom 
antyzwiązkowym w tym terminalu kon-
tenerowym” – czytamy w piśmie skie-
rowanym przez sekcję do stron Zespołu 
Trójstronnego ds. prowadzenia dialogu 
w sektorze portów morskich.

7 grudnia 2018 r. Rada Krajowej 
Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków 
NSZZ „S” wydała oświadczenie, w któ-
rym „odnotowuje z głębokim niepoko-
jem poważne naruszenia praw związ-
kowych w Gdynia Container Terminal 
SA” i brak poszanowania dla postulatów 
„S” w GCT.

Sprawa jest bardzo poważna, szcze-
gólnie że spór toczy się wokół sfery 
transportu. Porty morskie są bowiem 
niezwykle wrażliwym ogniwem gospo-
darki. Poza tym pod znakiem zapyta-
nia stawia to działania przedsiębiorcy 
z Hongkongu w perspektywie przy-
szłych inwestycji.

NSZZ „Solidarność” w GCT od 25 
kwietnia 2017 r. nie może wymóc na za-
rządzie przystąpienia do rzeczywistych 
negocjacji zakładowego układu zbio-
rowego pracy. W październiku 2017 r. 
„S” weszła w spór zbiorowy z kierow-
nictwem terminalu.

Artur S. Górski

Przewodniczący związku, 
objęty prawną ochroną, 
został zwolniony. Przed 
sądem pracy okazało się, 
że dyrekcja GCT wynajęła 
agencję detektywistyczną, 
by inwigilować lidera 
związkowego i jego rodzinę. 

To przywrócenie lidera związkowego 
do pracy i zaprzestanie szykan wobec 
członków „S” – podkreślił przewod-
niczący Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla.

Andrzej Kościk, przewodniczący 
Rady Krajowej Sekcji Morskiej Mary-
narzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”, 
uważa, że szykany w GCT miały zastra-
szyć pracowników, by nie wstępowali 
do Związku, ale ci się nie przestraszyli. 
Grzegorz Daleki, inspektor ITF, zade-
klarował wsparcie tej międzynarodowej 

Marynarze i dokerzy solidarni w obronie praw pracowniczych.

„Solidarność” nie zrezygnuje z żądania przywrócenia do pracy zwolnionego związkowca. Na zdjęciu: Marek Szymczak.
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Oświatowa „Solidarność” powtarza wotum nieufności dla minister edukacji 
Anny Zalewskiej. Powrót do modelu edukacji ośmioklasowej szkoły pod-
stawowej i czteroletniego liceum i wymazanie z sieci szkół gimnazjów – bez 
podniesienia prestiżu zawodu nauczyciela i z iluzorycznymi podwyżkami, 
okupionymi rezygnacją z części zapisów układu zbiorowego, czyli Karty 
nauczyciela – to dowód nie tylko na brak woli dialogu ze strony minister-
stwa, ale i na groźbę zakłócenia edukacji na poziomie godnym ambitnego, 
innowacyjnego państwa.

W trosce o poziom polskiej edukacji

Brak godnych płac i niewystarczający 
5-procentowy poziom podwyżek oraz 
brak dialogu i faktyczne pozostawienie 
godzin karcianych – to problemy, o któ-
rych alarmowali nauczyciele z oświatowej 
„Solidarności”.

– Zmiany w systemie oświaty są nie-
zwykle kosztowne. Wystąpił też stan zmę-
czenia i braku zaufania – ocenił Wojciech 
Książek, przewodniczący Międzyregional-
nej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” w Gdańsku 11 grudnia, 
przypominając, że rząd przywraca system 
oświaty sprzed 1999 roku, zapominając o 
dowartościowaniu nauczycieli, uderzając 
w ich status i obarczając uczniów przeła-
dowanym programem.

A jakie są pensje w oświacie?
– Po studiach wyższych nauczyciel 

stażysta osiąga netto około 1800 złotych. 
A po dwudziestu latach pracy nie osiąga 
pułapu trzech tysięcy złotych. Gdzie więc 
jest owe pięć tysięcy złotych, o których 
opowiada minister Zalewska? Od trzech 
lat, mimo zapowiedzi ich likwidacji, go-
dziny karciane nadal funkcjonują, tyle że 
w formie wolontariatu podejmowanego 
z obawy o pracę, o odebranie dodatku 
motywacyjnego. Awans zawodowy prze-
dłużony został z 10 do 15 lat. Przez ten 
zabieg statystyczny nauczyciel przez pięć 
lat straci kilkadziesiąt tysięcy złotych. Na-
uczyciel jest kontrolowany przez organ 
prowadzący, przez rodziców, a teraz ma 
utonąć w papierkach, gromadząc i przed-
stawiając swoje zawodowe kompetencje 
– wylicza Anna Kocik, matematyk, czło-

nek prezydium Rady Międzyregionalnej 
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” 
w Gdańsku.

Podczas konferencji zaprezentowano 
konkretne dane o zarobkach nauczycie-
li. I tak od 1750,91 zł do 1820 zł netto 
otrzymuje stażysta. Nauczyciel kontrak-
towy od 1798,89 zł do 1979,45 zł. I to przy 
siedmioletnim stażu pracy. Nauczyciel 
mianowany zaś zależnie do stażu pracy 
od 2244,68 zł do 2595,41 zł. Dyplomo-
wany nauczyciel z kolei od 2676,52 zł do 
2989,87 zł. I to z dodatkami motywacyj-
nym, stażowym, za wychowawstwo.

Stąd i organizowane także w innych 
miastach wojewódzkich konferencje 
prasowe pod hasłem „Wotum nieufno-
ści dla minister Zalewskiej”, na których 
są prezentowane, oprócz płacowych, też 
inne powody żądania odwołania Anny 
Zalewskiej ze stanowiska ministra edu-
kacji narodowej. Towarzyszy im akcja 
zbierania „pasków” wynagrodzeń, które 
zostaną przekazane do Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów, do premiera Mateusza 
Morawieckiego.

– Stażysta zarabia 2417 złotych brutto. 
Przez kolejnych sześć lat jako nauczyciel 
kontraktowy około 2500 zł brutto. Takie 
są wynagrodzenia ludzi, którzy edukują 
nasze dzieci i młodzież. Zaczyna się więc 
problem ze znalezieniem nauczycieli. Pła-
ca w oświacie nie jest konkurencyjna. Na 
sytuację w szkole wpływa wprowadzenie, 
wraz  z rewolucyjnymi zmianami struktu-
ralnymi, także zmian w Karcie nauczycie-

Grzechy główne minister Anny Zalewskiej:
 brak godnych podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli,
 niedotrzymanie obietnicy wprowadzenia zmian w systemie   
 finansowania zadań oświatowych i systemie wynagradzania,
 wydłużenie ścieżki awansu zawodowego,
 wprowadzenie nowych, niekorzystnych dla nauczycieli,   
 przepisów dotyczących oceny pracy nauczyciela,
 niezlikwidowanie godzin karcianych,
 nieprzywrócenie uprawnienia do wcześniejszej emerytury,
 prowadzenie pozorowanego dialogu ze związkami    
 zawodowymi,
 wzrost biurokracji.

Konferencja prasowa Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, 11 grudnia.
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la, zmian w systemie oceniania. A prze-
cież nauczyciel codziennie przechodzi 
kilkugodzinny sprawdzian. Napięcie 
będzie szczególnie silne po 1 września 
2019 roku, kiedy to w pierwszych kla-
sach szkół ponadpodstawowych zamiast 
400 tysięcy będzie 720 tysięcy uczniów! 
Iluż osobowe będą to klasy? Nastąpi za-
mknięcie 430 ostatnich gimnazjów. A co 
z ich pracownikami? – zapytuje Wojciech 
Książek. I puentuje:

– Straciliśmy zaufanie do obecnego 
składu kierownictwa MEN.

Według Instytutu Badań Edukacyj-
nych (instytut badawczy prowadzący 
interdyscyplinarne badania naukowe 
nad funkcjonowaniem i efektywnością 
systemu edukacji) średni czas pracy na-
uczyciela to 46 godzin i 40 minut tygo-
dniowo. Pada więc mit 18-godzinnego 
tygodniowego czasu pracy.

A skutki działań MEN od 2016 roku? 
Jak zauważa przewodnicząca gdańskiej 
oświatowej „Solidarności” Bożena Brau-
er, nauczyciele w wielu przypadkach 
muszą zabiegać o łączenie części etatu w 
kilku szkołach, aby dopełnić go w całości. 
Maciej Werra z Chojnic wspominał o na-
uczycielach fizyki czy chemii, którzy mu-
szą pokonywać kilkanaście kilometrów na 
lekcje między kilkoma placówkami. A w 

wyniku podniesienia płacy minimalnej 
pensje nauczycieli paradoksalnie są coraz 
mniej atrakcyjne.

Na niedopracowane zmiany w za-
sadach egzaminów na kolejne stopnie 
awansu zawodowego zwracała uwagę 
Hanna Minkiewicz z gdańskiej oświa-
towej „S”. Okazuje się, iż oprócz braku 
właściwego, ostatecznego rozporządzenia 
MEN o zasadach awansu, to przy prze-
prowadzaniu egzaminów brak jest odpo-
wiedniego zabezpieczenia sprzętowego. 
Proza życia to nieprzygotowanie kura-
torium z powodu braków w sprzęcie do 
prezentacji i brak wystarczającego przy-
gotowania eksperckiego. Jest co prawda 
projekt rozporządzenia autorstwa MEN, 
ale nauczyciele już teraz podchodzą do 
procedury awansowej.

Anna Zalewska, pytana o żądania 
związków zawodowych, zapewnia: „Bę-
dziemy rozmawiać i dyskutować”. Bę-
dziemy…  

– Jesteśmy razem z nauczycielami, 
samorządowcami i dyrektorami – pod-
kreślała na antenie jednej ze stacji.

Artur S. Górski
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Po 1989 roku niemal wszystkie tartaki 
w Polsce zostały sprywatyzowane. Ponoć 
jako państwowe były nieopłacalne. Tylko 
na Pomorzu takich tartaków jest ponad 
400 i znakomicie prosperują, ale pie-
niądze idą do kieszeni prywatnej, a nie 
państwowej. Na naszym terenie pozostał 
jeden niesprywatyzowany, w Lęborku, 
podległy pod Lasy Państwowe. Przez lata 
jego kierownictwo tak prowadziło zakład, 
aby wykazać, że jest on nierentowny, cho-
ciaż w branży drzewnej nie jest to takie 
łatwe. Wszystko wskazywało na to, że 
zakład zostanie doprowadzony do upa-
dłości. Pracownikom obniżano pensje 
znacznie poniżej minimum ustawowe-
go, proponowano im, między innymi 
bardzo młodym ludziom, przejście na 
renty inwalidzkie, żeby część poborów 
wypłacał PFRON (Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), 
a nie zakład. Jednak pracownicy temu się 
sprzeciwili i wzięli sprawy w swoje ręce. 

„Solidarności”. Było ich więcej, ale kilka 
osób zmieniło pracę ze względu na niskie 
zarobki. Do Związku należą ludzie w róż-
nym wieku, ze stażem pracy po kilka, kil-
kanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Dwie 
osoby są tuż przed emeryturą. Najmłod-
szy związkowiec, Tomasz Szymański, ma 
19 lat i jeszcze chodzi do szkoły wieczoro-
wej. Do „Solidarności” zapisał się miesiąc 
temu, gdyż też uważa, że w jedności siła 
i chce pomagać starszym kolegom.  

W czerwcu 2017 r. w lęborskim tar-
taku powstała Tymczasowa Komisja 
Zakładowa, a w listopadzie tego samego 
roku, podczas wyborów, tę tymczasową 
przekształcono w pełnoprawną Komisję 
Zakładową. Wszyscy członkowie Orga-
nizacji Zakładowej na podstawie uchwały 
Międzyregionalnej Sekcji Pracowników 
Leśnictwa NSZZ „Solidarność” Regionu 
Gdańskiego zostali jej członkami. 

– Od tej pory czujemy się pewniej, 
gdyż informacje związane z Lasami 

pracownika w wysiłku przemieszczaniu 
pryzm na wózki i maszyny.

Na terenie tartaku obowiązuje po-
nadzakładowy układ zbiorowy pracy, 
który jest jednym układem zbiorowym 
dla wszystkich jednostek Lasów Państwo-
wych. Do niedawna trudno było mówić o 
jego przestrzeganiu w lęborskim tartaku. 
Dzisiaj sytuacja się zmieniła.

Idzie ku lepszemu

– Najpierw zakład słabo stał, więc 
odebrano nam 20 procent z pensji. Po 
15 latach dzięki „Solidarności” oddano 
nam te pieniądze. Ponownie chciano 
nam je odebrać, ale się nie udało. Teraz, 
kiedy jesteśmy na plusie, otrzymujemy 
nagrody kwartalne. Dostajemy też do-
finansowanie do paczek na święta i bo-
ny świąteczne, czyli nie jest najgorzej. 
Mamy też nowe maszyny, stołówkę 
– idzie zatem ku lepszemu. Wreszcie 
wyglądamy jak zakład, a nie obóz karny 
– mówią związkowcy z tartaku. 

– W zakładzie funkcjonują dwa 
związki zawodowe i nie chcę być z nimi 
w konflikcie. Jestem dyrektorem wszyst-
kich pracowników. Pracuję tu ponad rok 
i chcę ze wszystkimi żyć w zgodzie. Mam są zatrudnieni na umowę o pracę. Zda-

niem dyrektora otrzymują wynagrodze-
nie porównywalne ze średnią zarobków 
występującą w powiecie lęborskim w po-
dobnych przedsiębiorstwach tartacznych. 
Związkowcy są nieco innego zdania, jak 
twierdzą, na rękę otrzymują 1,5–1,6 tys. 
zł, czyli niewiele więcej niż minimalna 
pensja. Tylko niektórzy pracownicy, ci 
wykwalifikowani i z dużym doświadcze-
niem, mają nieco wyższe zarobki.

– W nowej stołówce mamy lodów-
kę, mikrofalę. Otrzymujemy posiłek 
regeneracyjny, herbatę, wodę. Czy-
li to wszystko, co się należy zgodnie 
z przepisami BHP. Parę lat temu było 
znacznie gorzej, teraz z dyrektorem 
wszystko omawiamy na bieżąco. Zda-
rzają się konflikty, na przykład między 
pracownikami. Jednak tłumaczymy 
sobie nawzajem, że musimy trzymać 
się razem. Musimy być jednością, nie 
chodzić i nie gadać jeden na drugiego. 
Przecież to w jedności jest nasza siła 
– dodają związkowcy. 

Dzięki „Solidarności” 
odzyskaliśmy to, co nam 
zabrano

Jeszcze niedawno w tartaku zarobki 
były poniżej minimalnej pensji w kra-
ju, co ponoć miało uzdrowić funkcjo-
nowanie zakładu. Jednak, zdaniem 
związkowców, w ciągu ostatnich kilku 
miesięcy sytuacja się nieco poprawiła 
i to dzięki „Solidarności”. Niestety, jak 
mówią, nowo przyjmowane osoby, poza 
okresem próbnym, otrzymują niewiele 
mniejsze pensje niż osoby z doświad-
czeniem.

– Nie jest jeszcze dobrze, chociaż 
nowy dyrektor zna się na technologii 
drewna. Stara się, mamy więcej roboty, 
ale też mamy więcej pieniędzy. W ukła-
dzie zbiorowym mamy taki zapis, że 
przysługuje nam podwyżka nie mniej-
sza niż 250 zł i to co kilka lat. Jednak 

ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PRZY ZAKŁADZIE PRZEROBU DREWNA LASÓW PAŃSTWOWYCH W LĘBORKU 

Wreszcie wyglądamy jak zakład, a nie obóz karny
Organizacja związkowa „Solidarności” przy Zakładzie Przerobu Drewna La-
sów Państwowych w Lęborku jest młodą organizacją, funkcjonuje zaledwie od 
półtora roku. Powstała 29 czerwca 2017 roku i już na swoim koncie ma duże 
osiągnięcia. To właśnie dzięki „Solidarności” zakład, który jest jednym z dwóch 
państwowych tartaków w Polsce, staje się normalnym miejscem pracy. A to 
dlatego, że pracownicy realizują zasadę „w jedności siła”. 

Waldemar Syldatk i Mirosław Pięta.

Od prawej: Krystian Etmański, Wiesław Pranczak.

Całe szczęście, że już wówczas w zakła-
dzie istniała „Solidarność”, która na pozio-
mie Regionu ma sztab prawników i ludzi 
doświadczonych w walce z nieuczciwymi 
pracodawcami. Dzisiaj można powiedzieć 
o sukcesie. Związkowcy byli zdetermino-
wani. Ich sprzeciw był na tyle skuteczny, 
że pomysłu dyrekcji nie udało się zreali-
zować. Nikt z nich nie chce być pionkiem 
w grze. Korzystali z pomocy prawników 
oraz władz Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”, za co są wdzięczni. Teraz 
sytuacja w zakładzie idzie ku lepszemu, 
zakład zaczął nareszcie zarabiać. Nie jest 
już na minusie, a nawet wyszedł na plus. 

W jedności siła 

Na 55 pracowników zatrudnionych 
w lęborskim tartaku 31 to członkowie 

Państwowymi otrzymujemy na bieżą-
co, a co najważniejsze – są one praw-
dziwe – twierdzi Waldemar Syldatk, 
przewodniczący Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność”.

Organizacja skupia głównie pra-
cowników produkcyjnych z dużym do-
świadczeniem pracy w branży drzew-
nej. W zakładzie przerabia się surowiec 
przywieziony z lasu na tarcicę mokrą 
i suchą, wyłącznie z drzew iglastych 
(sosna, świerk, modrzew, daglezja). 
Większość surowca stanowi drewno 
poklęskowe z lasów województwa po-
morskiego. Jest to bardzo ciężka praca 
fizyczna, pomimo wykorzystywania 
kilku urządzeń mechanicznych, jak traki 
ramowe pionowe czy wielopiły. Zdaniem 
związkowców przydałyby się urządze-
nia typu siłowniki, które odciążyłyby 

nadzieję, że wspólnie dążymy do poro-
zumienia, a nie do konfliktu – wyjaśnia 
dyrektor Błażej Cichocki. 

Od dyrektora Cichockiego dowiadu-
jemy się, że jeszcze półtora roku temu 
wynik finansowy zakładu był ujemny, 
ale pod koniec 2018 roku był już dodatni 
i to przy przeprowadzeniu kilku inwesty-
cji. Pracownicy otrzymali nową stołówkę. 
Zostały wyremontowane pomieszczenia 
socjalno-sanitarne. Na części terenu 
zakładu położono nową, utwardzoną 
nawierzchnię ułatwiającą pracę wóz-
kom widłowym, a i łatwiej się po terenie 
chodzi. Jest zdecydowanie mniej błota. 
Przeprowadzono również remont hali 
magazynowej. W planach znajduje się 
budowa dużej wiaty, tak aby praca odby-
wała się pod zadaszeniem. Ponadto wszy-
scy pracownicy, poza panią sprzątającą, 

najniższa krajowa szybko rośnie, więc 
się to wyrównuje. W tym roku więk-
szość osób najniżej zarabiających otrzy-
mała podwyżki. W ubiegłym roku też 
jedna trzecia pracowników otrzymała 
zwrot 20 procent, jakie przed laty im 
zabrano. Dzięki Związkowi wszystkie 
planowane przez kierownictwo sprawy 
płacowe są konsultowane z nami. Idzie 
ku dobremu, chociaż ciągle nasze za-
robki są bardzo niskie – tłumaczy Wal-
demar Syldatk. 

– Zakład zatrudnia też więźniów 
– to był dobry pomysł, bo oni są bar-
dzo dobrymi pracownikami. Pracowali 
u nas również Ukraińcy, ale ich zatrud-
nianie okazało się niewypałem – mówią 
związkowcy. 

– Niedawno straciliśmy trak. Zwy-
kle na zamontowanie nowego czeka się 
kilka lat, co mogłoby spowodować duże 
straty. Jednak dzięki zaangażowaniu dy-
rektora udało się to zrealizować w ciągu 
trzech tygodni – dodają. 

W rocznicę założenia „Solidarności” 
Komisja Zakładowa zorganizowała im-
prezę integracyjną dla członków organi-
zacji zakładowej. Wspólnie wybrali się 
do kręgielni, gdzie przez wiele godzin 
świetnie się bawili i do dzisiaj wspomi-
nają to spotkanie z dużą sympatią. 

O kolejnym pomyśle mówi Mirosław 
Pięta, skarbnik organizacji. – Chcieliby-
śmy dodatkowo przyjść do pracy w jed-
ną sobotę po nowym roku i za zarobione 
tego dnia pieniądze pojechać na wy-
cieczkę na Kanał Augustowski. Ale jak 
na razie to tylko marzenia, nie wiemy, 
czy na taki pomysł zgodzi się dyrektor.

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidar-
ność” przy Zakładzie Przerobu Drewna 
Lasów Państwowych w Lęborku składa 
się z czterech osób. Przewodniczącym 
jest Waldemar Syldatk, skarbnikiem 
Mirosław Pięta, sekretarzem Karol 
Frankiewicz, a członkiem Wiesław 
Pranczak.

Tekst i zdjęcia Maria Giedz
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Biuro Terenowe Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w Lęborku 
obejmuje obszar powiatu lęborskiego. Jego kierownikiem od 2010 roku jest 
Stanisław Jakonis, członek „S” od 1989 roku, od trzech kadencji członek ZRG 
i wieloletni przewodniczący lęborskiej oświaty. Pod biuro podlega dziewięć 
organizacji skupiających kilkuset członków. Niemal połowę z nich stanowią 
pracownicy oświaty (Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pra-
cowników Oświaty i Wychowania w Lęborku) z kilkunastu szkół i przedszkoli 
w Lęborku, Radkowicach, Łebie, Nowej Wsi, a także z lęborskiego Domu Kultu-
ry, Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku i Domu Pomocy Społecznej nr 1. 

Jednak oświata to nie wszystko. Lębor-
ską „Solidarność” tworzą również inne or-
ganizacje, funkcjonujące m.in. w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej, Odlewni 
Żeliwa i Metali Nieżelaznych „SPOMEL”, 
przy Komendzie Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Lęborku. Związkowcy 
mają również swoje organizacje przy Nad-
leśnictwie Cewice, Miejskim Przedsiębior-
stwie Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku, 
Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku, Samodziel-
nym Publicznym Specjalistycznym Za-
kładzie Opieki Zdrowotnej, w Zakładzie 
Przerobu Drewna Lasów Państwowych. Do 
najmłodszych zalicza się, powstała zaledwie 
kilka tygodni temu, organizacja przy Spółce 
Wodnej w Łebie. 

Historia lęborskiego biura jest dość 
skomplikowana, ponieważ pierwotnie 
znajdowało się ono na terenie województwa słupskiego istniejącego do 1998 roku. Na-
stępnie powstał okręg łączony. Część organizacji przy zakładach pracy powiatu lęborskiego 
należała do Słupska, a część do Lęborka. Dopiero w maju 2000 roku, decyzją Komisji Kra-
jowej NSZZ „Solidarność”, zostały one wyrejestrowane z Regionu Słupskiego i włączono 
je do Regionu Gdańskiego „S”. Chociaż niektóre z nich, jak np. Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej, już w 1998 r. zdecydował się na zmianę miejsca rejestracji 
swojej organizacji zakładowej. Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania zrobiła to 
niemal rok później, czyli w marcu 1999 r. Podobnie było z komisją MPEC czy komisją 
przy SPOMEL-u. Pozostałe uczyniły to w 2000 roku. Oddział w Lęborku jako samodzielna 
placówka został powołany w 2000 r., jednak w 2002 roku został przekształcony w Biuro 
Terenowe. Jego pierwszym kierownikiem został Mirosław Siergiej.

Do zadań kierownika biura należy m.in. pomaganie organizacjom związkowym 
w ich funkcjonowaniu, doradzanie, organizowanie spotkań i przedstawianie ustaleń, 
a także uchwał z posiedzeń Zarządu Regionu, które odbywają się raz w miesiącu. 
Wraz z przewodniczącymi komisji zakładowych kierownik wspólnie organizuje 
wyjścia do kina na filmy o treści historycznej i patriotycznej. 

Członkowie lęborskiej „S” co roku 31 sierpnia, w rocznicę podpisania Porozu-
mień Sierpniowych, a także 13 grudnia spotykają się na mszy świętej w intencji 
ojczyzny oraz zmarłych i żyjących członków NSZZ „Solidarność” z powiatu lę-
borskiego. Ostatnio msze te odprawiane są w kościele pw. Miłosierdzia Bożego 
w Lęborku. Biorą też udział we wspólnych manifestacjach związkowych, a także 
w uroczystościach państwowych, jak 3 Maja czy 11 Listopada.

– Pamiętamy o dawnych działaczach, a są wśród nich osoby pokrzywdzone, 
prześladowane. Zapraszamy ich na spotkania. Mogą na nas liczyć. Chcemy, aby 
wiedzieli, że się o nich nie zapomina – mówi Stanisław Jakonis.

– Braliśmy udział w szkoleniach z ordynacji wyborczej, na temat środków unij-
nych, znajomości prawa związkowego i funkcjonowania skarbników… – dodaje Sta-
nisław Jakonis. – Mieliśmy też spotkanie z historykiem z Oddziału IPN w Gdańsku 
Arkadiuszem Kazańskim na temat działalności Związku w Lęborku w okresie stanu 
wojennego. Zorganizowaliśmy również konkurs wiedzy o „Solidarności”.

W styczniu i w lutym 2018 r., podczas ostatnich wyborów do struktur związkowych, Sta-
nisław Jakonis nadzorował te procedury we wszystkich komisjach powiatu lęborskiego.

Z inicjatywy biura w dniach od 27 grudnia 2017 r. do 19 stycznia 2018 r. w Cen-
trum Informacji Turystycznej przy alei Niepodległości w Lęborku można było obej-
rzeć interesującą wystawę IPN pt. „Gdy Naród do strajku wyruszał bez broni… Gru-
dzień 1970 w Gdańsku”. Na jedenastu planszach zostały umieszczone opisy wydarzeń, 
relacje uczestników oraz duża liczba zdjęć z tych tragicznych dni grudniowych. Zdję-
cia z tej wystawy, jak i z innych imprez organizowanych przez biuro można oglądać 
na tablicy w jego siedzibie przy ul. Bolesława Krzywoustego 1, w pokoju nr 110. 

Biuro jest czynne: w poniedziałek od godz. 10 do godz. 15 (w każdy pierwszy 
poniedziałek miesiąca Biuro Terenowe jest nieczynne); we wtorki, środy i czwartki 
od godz. 10 do godz. 14, a w piątki w godz. 11–15.

Biuro ma swoją podstronę (http://www.solidarnosc.gda.pl/oddzialy-zarzadu-regionu/
leborski/) przypisaną do strony internetowej Zarządu Regionu Gdańskiego „S”.

Maria Giedz

Lęborska 
„Solidarność” 

Stanisław Jakonis
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– W Regionalnym Ośrodku Psychiatrii Sądowej sytuacja jest bardzo trudna – mówi Zdzisław Czapski, kierownik 
Oddziału Starogard Gdański RG NSZZ „Solidarność”.  – Byliśmy tam 21 grudnia 2018 r. z przewodniczącym Krzysz-
tofem Doślą. Około 80 osób załogi było na zwolnieniach lekarskich lub urlopach, pozostali pracują, ale są ubrani 
w koszulki z napisem „strajk”, bo od 18 grudnia trwa protest. Pracownicy, którzy przychodzą do pracy,  starają się 
zabezpieczyć potrzeby pacjentów.

REGIONALNY OŚRODEK PSYCHIATRII SĄDOWEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

Trwa akcja protestacyjna 

Problem ośrodka jest bardzo skom-
plikowany, gdyż podlega on pod Mini-
sterstwo Zdrowia, ale to Ministerstwo 
Sprawiedliwości kieruje tu pacjentów. 
Są to osoby bardzo niebezpieczne, 
przysłane do ośrodka na przymusowe 
leczenie. Na terenie Polski do niedaw-
na były trzy ośrodki psychiatryczne, w 
których przebywały osoby skierowane 
na leczenie przez sąd. Obecnie są dwa. 
Jednym z nich jest ten w Starogardzie 
Gdańskim. 

Pracownicy od lat bezskutecznie do-
pominają się o podjęcie rozmów z mi-
nistrem zdrowia – chcą rozmawiać, bo 
ich warunki pracy są wyjątkowo ciężkie. 
Dlatego zdecydowali się na rozwiązanie 
ostateczne, czyli strajk. 

– Przeprowadziliśmy referendum 
dotyczące podjęcia strajku. Na 166 osób 
zatrudnionych głosowało 155 osób, z 
tego 153 osoby poparły rozpoczęcie 
strajku – wyjaśnia Grażyna Wika, prze-
wodnicząca KZ NSZZ „S” w Ośrodku 
Psychiatrii Sądowej.

Z postulatów płacowych przed-
stawionych dyrekcji ośrodka przez 
„Solidarność” wynika, że związkowcy 
domagają się m.in. wynagrodzenia 
zasadniczego dla starszych pielęgnia-
rek i pielęgniarzy w wysokości 4000 zł 
(brutto), a dla specjalistów pielęgniar-
stwa psychiatrycznego 4250 zł brutto. 
Ponadto domagają się wzrostu wyna-
grodzenia zasadniczego dla pozostałych 
pracowników ROPS o 800 zł brutto. 
Należy dodać, że praca z pacjentami, 
których zachowanie jest bardzo agre-
sywne, powoduje duży stres i obciąże-
nie psychiczne pracowników.

– Powinniśmy zarabiać więcej niż 
personel w Szpitalu dla Nerwowo i Psy-
chicznie Chorych, a zarabiamy mniej. 
Gdyby ministerstwo waloryzowało nasze 
pensje od 2007 r., czyli dostawalibyśmy 
co roku po kilkadziesiąt złotych więcej, 
dzisiaj nie byłoby strajku. Obecna sytu-
acja jest wyjątkowo trudna, gdyż nie je-
steśmy w stanie zabezpieczyć pacjentów 
szczególnie niebezpiecznych. Dyrektor 

nie chce się do tego przyznać. Zatrudnia 
ludzi z zewnątrz na umowy zlecenia, bo 
my pracujemy w składzie okrojonym o 
połowę. Kiedy przychodzę do pracy nie 
wiem, kto jest pacjentem, a kto nowym 
pracownikiem. Istnieje zagrożenie, że w 
przypadku buntu pacjentów mogą oni 
wydostać się na zewnątrz ośrodka, a to 
zagraża bezpieczeństwu okolicznych 
mieszkańców – tłumaczy Ryszard Lan-
dowski, członek ZRG NSZZ „Solidar-
ność” i pracownik ROPS. 

– Ministerstwo zaproponowało 
nam podwyżkę w wysokości 700 zł, ale 
400 zł brutto od stycznia, a od lipca 
300 zł, wszystko do dyspozycji dyrek-
tora. Czyli to dyrektor ma decydować, 
komu należy się podwyżka. My nie 
zgadzamy się na te warunki i chcemy 
negocjować z ministerstwem. Pro-
ponujemy 800 zł i to już od stycznia 
2019 r., a nie w dwóch transzach – do-
daje Landowski.

Rozmowy trwają.
(mig)

Pracownicy Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim protestowali w Warszawie. 

POMÓŻMY OLI!
Na początku roku 2018 na łamach „Magazynu Solidarność” zamieszczona została informacja prośba – apel o wsparcie 
w leczeniu Oli – mojej synowej, mamy dwóch córek Ani (16 lat) i Marysi (12 lat). Ola zmaga się z chorobą nowotworo-
wą, która powróciła po 7 latach od wyleczenia – dziś w postaci przerzutów na inne części organizmu. 
Ponieważ kuracja dająca szansę na wyzdrowienie prognozowana jest na 2 lata dalszego leczenia (badania, preparaty, 
zabiegi) w przeważający sposób nierefundowana przez NFZ, a której koszty przekraczają możliwości mojej rodziny 
– ośmielam się ponownie zwrócić z prośbą o pomoc i wsparcie w leczeniu mojej synowej do wszystkich Ludzi 
Dobrej Woli. Jednocześnie dziękując w imieniu swoim oraz Oli za wsparcie w leczeniu wszystkim dotychczasowym 
O�arodawcom – przekazuję korzystając z okazji najlepsze życzenia noworoczne z ukierunkowaniem na bezcenny dar, 
jakim jest zdrowie.

Mirosław Kamieński 
NSZZ „Solidarność”    

PGZ Stocznia Wojenna w Gdyni

Darowizny na rzecz leczenia Aleksandry można przekazywać za pomocą płatności on-line, karty płatniczej PayPal lub 
tradycyjnego przelewu. Aby dokonać wpłaty, trzeba wejść na stronę Fundacji Onkologicznej  ALIVIA;
https://skarbonka.alivia.org.pl/aleksandra-kalkowska.  
ALIVIA Fundacja Onkologiczna Alior Bank 
24 2490 0005 0000 4600 5154 7831 tytułem „Darowizna dla: Aleksandra Kalkowska 110717”.
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„Solidarność” w Twoim zakładzie 
pracy:
 Negocjuje lepsze warunki pracy 

 Uczestniczy w ustalaniu regulaminu pracy

 Zmusza pracodawcę do kontrolowania swoich działań

 Interweniuje, gdy pracodawca złamie Twoje prawa

 Organizuje wybory społecznego inspektora pracy

 Negocjuje porozumienia z pracodawcą w przypadku zwolnień 
grupowych

 Negocjuje pakiety socjalne w przypadku zmian właściciel-
skich

 Integruje pracowników, organizuje pomoc w sprawach 
prywatnych

 Zapewnia wybranym członkom szczególną ochronę sto-
sunku pracy

 Tylko związek zawodpowy może zawrzeć zakładowy układ 
zbiorowy pracy

„Solidarność” w Twoim Regionie:
 Zapewnia bezpłatne szkolenia z prawa pracy i działalności 

związkowej

 Umożliwia podnoszenie kwali�kacji

 Pomaga w tworzeniu organizacji związkowych

 Informuje o działaniach Związku za pomocą własnych me-
diów

 Zapewnia bezpłatne porady prawne i reprezentację przed 
sądem pracy

 Umożliwia udział w projektach europejskich

 Uczestniczy w pracach Wojewódzkiej  Rady Dialogu Spo-
łecznego

 Broni miejsc pracy w regionie

 Administruje Regionalnym Funduszem Strajkowym

 Organizuje wyjazdy na ogólnopolskie akcje związkowe

 Organizuje regionalne obchody rocznic 
ważnych wydarzeń

„Solidarność” w Twojej branży:
 Negocjuje ponadzakładowe układy zbiorowe pracy

 Uczestniczy w sektorowym dialogu społecznym

 Prowadzi współpracę międzynarodową. „S” jest a�liowana 
przy  europejskich branżowych strukturach związkowych!

 Identy�kuje problemy gospodarcze w poszczególnych 
branżach

 Organizuje akcje i kampanie społeczne w obronie praw 
pracowników

 Umożliwia szkolenia specjalistyczne

 Wspiera organizacje zakładowe zebrane w sekcjach bran-
żowych

„Solidarność” w kraju:
 Reprezentuje materialne i moralne interesy pracowników

 Uczestniczy w pracach Rady  Dialogu Społecznego

 Organizuje opinię publiczną w sprawach ważnych dla pra-
cowników

 Przygotowuje korzystne dla pracowników projekty aktów 
prawnych

 Posiada prawo interwencji w odpowiednich organach ad-
ministracji

 Reprezentuje interesy polskich pracowników na forum między-
narodowym

 Zarządza Krajowym Funduszem Strajkowym

 Opiniuje akty prawne

 Pomaga w tworzeniu organizacji związkowych.

Region Gdański należy do największych struktur regionalnych Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Polsce.

Zorganizujesz związek

Region Gdański NSZZ „Solidarność” wspiera pra-
cowników, którzy chcą zorganizować się w związku 
zawodowym i założyć organizację zakładową NSZZ 
„Solidarność”. Oferuje im wsparcie merytoryczne, 
pomoc w dopełnieniu formalności związanych 
z tworzeniem nowej organizacji, a także pomoc 
prawną. 
Kontakt: 58 308 43 01
j.szewczyk@solidarnosc.gda.pl

W Regionie Gdańskim NSZZ „Solidarność” w 2018 roku 
nastąpiło ustabilizowanie liczby członków Związku. Pomoc 
nowo tworzonym organizacjom, jak i tym już funkcjonują-
cym, to główne zadania pracowników Działu Organizowa-
nia i Rozwoju. W mijającym roku zarejestrowano 6 nowych 
organizacji związkowych: w Przedsiębiorstwie Robót Melio-
racyjnych i Ochrony Środowiska Ekomel sp. z o.o., w Gdy-
nia Container Terminal SA, Pracowników Tymczasowych, 
w Zakładzie Przerobu Drewna Lasów Państwowych w Lębor-
ku, w Wartsila Ship Design Poland Sp. z o.o., w Komendzie 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdań-
skim. 

– Wśród organizacji zarejestrowanych w naszym Regionie 
są takie, które stale pracują nad zwiększaniem uzwiązkowie-
nia i odnoszą na tym polu spore sukcesy – mówi Jan Szew-
czyk, szef działu. Podobnie jak w latach ubiegłych Dział Orga-
nizowania i Rozwoju wspierał pracowników poszczególnych 
zakładów w przeprowadzaniu protestów i organizacji pikiet.

Zostaniesz profesjonalnym 
związkowcem

Co roku odbywa się ok. 50 szkoleń dla działaczy 
organizacji zakładowych „Solidarności”. Szkolenia 
dotyczą m.in. kodeksu pracy, prowadzenia nego-
cjacji z pracodawcą, przeprowadzania wyborów 
w Związku, pracy komisji rewizyjnych, skarbników 
czy podstawowej obsługi komputera.

Kontakt: 58 308 42 76, 
dzial.szkolen@solidarnosc.gda.pl

 Skuteczny związkowiec, to związkowiec posiadający sze-
roką wiedzę nie tylko z zakresu prawa pracy. W zdobywa-

niu nowej wiedzy, kompetencji i umiejętności związkowców 
wspiera Dział Szkoleń, którym od wielu lat kieruje Irena 
Jenda. Od stycznia do grudnia 2018 roku pracownicy działu 
przeprowadzili 36 szkoleń, w których udział wzięło 466 osób 
(70 dni szkoleniowych). Od września rozpoczęły się szkole-
nia w ramach projektu „Wiem więcej – działam skutecznie” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego, który jest skierowany do 
członków NSZZ „Solidarność”. W ramach tego projektu do 
tej pory przeprowadzono 14 szkoleń, trzy- i czterodniowych, 
co dało 45 dni szkoleniowych dla 240 osób. 

Zdobędziesz nowe kwalifikacje 

Już kilkanaście tysięcy osób wzięło udział w szko-
leniach realizowanych w ramach projektów euro-
pejskich, w których Region Gdański NSZZ „Solidar-
ność” był liderem lub partnerem. 
Kontakt: 58 308 43 37, 
j.lobodzinska@solidarnosc.gda.pl

 W 2018 roku Region Gdański NSZZ „Solidarność” re-
alizował trzy projekty. Jeden z nich skierowany był do osób 
bezrobotnych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na 
rynku pracy. Projekt „Stop bezrobociu! Nowe kwalifikacje na 
dobry początek”  oferował osobom bez pracy bardzo szerokie 
i zindywidualizowane wsparcie, od doradztwa zawodowego, 
poprzez wsparcie psychologiczne, pomoc w przygotowaniu 
dokumentów aplikacyjnych na nowe stanowiska pracy, szko-
lenia zawodowe prowadzące do nabycia czy też podniesienia 
kwalifikacji zawodowych aż po pomoc w znalezieniu zatrud-
nienia. Z oferty projektu skorzystało 106 osób. 

W kolejnym z projektów „Nowe kwalifikacje – nowe per-
spektywy” mogą wziąć udział osoby pracujące, które ukoń-
czyły 18 rok życia, a przy tym zamieszkują lub pracują w wo-
jewództwie pomorskim. Pierwszeństwo udziału w projekcie 
mają panie. Preferowane są także osoby, które ukończyły 50 
lat oraz osoby, które zakończyły edukację na poziomie gimna-
zjum lub niższym, szanse na udział w projekcie może zwięk-
szyć zatrudnienie w sektorze MŚP bądź podmiocie ekonomii 
społecznej. W projekcie oferowane są szkolenia z zakresu 
technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz z języka 
angielskiego i niemieckiego. Do projektu można się zgłosić, 
dokonując rejestracji na portalu projektu: https://nowekwa-
lifikacje.eduportal.pl/ Dotychczas do projektu przystąpiło 
ponad 200 osób. 

Ostatni projekt pt. „Wiem więcej – działam skutecznie” 
jest ukierunkowany na podniesienie kompetencji eksperc-
kich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” poprzez ich udział 
w szkoleniach z zakresu prawa pracy, negocjacji oraz analizy 

ZE ZWIĄZKIEM ŁATWIEJ
Z NAMI:



13Nr 1/styczeń 2019

ZE ZWIĄZKIEM ŁATWIEJ
ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, co z kolei ma się 
przyczynić do wzmocnienia potencjału związku zawodowe-
go jako podmiotu zaangażowanego w proces stanowienia 
prawa. Aktualny harmonogram szkoleń dostępny jest na 
stronie www Regionu Gdańskiego: http://www.solidarnosc.
gda.pl/s6-dzias-szkole/74-aktualnoci-dziau-szkole/harmo-
nogram-szkolen-na-okres-styczen-czerwiec-2019-r/. Od 
września 2018 roku 200 członków NSZZ „Solidarność” roz-
poczęło udział w projekcie. Zapraszamy do zapoznania się z 
bieżącymi informacjami na temat realizowanych przez nas 
projektów na stronie: http://www.solidarnosc.gda.pl/progra-
my-eu-aktualnosci/

Uzyskasz bezpłatną pomoc 
prawną 

Zespół związkowych prawników udziela porad 
dotyczących bieżącej działalności organizacji za-
kładowych, z zakresu prawa pracy, trybu rozwiązy-
wania sporów zbiorowych i negocjacji z pracodaw-
cą. Członkowie Związku mogą również otrzymać 
bezpłatną pomoc prawną w sprawach osobistych.
Kontakt: 58 308 42 74, 
dzial.prawny@solidarnosc.gda.pl

Związkowi prawnicy w minionym roku udzielili około 
1600 porad  w sprawach indywidualnych członków Związku, 
jak i 1450 w sprawach organizacji związkowych. Z pomocy 
prawnika można skorzystać zarówno w gdańskiej siedzibie 
Związku, jak i w oddziałach: w Gdyni, Starogardzie Gdańskim 
i w Kościerzynie. Związkowi prawnicy mają na swoim kon-
cie 44 opinie prawne, jak i wiele wygranych spraw w sądach 
pracy. 

Zdobędziesz informacje
O informację na temat NSZZ „Solidarność” dbają 
pracownicy Działu Informacji i Promocji, którzy 
redagują miesięcznik „Magazyn Solidarność” (11 
numerów rocznie), ścienny „Biuletyn Solidarności” 
(12 numerów), cotygodniowy Internetowy Biule-
tyn Informacyjny Solidarności (52 numery rocznie), 
a także stronę internetową Zarządu Regionu (1 tys. 
informacji rocznie i około 280 tys. odsłon).
Kontakt: 58 308 42 72, 
magazyn@solidarnosc.gda.pl

A nawet – znajdziesz pracę  
Niepubliczna Agencja Zatrudnienia „Biuro Pracy 
Solidarność” zbiera oferty pracy z zakładów wo-
jewództwa pomorskiego. Biuro świadczy również 
usługi poradnictwa zawodowego. 
Kontakt: 58 308 43 47, 
biuro.pracy@solidarnosc.gda.pl

W 2018 roku Biuro Pracy współrealizowało regionalny  
projekt „Stop Bezrobociu”, w ramach którego udzielono 
uczestnikom projektu 565 godzin indywidualnego doradz-
twa zawodowego, pracę otrzymało 40 osób z 94 uczestników 
projektu.

Wspieramy młodzież i seniorów

Region Gdański NSZZ „Solidarność” jest fundato-
rem  Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy, która 
prowadzi Fundusz Stypendialny im. NSZZ „Solidar-
ność” i realizuje projekty m.in. dla seniorów. 
Kontakt: 58 308 43 56, r.tkaczyk@solidarnosc.gda.pl

W minionym roku fundacja zrealizowała projekt „W zdro-
wym ciele – zdrowy senior. Spacery Nordic Walking po 
gdańskich parkach”. W zadaniu udział wzięło 38 seniorów 
z Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidar-
ność”. Drugi projekt dotyczył organizacji wystawy pt. „100 
rocznica odzyskania niepodległości. Historia Polski w malar-
stwie artystów z Grodzieńszczyzny”. Wystawa dostępna była 
dla zwiedzających w Sali BHP w maju i czerwcu 2018 roku, 
zobaczyło ją 5 tys. osób. Składało się na nią 46 obrazów, na 
których przedstawiono ważne dla Polski wydarzenia i posta-
cie.  Do Gdańska przyjechało 8 malarzy z Grodna. W lekcjach 
historii, które zostały przygotowane na podstawie wystawy, 
wzięło udział 400 uczniów z gdańskich szkół i 300 uczniów 
z terenu województwa pomorskiego. 

W 2018 roku przyznano 26 stypendiów i innych form 
wsparcia dla uczniów.

Dbamy o dziedzictwo 
„Solidarności”

Region Gdański NSZZ „Solidarność” dba o dziedzictwo 
NSZZ „Solidarność”. Jest głównym organizatorem sierpnio-
wych rocznic podpisania Porozumień Sierpniowych, jak i ob-
chodów tragicznych wydarzeń z grudnia 1970 roku.

Od stycznia do grudnia 2018 roku przedstawiciel ZRG 
przeprowadził 32 lekcje z najnowszej historii Polski w 12 
szkołach, w których wzięło udział ok. 700 uczniów.

Gdańska „Solidarność” nie zapomina o patronie Związku, 
błogosławionym ks. Jerzym Popiełuszce. W minionym roku 
przedstawiciele organizacji związkowych z naszego Regionu 
pełnili służbę u grobu kapelana „Solidarności” 19 razy (120 
osób).

A nawet – znajdziesz pracę  

NSZZ „Solidarność”. Jest głównym organizatorem sierpnio-

Dzięki NSZZ „Solidarność”

Obniżono wiek emerytalny 
dla kobiet do 60 roku życia, 
dla mężczyzn do 65 roku 
życia

To się nam
już udało

Wprowadzono stawkę minimalną  
za godzinę pracy.  W 2017 roku 
było to 13 zł brutto, obecnie jest to 
14,70 zł.

Wprowadzono ograniczenie
handlu w niedziele. W tym roku 
handel będzie dozwolony tylko 
w jedną niedzielę w miesiącu, za 
wyjątkiem niedziel poprzedzają-
cych Boże Narodzenie i Wielkanoc.

Ograniczono umowy śmieciowe
 Ograniczenia w zawieraniu 

umów terminowych
 Oskładkowanie umów zlecenia

Ograniczono pracę na czarno 
 Obowiązuje wymóg podpisania 

z pracownikiem umowy przed 
podjęciem pracy

 Uregulowano zatrudnianie 
pracowników tymczasowych

 Uregulowano rynek pracy dla 
cudzoziemców

Zmieniona została ustawa o związkach zawodowych, która pozwala 
na przynależność do związku zawodowego każdemu, kto świadczy 
pracę niezależnie od formy zatrudnienia.
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na margines, szarych żołnierzy z ulic 
Gdańska, z podziemnych drukarni. 

Wymienił też zmarłych członków 
„Godności”: Halinę Słojewską, aktorkę 
zmarłą 1 listopada 2018 r., stoczniow-
ca  inżyniera Alojzego Szablewskiego, 
sędzię Annę Kurską, scenografkę Alinę 
Afanasjew.  

– Czasy, ludzie i zdarzenia składają 
się na srebrny jubileusz. Stowarzyszenie 
staje w obronie godności człowieka. Je-
śli wybraliście słowo „Godność”, to ono 
jest przez was dobrze zagospodarowane 
– powiedział metropolita gdański ks. abp 
Sławoj Leszek Głódź, pierwszy od 1945 
roku biskup polowy WP. – Stowarzysze-
nie „Godność” to czas ponad jednego 
pokolenia, a dokonania to miejsca, czy-
li tablica na Westerplatte, pomnik Jana 
Pawła II i Ronalda Reagana, pomnik 
Anny Walentynowicz. Stowarzyszenie 
zawsze staje w obronie człowieka i jego 
godności.  

Z kolei przewodniczący Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność” Krzysztof Dośla przypomniał, że 
członkowie Stowarzyszenia „Godność” 
to ludzie Związku hołdujący jego war-
tościom.

 – Ludzie ze Stowarzyszenia „God-
ność” to ludzie „Solidarności”. Zamy-

W służbie pamięci
25 LAT STOWARZYSZENIA „GODNOŚĆ”

Upominali się o bohaterów z drugiego szeregu, którzy nie załapali się na 
splendory, a tracąc zdrowie, uwięzieni na lata w aresztach i więzieniach, 
znaleźli się na marginesie życia. Piętnowali sędziów, którzy sprzeniewie-
rzyli się niezawisłości, ostrzegali, do czego prowadzi uległe wobec dys-
ponentów politycznych sądownictwo, przypominali o odpowiedzialnych 
za zbrodnie na narodzie i o godności ludzi pracy, ujawniali archiwalia KW 
PZPR m.in. z grudnia 1981 roku. Przez 25 lat członkowie Stowarzyszenia 
„Godność” potrafili, wbrew modom i koniunkturom, dbać o pamięć, przy-
wracając krzyż nad mogiłami żołnierzy z Westerplatte, przypominając pa-
pieskie przesłanie, że każdy ma swoje Westerplatte, upamiętnić Jana Pawła 
II i Ronalda Reagana, Zbigniewa Herberta i Ryszarda Kuklińskiego.   

Uhonorowani przez Stowarzyszenie „Godność”.

Prezes Czesław Nowak i wiceprezes Andrzej Osipów wręczają pamiątkowy medal 
przewodniczącemu gdańskiej „Solidarności” Krzysztofowi Dośli.

Z okazji 25-lecia działalności Stowarzyszenia „God-
ność” wydawnictwo Patria Media przygotowało album 
prezentujący najważniejsze postaci i dokonania tego 
środowiska. Po lekturze tekstów i zdjęć zamieszczonych 
na blisko dwustu stronach publikacji widać, jak trudno 
byłoby wyobrazić sobie współczesny Gdańsk bez efektów 
działań „Godności” – zarówno w wymiarze materialnym, 
przestrzennym (pomniki św. Jana Pawła II i Ronalda Re-
agana, Józefa Piłsudskiego czy Anny Walentynowicz), jak 
i życia społecznego (uroczystości współorganizowane 
przez byłych więźniów politycznych PRL).

Album pokazuje również współpracę Stowarzyszenia 
„Godność” ze strukturami NSZZ „Solidarność” różnego 
szczebla. Współpracę oczywistą, bo przecież członkowie 
„Godności” to ludzie „Solidarności” par excellence. Widać 
to także w gronie autorów, z których większość jest zwią-
zana z gdańską „S”. Wydawcą i autorem książki jest Adam 
Chmielecki. Projekt graficzny przygotowali Teresa i An-
drzej Sowińscy, a większość zamieszczonych w albumie 
zdjęć pochodzi z archiwów fotografików Pawła Glanerta 
i Wojciecha Milewskiego. Wydanie publikacji wsparli wo-
jewoda pomorski, TVP, Fundacja Lotos i PGNiG.

13 grudnia 2018 r. tym razem nie o 
północy, jak bywało, ale o godzinie 16 
przy pomniku Poległych Stoczniowców 
w Gdańsku ludzie z „Godności” zapalili 
znicze pamięci. 

– Przychodzimy, by składać wieńce 
i kwiaty wszystkim poległym w Grud-
niu. Pomnik upomina się, aby osądzić 
zbrodnie. Tutaj, na ziemi, wielu unik-
nęło odpowiedzialności, ale my musi-
my pamiętać, że zbrodnie muszą być 
osądzone. Nie została wytyczona gra-
nica między zbrodnią a bohaterstwem. 
Nawet na ulicach polskich miast po-
zostali patroni z czasów zbrodniczego 
systemu, a nie ma miejsca dla „Inki”, dla 
prezydenta Kaczyńskiego. Tak stało się 
w stolicy. Na szczęście w Gdańsku ja 
już mieszkam nie przy ulicy Dąbrowsz-

czaków, a przy ulicy prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego – mówił prezes stowarzy-
szenia Czesław Nowak pod pomnikiem 
Poległych Stoczniowców na placu Soli-
darności.

Ksiądz kanonik Ludwik Kowalski 
z bazyliki Świętej Brygidy odmówił 
modlitwę za tych, którzy byli więzieni 
i ponosili ciężkie konsekwencje swych 
szlachetnych czynów, za poległych ro-
botników Wybrzeża w 1970 roku oraz 
w roku 1981.  

Już w Sali BHP chwilę później Cze-
sław Nowak powiedział, że „Godność” 
powstała, by „nazwać zbrodniarzy po 
imieniu i aby domagać się sprawiedli-
wości”. Podziękował też mediom, w tym 
TVP 3 Gdańsk, że ta podjęła się wycią-
gania z niepamięci ludzi zepchniętych 

kani w więzieniach, pozbawiani praw 
obywatelskich za to, że upomnieli się o 
godność człowieka, o prawo do życia w 
wolnej ojczyźnie. Po 1989 roku wielu 
z nas wydawało się, że wszystko będzie 
dobrze, że krzywdy same się naprawią, 
że rządzący państwem z własnej inicja-
tywy zadośćuczynią ofiarom, ich rodzi-
nom, byśmy żyli godnie. Były to smutne 
oczekiwania, bo były złudzeniem. Trze-
ba było Stowarzyszenia „Godność”, by 
przypomnieć o spychanych na margi-
nes. By pamiętać, abyśmy nie musieli 
już budować kolejnych krzyży dla tych, 
którzy upominaliby się o wolność i god-
ność – powiedział przewodniczący. 
W imieniu Regionu Gdańskiego „Soli-
darności” dziękował członkom stowa-
rzyszenia za bezkompromisowość i za 
naukę postawy niezłomności. 

„W stanie wojennym skazywani na 
więzienie za walkę z komunistyczną 
władzą, po porozumieniu Okrągłego 
Stołu walczyli o pełną dekomunizację 
Polski. Ludzie prawych charakterów 
i czystych życiorysów” – napisał prezes 
PiS Jarosław Kaczyński w liście odczyta-
nym w Gdańsku. Przypomniał, że Cze-
sław Nowak, Ryszard Gruda, Stanisław 
Fudakowski, Mariusz Hinz, Andrzej 

Niezwykły album

Michałowski, Andrzej Osipów, Janina 
Wehrstein, te i inne nazwiska już wpisa-
ły się w najnowszą historię Polski.  

To dzięki „Godności” Jan Paweł II 
i prezydent USA Ronald Reagan spa-
cerują razem w nadmorskim gdańskim 
parku noszącym imię amerykańskiego 
prezydenta. Inspiracją dla projektu było 

zdjęcie wykonane przez fotoreporte-
ra The Associated Press we wrześniu 
1987 r. Agencja zgodziła się na bez-
płatne wykorzystanie zdjęcia. W 2011 
roku metropolita gdański ks. abp Sławoj 
Leszek Głódź, pytany przez nas o ideę 
pomnika, stwierdził po włosku: „Nulla 
osta” – Nie ma przeszkód. 

13 grudnia 2018 r. w 25 rocznicę 
powołania „Godności” Czesław Nowak 
i Andrzej Osipów wręczyli pamiątkowe 
medale „Wdzięczni za Niepodległość”  
kilkunastu osobom wspierającym sto-
warzyszenie w czasach, gdy nie było 
„koniunktury” na „Godność” i jej po-
glądy na rzeczywistość. W tym gronie 
znaleźli się m.in.: ks. Ireneusz Bradt-
ke, proboszcz bazyliki Mariackiej, ks. 
Ludwik Kowalski, proboszcz bazyliki 
Świętej Brygidy, ks. Rafał Starkowicz 
z „Gościa Niedzielnego”, redaktorzy 
Artur S. Górski i Adam Chmielecki 
związani m.in. z „Magazynem Solidar-
ność”, red. Andrzej Liberadzki (m.in. 
tygodnik „Czas” przed 13 grudnia 1981 
r.), Adam Borowski (Liga Republikań-
ska i wydawnictwo Volumen), Krzysz-
tof Wyszkowski i Krzysztof Dośla.

Podróżą w przeszłość i teraźniej-
szość był zaś specjalny pokaz filmu 

„Godność” w reżyserii dokumentalistki 
TVP Jolanty Roman-Stefanowskiej.  

– 25 lat to kawał czasu. Wspólnie 
przeszliśmy ciężką drogę jako Sto-
warzyszenie „Godność” – powiedział 
Czesław Nowak.

(asg)
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GRUDNIOWE UROCZYSTOŚCI 2018

Pragnęli wolnej Polski
Przed świtem, 17 grudnia w Gdyni rozpoczęły się uroczystości 
upamiętniające o�ary masakry z 17 grudnia 1970 roku. List od
prezydenta RP odczytała minister Zo�a Romaszewska.  Pochylam 
dzisiaj nisko głowę z czcią dla odwagi i poświęcenia ludzi, z których 
mało kto mógł pamiętać wolną Polskę, bo w większości byli ludźmi 
młodymi, wyrosłymi już pod władzą komunistów. Ale wszyscy nowej, 
wolnej Polski gorąco pragnęli. Za nią oddali życie. I to dzięki ich 
o�erze my, współcześni Polacy, żyjemy w na powrót niepodległej, 
suwerennej Ojczyźnie – napisał prezydent Andrzej Duda.
Wieczorne obchody rozpoczęła msza święta w kościele pw. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa, po której uczestnicy uroczystości 
przeszli ze zniczami w milczącym pochodzie ulicą Świętojańską 
pod pomnik O�ar Grudnia ’70 na placu Wolnej Polski.

Ofiarom terroru komunistycznego
Taki napis znajduje się na pomniku przy ul. Kazimierza Pułaskiego w Gdyni, gdzie 13 grudnia 2018 r. działacze 
„Solidarności”, władze miasta i zwykli mieszkańcy Gdyni złożyli kwiaty oraz zapalili znicze ku czci tych, którzy 
w stanie wojennym, ale i nie tylko, stracili życie, zdrowie, pracę. Składanie kwiatów poprzedziła msza święta 
odprawiona w kościele oo. Redemptorystów.

16 grudnia w Gdańsku  
Główne obchody 48 rocznicy Grudnia ’70 odbyły się w niedzielę,16 grudnia 2018 roku. Do bazyliki św. Brygidy 
przybyli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, poczty sztandarowe z całej Polski, związkowcy 
z NSZZ „Solidarność” i mieszkańcy Gdańska. Uroczystości rozpoczęło odczytanie listu prezydenta RP Andrzeja 
Dudy przez minister Zo�ę Romaszewską. Po mszy świętej uczestnicy grudniowych uroczystości przeszli pod
pomnik Poległych Stoczniowców, gdzie po odśpiewaniu hymnu narodowego, odczytaniu Apelu Poległych, 
złożono wieńce i wiązanki kwiatów.

Stoczniowcy  i młodzież
Wspólne składanie kwiatów i zniczy przez stoczniowców ze 
Stoczni Gdańsk i uczniów pomorskich szkół odbyło się 14 grudnia 
na placu Solidarności w Gdańsku, pod pomnikiem Poległych 
Stoczniowców. W uroczystym składaniu kwiatów i zniczy wzięła 
udział młodzież szkolna z 27 szkół, głównie z Gdańska i to 
zarówno ze szkół podstawowych: SP nr 2, SP nr 3, SP nr 14, SP nr 
16 z oddziałami Gimnazjum nr 10, SP nr 35, SP nr 39, SP nr 43, SP 
nr 50, SP nr 56, SP nr 58 z oddziałami Gimnazjum nr 2, SP nr 59, 
SP 67 z oddziałami Gimnazjum nr 8, SP nr 69, SP nr 70, SP nr 82, 
VII LO, Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących, Szkoła 
Mistrzostwa Sportowego, Zespół Szkół Katolickich św. Kazimierza, 
Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące Conradinum, Zespół Szkół 
Morskich, Zespół Szkół Łączności, Zespół Szkół Energetycznych, 
Zespół Szkół Kreowania Wizerunku, Zespół Szkół Specjalnych nr 
2. Ponadto uczestnikami uroczystości byli uczniowie z Zespołu 
Szkół Handlowych w Sopocie i Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 
w Rumi.

Naszą powinnością jest pamięć 
Do wydarzeń Grudnia ’70 nawiązał w swojej homilii abp Sławoj 
Leszek Głódź: – 48 lat temu miało miejsce to tragiczne wydarze-
nie w powojennej historii Ojczyzny i narodu. Niewinnie przelana 
polska, robotnicza krew 44 zamordowanych lub zmarłych z od-
niesionych ran, 1165 rannych. Wstrząsające żniwo tamtej zbrodni. 
Pomorze Gdańskie o niej pamięta. I Polska pamięta! 
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CYTAT MIESIĄCA

MIESIĄC W LICZBACH
4966,61 zł
Tyle wyniosło przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto w listopadzie 
2018 r. W porównaniu z paździer-
nikiem 2018 roku było wyższe o 
0,9 proc., w porównaniu z listopa-
dem 2017 r. wzrosło o 7,7 proc.

Pod koniec listopada 2018 r. w woje-
wództwie pomorskim odnotowano 
stopę bezrobocia na poziomie 
4,8 proc.

Produkcja przemysłowa w listopa-
dzie 2018 r. zwiększyła się o 4,7 proc. 
w porównaniu z listopadem 2017 r.
Ceny paliw do prywatnych środków 
transportu w listopadzie 2018 roku 
wzrosły o 10,6 proc. wobec listopa-
da 2017 roku.

Ceny usług �nansowych świadczo-
nych przez banki i inne instytucje 
w październiku 2018 r. spadły o 
14 proc. w porównaniu z listopadem 
2017 r.

W listopadzie 2018 r. odnotowano 
wzrost cen pieczywa o 8,8 proc. 
w porównaniu z listopadem 2017 
roku.

In�acja w listopadzie 2018 r. osią-
gnęła 1,3 proc. Jest to jej najniższy 
poziom od grudnia 2016 r.

Do listopada 2018 r. nabywcy deta-
liczni wydali 11,6 mld zł na obligacje 
skarbowe. To najwyższa wartość 
w historii sprzedaży obligacji.

LICZBA MIESIĄCA

Tylu Polaków pozytywnie ocenia miniony 
2018 rok – wynika z badań CBOS.

69 procent

Orzechy, którymi chętnie zajada-
my się zimą, są nie tylko smaczne, ale 
i zdrowe. Te włoskie korzystnie wpły-
wają na pracę mózgu. Laskowe są źró-
dłem wyrównującego ciśnienie krwi 
potasu oraz wapnia i fosforu, które 
wzmacniają kości. Brazylijskie dzięki 
wysokiej zawartości antyoksydantów 

zmniejszają ryzyko wystąpienia nowo-
tworów. Orzechy nerkowca zawierają 
substancje zapobiegające rozwojowi 
miażdżycy i cukrzycy. Kwasy tłuszczo-
we zawarte w orzechach makadamia 
obniżają ryzyko wystąpienia chorób 
wieńcowych, a cynk w orzechach pe-
kan wzmacnia odporność.

Przed niebezpieczeństwem, ja-
kim jest smog, ostrzegają wszystkie 
media. W nowym 2019 roku warto 
więc zainwestować w naturalnego 
sprzymierzeńca – roślinę. Dzięki 
zdolności do fotosyntezy zieloni 
współlokatorzy pochłaniają trujące 
substancje z powietrza i transportują 
je do podłoża, gdzie zostają zneutra-
lizowane przez mikroorganizmy gle-
bowe. Według ekspertów roślinami 
najskuteczniej oczyszczającymi po-
wietrze i jednocześnie możliwymi do 
hodowania w mieszkaniu są: gerbera 
Jamesona, chamedora wytworna, 
palma bambusowa, dracena, �kus, 
zielistka, skrzydłokwiat, anturium 
i bluszcz pospolity.

Gdy w naszych rozmowach pojawia 
się problem podatków, często słyszymy, 
że są za wysokie. Tymczasem ich relacja 
do PKB w Polsce wynosi 35,1 proc., znacz-
nie poniżej średniej dla całej Unii Europej-
skiej, która osiągnęła wysokość 40,2 proc. 
(wyniki pochodzą z 2017 r.). Najwyższy 
udział podatków i składek w PKB miała 
Francja (aż 48,4 proc.), kolejne pozycje w 

rankingu zajmują Belgia (47,3 proc.) oraz 
państwa skandynawskie – Dania (46,5 
proc.), Szwecja (44,9 proc.) i Finlandia 
(43,4 proc.). Najmniejszy udział podatków 
w PKB mają Irlandczycy (zaledwie 23,5 
proc.), Rumuni (25,8 proc.), Bułgarzy (29,5 
proc.) oraz mieszkańcy państw bałtyckich 
– Litwini (29,8 proc.), Łotysze (31,4 proc.) 
i Estończycy (33 proc.).

Całkowite dochody z podatków i składek na 
ubezpieczenie społeczne w państwach członkowskich UE 
(przykładowo) w proc.
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Udział podatków w PKB

Początek roku jest tradycyjnym 
czasem postanowień – symboliczne 
zakończenie pewnego etapu sprzyja 
podsumowaniom, a następnie 
planom na przyszłość. Jednak ba-
dania pokazują, że noworoczne 
plany realizuje tylko… 8 proc. 
planujących. Dlaczego? Po-
stanowienia bywają zbyt 
abstrakcyjne. Psychologo-
wie osiągnięć radzą, żeby 
podejść do noworocznych 
założeń tak samo jak do 
każdego innego planu 
– ustalić konkretne środki, 
które umożliwią jego re-
alizację. Zamiast abstrak-
cyjnego „będę uprawiać 
sport” – lepiej założyć „trzy 
razy w tygodniu będę ćwi-
czyć przez godzinę po pracy”, 
zamiast „będę oszczędzać” 
– „odłożę konkretną kwotę 
z każdej wypłaty”.

Postanowienia – 
czas 
na realizację

Rośliny kontra smog

Zdrowotne właściwości orzechów

Młodzieżowym Słowem Roku 2018 został uznany… 
„dzban”. Jednak, jak zaznacza Wydawnictwo Naukowe PWN, 
będące organizatorem plebiscytu, nie chodzi tylko o na-
czynie. Słowo zyskuje popularność jako rodzaj obraźliwego 
określenia. Jednak poziom negatywnego nacechowania 
emocjonalnego jest różny według wypowiadających się 
młodych ludzi – okazuje się, że dzbanem może być za-
równo ‘osoba, która ma poziom intelektualny jak dzban, 
czyli żaden’, jak i ‘niemądra osoba, pieszczotliwa nazwa 
przyjaciela’. Pojawia się też sugestia, że dzbanem jest po 
prostu ktoś, kto zrobił coś, co nie spodobało się osobie 
mówiącej. Drugie miejsce zajęło słowo „masno/masny” 
(czyli ‘tłusty’, określenie przejęte z gwary śląskiej), a trze-
cie „prestiż / prestiżowy”. Przypomnijmy, że w 2017 roku 
zwycięzcą plebiscytu zostało słowo „XD” – połączenie liter 
symbolizujące uśmiech w języku pisanym mediów społecz-
nościowych, a w 2016 roku było nim określenie „sztos” tłu-
maczone jako ‘coś fajnego, niesamowitego, fantastycznego’.

Nie bądź dzban!
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Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, 
ale tylko jeden język po to, abyśmy więcej patrzyli 
i słuchali, niż mówili.

Sokrates
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– Co z okresu internowania w Strze-
bielinku najbardziej utkwiło Panu w 
pamięci? 

– Największe wrażenie na mnie, a 
jak się później dowiedziałem, również 
na strażnikach, którzy mieszkali w bloku 
obok, zrobił nasz pierwszy protest zorga-
nizowany w miesięcznicę wprowadzenia 
stanu wojennego. Uderzaliśmy wówczas w 
kraty blaszanymi naczyniami. Po wyjściu 
rozmawiałem z żoną jednego z klawiszy. 
Wiedziała, że byłem internowany, i przy-
znała, że gdy strażnicy słyszeli ten hałas, 
to... wszyscy siedzieli jak na walizkach, nie 
wiedzieli, co się dzieje. Później, w następ-
ne miesięcznice, nie robiło to już dużego 
wrażenia, ale ten pierwszy protest owszem. 
W pamięci utkwił mi również moment w 
listopadzie 1982 r., gdy dowiedziałem się, 
że Lech Wałęsa napisał list do Wojciecha 
Jaruzelskiego.  Poza tym zdarzały się sytu-
acje, że ludzie trochę się załamywali.  

– Często?
– Nie, ale w mojej celi to się zdarzy-

ło. Złamało człowieka, który miał ro-
dzinę. Odwróciłem się wtedy do ściany. 
Boli jak płacze kobieta, ale gdy płacze 
mężczyzna, i to nie z powodu bólu fi-
zycznego, ciężko jest pomóc.  

– Pan był w Strzebielinku przez pra-
wie cały rok. 

– Zabrakło trzech dni. Zaczęło się 
od tego, że zjawili się u mnie milicjan-

STRZEBIELINKOWCY

W potrzasku:  
Ośrodek Odosobnienia w Strzebielinku 

16 grudnia 2018 roku podczas uroczystości grudniowych w bazylice św. Brygidy 
abp Sławoj Leszek Głódź poświęcił sztandar Stowarzyszenia Strzebielinek.
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Żadnej współpracy nie będzie
ROMAN URBAŃSKI
rocznik 1948, członek NSZZ „Solidarność” w PKP w Zajączkowie Tczewskim, prze-
wodniczący KZ, przewodniczący Komisji Porozumiewawczej na węźle PKP Tczew, 
delegat na I Walny Zjazd Delegatów, członek Zarządu Regionu, internowany 
w Strzebielinku od 13 grudnia 1981 r. do 9 grudnia 1982 r.

ci. Powiedzieli, że w Zajączkowie, gdzie 
przewodniczyłem Komisji Zakładowej, 
niby okradziono jakieś wagony. Odpo-
wiedziałem im, że nie mam z tym nic 
wspólnego. Nikogo nie pobiłem, nie 
wyzwałem, nie okradłem, więc pozosta-
je czwarta możliwość, czyli działalność 
związkowa. W tym momencie jakby ich 
zamurowało. Ubrałem się, a gdy wysze-
dłem z podwórka, to zobaczyłem, że na 
zewnątrz czeka jeszcze dwóch obcych 
milicjantów. Zawieźli mnie do Karsina 
i tam odczytali decyzję o internowa-
niu. Stamtąd pojechaliśmy fiatem 125p 
do Pruszcza Gdańskiego, gdzie został 
zorganizowany jakiś punkt zborny. Ze 
mną było jeszcze kilka osób: Zbigniew 
Brodowski, Jolanta Szostek, Halina Wi-
niarska i Małgorzata Celejewska. Poje-
chaliśmy do Strzebielinka. Było trochę 
nieprzyjemnie, ale jak na miejscu zoba-
czyłem Andrzeja Gwiazdę, zrobiło mi 
się cieplej. Zdjęli nam odciski palców 
i wykonali zdjęcia, ale nie przejąłem 
się za bardzo, ponieważ wiedziałem, że 
nie jestem sam. Po załatwieniu spraw 
formalnych dostałem miskę do jedze-
nia i zaprowadzono mnie do celi nr 10. 
Spojrzałem do środka, a tam Jacek Ku-
roń, Janusz Onyszkiewicz, Jasiu Rulew-
ski, Grzesiu Palka, Seweryn Jaworski, 
Staszek Wądołowski i inne osoby. Był 
też z nami Jan Śliwiński, jak się później 
dowiedziałem, współpracownik SB.  
– Przez pomyłkę, czy specjalnie?

Ośrodek Odosobnienia w Strzebie-
linku (gm. Gniewino) funkcjonował 
od 13 grudnia 1981 r. do 23 grudnia 
1982 r. na terenie aresztu i zakładu 
karnego.

Internowano w nim działaczy „Soli-
darności” z Regionów Gdańskiego i Słup-
skiego, członków Krajówki zatrzyma-
nych w siedzibie NSZZ „S” w Gdańsku, 
a od marca 1982 r. także związkowców 
z Regionów Toruńskiego i Bydgoskiego, 
przewiezionych z Potulic i z Białołęki, zaś 
od sierpnia 1982 r. – z Regionu Pomorze 
Zachodnie. Akcja internowania nosiła 
kryptonim „Jodła”. Pierwsza lista osób 
do internowania została sporządzona już 
28 października 1980 r.

W ośrodku odosobnienia przebywało 
łącznie 491 osób. Internowani w Strzebie-
linku byli m.in.: Lech Kaczyński, Lech 
Dymarski, Andrzej Gwiazda, Maciej 
Jankowski, Seweryn Jaworski, Karol 
Modzelewski, Janusz Onyszkiewicz, Jan 
Rulewski, Henryk Wujec, Ryszard Błasz-
czyk, Jacek Merkel, Grzegorz Palka, Józef 
Patyna, Antoni Tokarczuk, Stanisław Wą-
dołowski, Grażyna Wendt-Przybylska. Po 
skierowaniu do szpitala kilka osób ucie-
kło, m.in. Krzysztof Wyszkowski.

Co prawda obóz miał obszerny plac 
spacerowy i boisko do gry w siatków-
kę, a w jednej z cel urządzono kaplicę, 
to izolacja, 16-osobowe cele, cenzura 
korespondencji, nadzór Straży Wię-
ziennej i inwigilacja SB (grupą opera-
cyjno-śledczą kierował kpt. Eugeniusz 
Maciuk, prowadzący m.in. „rozmowy 
obywatelskie”) nie pozwalały zapo-
mnieć o uwięzieniu.   

Opiekę duszpasterską sprawował ks. 
Tadeusz Błoński, kapelan Wojska Pol-
skiego z Gdańska Wrzeszcza.

Obóz internowania w Strzebielinku 
był jednym z 46 obozów dla działaczy 
opozycji uznanych za niebezpiecznych 
dla porządku, zorganizowanych przez 
Wojskową Radę Ocalenia Narodowego 
pod „szyldem” Ministerstwa Sprawie-
dliwości. Kolejne dziewięć junta WRON 
utworzyła w następnych miesiącach.

W marcu 1982 r. grupa internowa-
nych (Tadeusz Szczudłowski, Jan Kozia-
tek, Józef Hamadyk, Bolesław Hutyra, 
Ryszard Szkant) w więziennej stolarni 
wykonała potajemnie drewniany krzyż, 

który w Wielką Sobotę 1982 roku usta-
wiła w kaplicy. 

30 maja 2017 r. Sąd Rejonowy 
Gdańsk-Północ zarejestrował Stowa-
rzyszenie Strzebielinek. Do stowa-
rzyszenia mogą należeć, oprócz osób 
internowanych, wszyscy ci, którzy 
„utożsamiają się z tradycjami walki o 
wolność, solidarność i niepodległość 
Narodu Polskiego”. Informacje na stro-
nie www.strzebielinek.pl. Dane kontak-
towe: Stowarzyszenie Strzebielinek, ul. 
Lutniowa 40, 80-298 Gdańsk, tel.: 515 
228 787 (Jan Skiba), e-mail: strzebieli-
nek@gmail.com

(asg)

– Gdy wszedłem, on już tam był. 
Ale może to ja trafiłem do tej celi przez 
przypadek i dlatego, że inne miejsca 
były już zajęte.  

 
– Zaczęli się panowie organizować, 
sprawdzać, kto jest skąd? 

– Tak. Przede wszystkim chodziło 
o to, żeby nasze dane adresowe wyszły 
na zewnątrz. I one trafiły na Zachód. 
Dzięki temu moją rodziną zaczęli 
opiekować się zupełnie obcy ludzie 
z Francji. Pomagali, wysyłając paczki. 
Ta znajomość trwa do dzisiaj. A w celi 
było nas szesnastu. Stwierdziliśmy, 
że co wieczór ktoś będzie opowia-
dał o swoim zawodzie. Ja zdążyłem, 
ale pod koniec grudnia zabrali m.in. 
Onyszkiewicza, Rulewskiego, Kuronia 
i Seweryna Jaworskiego. Później doszli 
natomiast inni, w tym nieżyjący już 
Zygmunt Noga. A pod koniec marca 
dowieźli Potulice, więc skład osobowy 
znowu się zmienił.  

– W jaki sposób dane adresowe „wy-
szły” na zewnątrz?

– Ktoś zrobił większą listę i przeka-
zał ją przy odwiedzinach. Pomagał nam 
też świętej pamięci kapelan.  

– Jak wyglądały w Pana przypadku 
próby skłonienia do współpracy?  

– W lutym przyjechał człowiek, któ-
ry miał pod sobą stację Zajączkowo, 
gdzie pracowałem. Chciał, żebym pod-
pisał deklarację lojalności. Zapytałem 
więc, czy pozostałe 36 milionów oby-
wateli również musi to podpisać? Nie? 
To ja też nie podpiszę. Odpowiedział, że 
jeszcze przyjedzie, więc stwierdziłem, że 
ja czas mam, ale szkoda jego czasu. Nig-
dy już nie wrócił. Ale w okolicy świąt 
wielkanocnych znowu prosili nas na 
rozmowy. Tym razem było dwóch pa-

nów. Odpowiedziałem, żeby „schować 
te dokumenty, bo żadnej współpracy 
nie będzie”. Jeszcze w lipcu pojawił się 
człowiek z SB, ten sam, który przyjechał 
po mnie do Karsina. Właściwie zanim 
jeszcze wszedłem do celi, gdzie mia-
łem z nim rozmawiać, zapytałem, czy 
chodzi o to, żebym podpisał deklarację 
współpracy? Odpowiedział: „tak”. To 
„dziękuję, do widzenia”. I poszedłem. 
Być może to było jedną z przyczyn, że 
siedziałem prawie rok.  

Tekst i  zdjęcie: (witt)

Roman Urbański

Region Gdański NSZZ „Solidarność” serdecznie zaprasza do udziału w bez-
płatnych szkoleniach oferowanych w ramach projektu „Nowe kwalifikacje 
– nowe perspektywy”. Osoby, które zdecydują się na udział w projekcie, 
będą mogły skorzystać z szerokiego wachlarza szkoleń komputerowych 
i językowych. Są wśród nich pozycje warte szczególnego zainteresowania:

Szkolenia komputerowe
 Szkolenia z praktycznego wykorzystania aplikacji Microsoft Excel – 24 h szkolenia 

opartego o przykłady z życia wzięte
 Szkolenia autoryzowane – programowanie w technologiach Microsoft – 80 h 

– dwa pełne szkolenia
 Szkolenia autoryzowane – programowanie w technologiach Oracle – 80 h – dwa 

pełne, autoryzowane szkolenia
 Szkolenia autoryzowane – administracja systemami Microsoft – 80 h – dwa pełne 

szkolenia
 Szkolenia autoryzowane – zarządzanie sieciami CISCO – 80 h – dwa pełne  szkolenia
Szkolenia językowe
 Angielski – 120 h – dwa poziomy zaawansowania
 Niemiecki – 120 h – dwa poziomy zaawansowania
Szkolenia językowe i nieautoryzowane szkolenia komputerowe są bezpłatne. Koszt 
szkoleń autoryzowanych to zaledwie 15 procent ich rynkowej ceny.
Do udziału zapraszamy osoby pracujące, które pracują i/lub zamieszkują w woje-
wództwie pomorskim i ukończyły 18 lat.
Komplet informacji oraz możliwość zapisania się do projektu dostępne są na stro-
nie: http://nowekwali�kacje.eduportal.pl

Języki obce i Excel za darmo 
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George Bush senior (43. prezyden-
tem USA w 2001 roku został jego syn 
George Walker Bush) był czołowym 
przedstawicielem jednego z najważ-
niejszych w amerykańskiej polityce ro-
dów. Jednocześnie reprezentował wręcz 
wzorcowy model męża stanu – do po-
lityki przeszedł dopiero po osiągnięciu 
sukcesu w innej dziedzinie życia (w 
jego przypadku był to biznes naftowy) 
i traktował ją jako służbę. Zresztą taką 
właśnie ideę zawierało jego życiowe 
motto: „Każda definicja udanego życia 
musi zawierać w sobie służbę innym”. 
Swoje oddanie ojczyźnie udowodnił już 

w czasie II wojny światowej, gdy służył 
jako pilot w lotnictwie marynarki wo-
jennej na Pacyfiku. Później ukończył 
prestiżowy uniwersytet Yale.

Jego kariera publiczna to stopniowe 
i konsekwentne obejmowanie coraz 
bardziej odpowiedzialnych stanowisk 
– od kongresmena w latach 60. przez 
ambasadora USA przy ONZ po sze-
fa Centralnej Agencji Wywiadowczej 
(CIA) pod koniec lat 70. W 1981 r. Bush 
został wiceprezydentem w administracji 
prezydenta Ronalda Reagana. I chociaż 
to Reagan, jako charyzmatyczna osobo-
wość i wielki przywódca, dominował w 

latach 80. nie tylko na amerykańskiej, 
ale i światowej scenie politycznej, to 
część zasług ówczesnej administracji 
USA dla wsparcia wolnościowych dą-
żeń Polaków (ostry sprzeciw wobec 
wprowadzenia stanu wojennego, twar-
da polityka wobec ZSRS, wsparcie dla 
„Solidarności” ze strony amerykańskich 
związków zawodowych i CIA) należy 
także przypisać wiceprezydentowi Bu-
showi. 

W 1988 r., po dwóch kadencjach 
Reagana, George Bush był naturalnym 
kandydatem Partii Republikańskiej 
w wyborach na prezydenta USA. Zde-
cydowanie wygrał elekcję i w styczniu 
1989 r. objął urząd. Zasłynął z szyb-
kiego pokonania reżimu Saddama 
Husajna w ramach operacji „Pustynna 
Burza” i oswobodzenia Kuwejtu z wojsk 
irackich w 1991 roku. W trakcie jego 
prezydentury Stany Zjednoczone kon-
tynuowały mniej lub bardziej oficjal-
ne finansowe i moralne wsparcie dla 
Polaków (poprzez różne kanały, m.in. 
CIA i struktury związkowe AFL-CIO). 
Trzeba jednak pamiętać, że duch cza-
sów był wówczas inny niż w 1981 r., 
gdy Stany Zjednoczone zdecydowanie 
zareagowały na wprowadzenie stanu 
wojennego. Kilka tygodni po zaprzy-
siężeniu George’a Busha, w lutym 
1989 r., w Polsce rozpoczęły się obrady 
Okrągłego Stołu. USA mocno wsparły 
tę ideę, widząc w tym szansę na stabilne 
i spokojne oddanie władzy przez komu-

nistów. A przecież światowe mocarstwa, 
które mają swoje interesy w każdym 
zakątku globu, niemal zawsze preferu-
ją stabilizację (nieważne, czy uczciwą, 
czy nie z punktu widzenia mieszkań-
ców danego regionu) od wzniecania 
„pożarów”, które później musiałyby 
„gasić” na swój koszt. Prezydent Bush 
wspierał zatem zarówno Lecha Wałęsę, 
który postawił na rozmowy z komuni-
stycznym reżimem, jak i ówczesnego 
przewodniczącego Rady Państwa PRL 
Wojciecha Jaruzelskiego. Twórca stanu 
wojennego (zaledwie 8 lat wcześniej) 
został wkrótce prezydentem PRL. Bu-
showi trzeba jednak oddać, że wspierał 
też „Solidarność”. Jako prezydent USA 
oficjalnie poparł kierunek przemian 
ustrojowych w Polsce dopiero wtedy, 
gdy 17 kwietnia 1989 r. Związek zo-
stał ponownie zalegalizowany. W lipcu 
1989 r. przyleciał na trzydniową (9–11 
lipca) wizytę do Polski. Była to jego 
druga wizyta nad Wisłą. Wcześniej od-
wiedził nasz kraj we wrześniu 1987 r. 
jako wiceprezydent USA.

Droga do Stoczni Gdańskiej

Prezydent George H. Bush wylądo-
wał w Warszawie 9 lipca 1989 r., gdzie 
m.in. spotkał się z Wojciechem Jaruzel-
skim. 10 lipca przyleciał do Gdańska. 
Kolejnego dnia wspólnie z małżonką 
Barbarą Bush spotkał się z ordynariu-
szem gdańskim abp. Tadeuszem Go-
cłowskim, zwiedził katedrę w Oliwie 
i zjadł obiad z Danutą i Lechem Wałęsa-
mi w ich domu przy ul. Polanki. Później 
zwiedził gdańską starówkę, a na Wester-
platte złożył kwiaty przed pomnikiem 
Obrońców Wybrzeża. Wszędzie, także 
na trasie jego przejazdów po Gdańsku, 
prezydentowi USA towarzyszyły tłumy 
gdańszczan, wiwatujących, machają-
cych flagami, a nawet śpiewających 
„Sto lat” (gdy Bush poprosił o zatrzy-
manie kolumny i wyszedł z limuzyny 
przywitać się z ludźmi). Były to gesty, 
które można uznać zarówno za sympa-
tię wobec samego George’a Busha, jak 
i uznanie i podziękowania dla Stanów 
Zjednoczonych jako państwa, które 
było symbolem wolności i wspierało 
„Solidarność” w całej dekadzie lat 80. 
XX wieku.

Najważniejsze w tej wizycie było 
jednak spotkanie prezydenta Busha z 
mieszkańcami Gdańska na placu So-
lidarności przed Stocznią Gdańską. W 
wielotysięcznym tłumie zdecydowanie 
przeważali, jak można sądzić  z treści 
okrzyków i napisów na transparentach, 
członkowie i sympatycy „Solidarności”. 
Przed oficjalnymi wystąpieniami Geor-
ge H. Bush i Lech Wałęsa złożyli kwiaty 
pod pomnikiem Poległych Stoczniow-
ców 1970. 

Przemówienie prezydenta USA, 
jak podaje oficjalny stenogram Białe-
go Domu z tej wizyty, rozpoczęło się 
dokładnie o godz. 14.32. George Bush 
przywitał się w iście amerykańskim sty-
lu: „Hello, Solidarność! Hello, Polska!”. 
Prezydent pogratulował Polakom doko-
nania historycznej zmiany. Nawiązał do 
historii Gdańska, w którym rozpoczęła 
się II wojna światowa, Sierpnia 1980 
oraz pomnika Poległych Stoczniowców, 
który przyrównał do nowojorskiej Sta-
tuy Wolności i nazwał „światową latar-
nią nadziei”. I tu uwaga na marginesie: 

Hello, Solidarność! 
GEORGE HERBERT BUSH

szkoda, że w ciągu blisko trzech dekad 
III RP polskie elity państwowe nie po-
trafiły wyeksponować i wykorzystać 
tego potencjału gdańskiego pomnika 
w postaci trzech krzyży. 

W dalszej części swojego wystąpie-
nia prezydent Bush podziękował „Soli-
darności”: „Dziś do tych, którzy myślą, 
że nadzieje mogą być na trwałe stłam-
szone, mówię: niech patrzą na Polskę! 
Tym, którzy uważają, że wolność może 
być na zawsze odebrana, mówię: niech 
patrzą na Polskę! Tym, którzy uważa-
ją, że marzenia mogą być na trwałe 
zgaszone, mówię: niech patrzą na Pol-
skę! W Polsce marzenia są żywe! (…) 
Kibicujemy ruchowi, który dotknął 
wyobraźni świata. Tym ruchem jest 
Solidarność. Gratulujemy tym, którzy 
umożliwili ten sukces: polskiemu naro-
dowi. Polacy i Amerykanie podzielają 
zobowiązanie do zakończenia podzia-
łów w Europie”.

George Bush pozytywnie ocenił 
rozmowy Okrągłego Stołu i wybory 
w czerwcu 1989 r., które przyniosły Pol-
sce pochodzący z wolnych i demokra-
tycznych wyborów Senat. Nie ukrywał 
jednocześnie, że przed Polakami stoją 
duże wyzwania oraz trudne i bolesne 
reformy gospodarcze, które efekty przy-
niosą nie od razu, ale w perspektywie 
jednego pokolenia. W całym wydarze-
niu najważniejsze było jednak nie to, co 

30 listopada 2018 r. w wieku 94 lat zmarł George Herbert Bush, 41. prezydent Stanów Zjednoczonych, przywódca 
największego światowego mocarstwa w czasie historycznych przemian politycznych i gospodarczych w Europie 
Środkowej i Wschodniej. Przypominamy jego wizytę w Gdańsku 11 lipca 1989 roku.

George Bush z małżonką Barbarą pod pomnikiem Poległych Stoczniowców w Gdańsku, 11 lipca 1989 r. 
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„Dziś do tych, którzy myślą, że 
nadzieje mogą być na trwałe 
stłamszone, mówię: niech 
patrzą na Polskę! Tym, którzy 
uważają, że wolność może być 
na zawsze odebrana, mówię: 
niech patrzą na Polskę! Tym, 
którzy uważają, że marzenia 
mogą być na trwałe zgaszone, 
mówię: niech patrzą na 
Polskę! W Polsce marzenia są 
żywe! 

George i Barbara Bush nad Motławą
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i symbolika spotkania przywódcy naj-
większej światowej potęgi z ówczesnym 
liderem „Solidarności”, ruchu, który 
podważył fundamenty istnienia konku-
rującego z USA mocarstwa – Związku 
Sowieckiego. W dodatku doszło do tego 
w ciągle formalnie i faktycznie komu-
nistycznej Polsce w miejscu historycz-
nego sukcesu Polaków sprzeciwiających 
się narzuconemu siłą reżimowi.

Niemal dokładnie rok później, we 
wrześniu 1990 r., w tym samym miej-
scu z Polakami spotkał się były prezy-
dent USA Ronald Reagan. Oddanie czci 
poległym stoczniowcom i jednocześnie 
upamiętnienie zwycięskiego Sierpnia 
1980 w Gdańsku do dziś pozostaje waż-
nym punktem wizyt wielu oficjalnych 
delegacji państwowych odwiedzających 
Polskę. To kolejny dowód na historycz-
ne znaczenie, w skali światowej, Stoczni 
Gdańskiej, kolebki „Solidarności”.

Adam Chmielecki
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Wiem więcej – działam skutecznie
Region Gdański NSZZ „Solidarność” zaprasza do udzia-
łu w projekcie „WIEM WIĘCEJ – DZIAŁAM SKUTECZNIE”. 
Celem projektu jest podniesienie kompetencji eksperc-
kich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” poprzez ich 
udział w szkoleniach z zakresu negocjacji, prawa pracy 
oraz analizy ekonomiczno-�nansowej przedsiębiorstw.
Projekt skierowany jest do członków NSZZ „Solidar-
ność” jako przedstawicieli partnera społecznego za-

angażowanego w proces stanowienia prawa w Polsce. 
Udział w projekcie jest w 100 procentach bezpłatny!

Zgłoś się do nas: Region Gdański NSZZ „Solidar-
ność”, Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24 pok. 128 
i 129 tel. 58 308 43 37, 
e-mail: rekrutacja@solidarnosc.gda.pl

Harmonogram obejmuje szkolenia stacjonarne realizowa-
ne przez Dział Szkoleń ZRG, z wyłączeniem szkoleń realizo-
wanych w ramach projektu „Wiem więcej – działam skutecz-
nie”. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub 
mailowy (58 305 54 79, e-mail: dzial.szkolen@solidarnosc.
gda.pl). Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Styczeń
 23.01  – Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (szkolenie 

stacjonarne w Gdańsku)
 24-25.01 – Szkolenie skarbników organizacji związkowych 

(szkolenie stacjonarne w Gdańsku)

Luty
 12.02  – Mobbing (szkolenie stacjonarne w Gdańsku)

 19-20.02 – Zakładowe komisje rewizyjne (szkolenie stacjonar-
ne w Gdańsku)

 21.02 – Szkolenie skarbników organizacji związkowych (szko-
lenie stacjonarne w Gdańsku)

Marzec
 13.03  – Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (szkolenie 

stacjonarne w Gdańsku)
 19-20.03 – Rozwój Związku (szkolenie stacjonarne w Gdań-

sku)
 21.03 – Szkolenie skarbników organizacji związkowych (szko-

lenie stacjonarne w Gdańsku)

Terminy szkoleń z przyczyn niezależnych od Działu Szkoleń mogą 
ulec zmianie, o czym będziemy informowali niezwłocznie drogą 
mailową oraz na naszej stronie internetowej.

Harmonogram szkoleń związkowych: 
styczeń – marzec 2019 r.

Przedstawiamy dalszy ciąg harmonogramu szkoleń re-
alizowanych w ramach projektu „Wiem więcej – działam 
skutecznie”. Liczymy, że dzięki temu osobom zaanga-
żowanym w projekt łatwiej będzie dostosować termin 
udziału w kolejnych szkoleniach cyklu do swoich możli-
wości. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefonicz-
ny lub mailowy (58 308 43 37, 58 308 43 29, 501 472 
127 e-mail: j.lobodzinska@solidarnosc.gda.pl). Udział 
w szkoleniach jest bezpłatny.

Styczeń
 14-16 – Prawo pracy i związkowe część 1 (wyjazdowe) 
 14-16 – Prawo pracy i związkowe część 2 (wyjazdowe)
 21-24 – Negocjacje (stacjonarne)
 28-30 – Prawo pracy i związkowe część 1 (wyjazdowe) 
 8-30 – Prawo pracy i związkowe część 2 (wyjazdowe, rezerwa-

cja dla grupy z Kwidzyna)

Luty
 6-8 – Prawo pracy i związkowe część 1 (wyjazdowe) 
 6-8 – Szkolenie ekonomiczne cz.1 (wyjazdowe)
 25-27 – Szkolenie ekonomiczne część 1 (wyjazdowe) 
 25-27 – Prawo pracy i związkowe część 2 (wyjazdowe)

Marzec
 6-8 – Szkolenie ekonomiczne część 1 (wyjazdowe) 
 6-8 – Prawo pracy i związkowe część 2 (wyjazdowe)
 15-17 – Prawo pracy i związkowe część 1 (wyjazdowe, 

weekend, szkolenie zarezerwowane dla organizacji oświa-
towych) 

 15-17 – Prawo pracy i związkowe część 2 (wyjazdowe)
 25-27 – Prawo pracy i związkowe część 1 (wyjazdowe) 

 25-27 – Prawo pracy i związkowe część 2 (wyjazdowe)
Kwiecień
 5-7 – Prawo pracy i związkowe część 1 (wyjazdowe, szkolenie 

zarezerwowane dla organizacji oświatowych) 
 5-7 – Prawo pracy i związkowe część 2 (wyjazdowe)
 8-11 – Negocjacje (stacjonarne, Gdańsk, biuro ZRG ) – lista za-

mknięta
 15-17 – Prawo pracy i związkowe część 1 (wyjazdowe) 
 15-17 – Szkolenie ekonomiczne część 1 (wyjazdowe)

Maj 
 6-8 – Prawo pracy i związkowe część 1 (wyjazdowe) 
 6-8 – Szkolenie ekonomiczne część 1 (wyjazdowe) 

 15-17 – Prawo pracy i związkowe część 1 (wyjazdowe), rezer-
wacja dla grupy z Elbląga 

 15-17 – Prawo pracy i związkowe część 2 (wyjazdowe)
 27-29 – Prawo pracy i związkowe część 1 (wyjazdowe) 
 27-29 – Prawo pracy i związkowe część 2 (wyjazdowe)

Czerwiec
 3-5 – Szkolenie ekonomiczne część 1 (wyjazdowe, rezerwacja 

dla grupy z Elbląga, Jastrzębia Góra, ośrodek Zew Morza) 
 3-5 – Prawo pracy i związkowe część 2 (wyjazdowe) 
 10-13 – Negocjacje (stacjonarne, Gdańsk, biuro ZRG)
 17-19 – Szkolenie ekonomiczne część 1 (wyjazdowe, rezerwa-

cja dla grupy z Kwidzyna) 
 17-19 – Prawo pracy i związkowe część 2 (wyjazdowe)
 24-27 – Negocjacje (stacjonarne, szkolenie zarezerwowane 

dla organizacji oświatowych Gdańsk, biuro ZRG )

Wszystkie szkolenia wyjazdowe odbywają się w Jastrzębiej Górze 
w ośrodku Zew Morza.

Harmonogram szkoleń projektu „Wiem więcej 
– działam skutecznie”: styczeń – czerwiec 2019 r.

SZKOLENIA

Była wspólna modlitwa, dzielenie się opłatkiem, śpiewanie kolęd. Dla osób, które 
nie są już aktywne zawodowo, to wielkie wydarzenie. Są szczęśliwi, że mogą razem 
spotkać się w okresie świąt Bożego Narodzenia. Członkowie Regionalnej Sekcji 
Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” spotkali się 13 grudnia w gdańskiej 
sali Akwen. Na tę uroczystość przyszło ponad stu seniorów. Wśród licznie zgro-
madzonych gości byli między innymi: ks. Zbigniew Zieliński, biskup pomocniczy 
gdański, ks. Ludwik Kowalski, proboszcz parafii pw. Świętej Brygidy w Gdańsku, 
Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Soli-
darność”, Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”, Stefan Gawroński, skarbnik Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” i Mirosław Piórek, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ 
„Solidarność” Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. Józefa Piłsudskiego. Spotkanie 
poprowadziła Wanda Lemanowicz, przewodnicząca sekcji. Słowo duszpasterskie 
wygłosił biskup Zbigniew Zieliński, mówiąc: – „Solidarność” to szczególny wymiar, 
cnota międzyludzkich relacji, troski o siebie nawzajem. Chociaż jesteście, jak mi 
powiedział ostatnio jeden pan, „stypendystami ZUS-u”, to jednak wasza obecność 
tutaj świadczy, że jesteście ludźmi, którzy wiedzą, że do końca życia stają przed 
wami pewne zadania: obrona wartości i ideałów. Tak wiele zależy od was, waszej 
mądrości i doświadczenia, bo przecież jesteście nie tylko świadkami „Solidarności”, 
ale w większości również jej twórcami.

Spotkania opłatkowe u emerytów

Członkowie Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” spotkali 
się 13 grudnia w gdańskiej sali Akwen.

Spotkanie kościerskich emerytów.

Kościerscy emeryci, członkowie Komisji Terenowej Emerytów i Rencistów 
w Kościerzynie, dzielili się opłatkiem 15 grudnia 2018 r. W spotkaniu uczestni-
czył Józef Rymsza, kierownik Oddziału ZRG w Kościerzynie. Tę radosną uroczy-
stość zakłóciła smutna wiadomość o śmierci Jana Gleńskiego, wieloletniego prze-
wodniczącego Komisji Emerytów i Rencistów w Kościerzynie. Nastrój spotkania 
zmienił się, jego uczestniczy odmówili za zmarłego modlitwę.

Członkowie Komisji Terenowej Emerytów i Rencistów przy Regionie Gdań-
skim NSZZ „Solidarność” składali sobie życzenia bożonarodzeniowe. Spotkali się 
18 grudnia w sali Akwen. Modlitwę poprowadził proboszcz parafii w Jantarze ks. 
prałat Marek Mierzwa wraz z ks. kanonikiem Stanisławem Płatkiem, z gdańskiej 
parafii św. Jadwigi Śląskiej w Nowym Porcie. Spotkanie przygotowała Iwona Paw-
laczyk, przewodnicząca komisji. Wszyscy życzyli sobie spędzenia świąt Bożego 
Narodzenia w radości, w cieple rodzinnym, miłości, spokoju i zdrowiu.

(mig)

Spotkanie Komisji Terenowej EiR w sali Akwen.



Nr 1/styczeń 201920
JAK NIE DAĆ SIĘ OSZUKAĆ

PRAWO

PRAWNIK RADZI

Na każdym kroku spotykamy się z różnego rodzaju ofertami promocyjnymi 
– banki proponują pożyczki na wyjątkowo korzystny procent, telemarkete-
rzy zasypują nas ofertami promocyjnych usług, a Internet roi się od propo-
zycji bezpłatnego testowania bazy danych lub dostępu do archiwum. Gdy 
jednak umknie nam chociaż jeden warunek umowy, rzeczywistość okazuje 
się mniej różowa.

Uwaga na terminy 

Nie ma takich słów, które oddałyby żal, jaki czujemy po stracie bliskich  
i takich, które mogłyby nas w takiej chwili pocieszyć. 

14 grudnia 2018 roku Pan powołał do wieczności wieloletniego pracownika 
wydziału PK 1 Stoczni Remontowa Shipbuilding SA, naszego serdecznego 

Przyjaciela, członka NSZZ ,,Solidarność”  

 ś.p.

Jerzego Wardacha
Lat 56 

Społecznika, głęboko oddanego idei Sierpnia 1980 r. 

Pogrążeni w smutku i głębokim żalu 
Komisja Międzyzakładowa NSZZ ,,Solidarność” oraz  koleżanki i koledzy 

ze Stoczni Remontowa Shipbuilding SA

Możliwości oferowane przez Internet 
są ogromne – niestety, również w dzie-
dzinie naciągania. Na nasze nieszczę-
ście często sami ułatwiamy oszustom 
zadanie, nie czytając warunków zawie-
ranej umowy. Wiele portali warunkuje 
możliwość przeczytania dłuższego lub 
archiwalnego artykułu po uiszczeniu 
niewielkiej opłaty. Gdy jednak ją po-
kryjemy, okazuje się, że aktywowaliśmy 
regularną płatną subskrypcję. A ta jest 
o wiele droższa i pobierana stale. Kilka 
lat temu Polskę obiegła historia pew-
nego portalu oferującego możliwość 
pobierania plików, który przyciągał 
klientów ofertą bezpłatnego testowania 
usług przez dziesięć dni. Osoby, które w 
tym czasie nie złożyły rezygnacji, auto-
matycznie zawierały umowę na roczny 
abonament.

Przykładem, jak ważne jest prze-
czytanie warunków umowy, może być 
sytuacja przewodniczącej jednej z ko-
misji zakładowych NSZZ „Solidarność”, 
która skusiła się na ofertę pewnej firmy. 
Wszystko zaczęło się od nietypowego 
telefonu. – Zaskoczyło mnie przede 
wszystkim to, że zadzwonili do mnie 
właśnie jako do przewodniczącej orga-
nizacji związkowej. Dostaliśmy propo-
zycję dwutygodniowego bezpłatnego 
przetestowania portalu z informacjami 
dotyczącymi prawa gospodarczego, 
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 
oraz podatków. Odpowiedziałam, że je-
steśmy komisją i podejmujemy decyzje 
kolegialnie. W odpowiedzi usłyszałam, 

że to tylko dwa tygodnie i że mogę być 
spokojna, bo zostanę telefonicznie po-
wiadomiona przed upływem tego ter-
minu. Uznałam, że można spróbować 
– roześlę informacje do koleżeństwa 
i wysłucham ich opinii. Może taka moż-
liwość dostępu do informacji prawnej 
to dobry pomysł. Zgodziłam się. Jakiś 
czas później pani oddzwoniła z prośbą 
o numer NIP i kilka innych konkretów. 
22 października został aktywowany kod 
dostępu – opowiada pani Barbara. 

Niestety, przewodnicząca zachoro-
wała i nie zdążyła poinformować pozo-
stałych członków komisji zakładowej o 
możliwości testowania portalu. A czas 
płynął. Kiedy wróciła do pracy, był już 
2 listopada. Zadzwoniła do firmy ob-
sługującej portal, ale nikt nie odebrał 
telefonu. Ponieważ tego dnia był piątek, 
pani Barbara podjęła kolejną próbę w 
poniedziałek, 5 listopada. – Zadzwoni-
łam i dość długo rozmawiałam z pra-
cownicą firmy. Powiedziałam, że z po-
wodu choroby nie zdążyłam przekazać 
informacji i poprosiłam o możliwość 
przesunięcia terminu decyzji o stałym 
dostępie do zasobów portalu. Odpowie-
działa, że czas odstąpienia mijał 4 listo-
pada, a teraz zgodnie z przeczytanym 
i podpisanym przeze mnie regulaminem 
umowa została automatycznie przedłu-
żona. Zauważyłam, że 4 listopada wy-
padł w niedzielę, a wtedy zwykle jest 
możliwość uregulowania takich spraw 
następnego dnia roboczego. Jednak ona 
odpowiedziała: „Pani czytała regula-

min i pani wie, że w ciągu czternastu 
dni i do czternastego dnia”. Na moją 
wątpliwość, co by było gdybym zeszła 
z tego świata? Powiedziała: „To odpo-
wiedzialna jest organizacja. Ktoś by się 
znalazł i zapłacił”. Rozłączyłam się, ale 
koleżanka z komisji zakładowej pora-
dziła, żebym i tak wysłała odstąpienie 
– w korespondencji mailowej był od-
powiedni link. Wysłałam i następnego 
dnia, czyli 6 listopada, system przysłał 
mi potwierdzenie przyjęcia rezygnacji 
– relacjonuje całe zdarzenie przewod-
nicząca KZ NSZZ „Solidarność”.

Niestety, to nie oznaczało końca 
sprawy. 8 listopada pani Barbara dostała 
fakturę z wezwaniem do zapłaty.  – Wy-
słałam im maila z zapytaniem, dlaczego 
mam płacić, skoro system przysłał mi 
informację, że jest wszystko popraw-
nie, odstąpienie nastąpiło w terminie 
zgodnym z regulaminem i nie będą 
naliczane koszty. Minęło trochę czasu 
i 6 grudnia dostałam kolejną fakturę, 
już z biura windykacji. Ponownie od-
pisałam, że żądanie jest bezpodstawne, 
załączając potwierdzenie odstąpienia 
– mówi.

Tomasz Wiecki, radca prawny 
z Działu Prawnego Regionu Gdańskie-
go NSZZ „Solidarność”, nie ma wątpli-
wości, że prawo jest po stronie prze-
wodniczącej Komisji Zakładowej. To 
jednak nie zmienia faktu, że ciągnąca 
się sprawa jest przyczyną stresu. Z całej 
historii wypływa przestroga, że należy 
bezwzględnie przestrzegać terminów. 
Nie ma co liczyć na wyrozumiałość 
sympatycznego pana czy pani po dru-
giej stronie słuchawki – ich zadaniem 
jest pozyskanie jak największej liczby 
klientów.

Martyna Werra

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 16 grudnia 2018 r. 
 zmarł w wieku 72 lat 

 ś.p.

Tadeusz Wypych
Działacz NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdynia od początku jego powstania, 
uczestnik strajków sierpniowych, aktywnie działał w Związku aż do przej-

ścia na emeryturę. 
Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim

składa Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Stocznia Gdynia 
Energomontaż Północ

Strzeż się naciągaczy!
Portal oferujący serwis prawny 
wyłudza od klientów pieniądze za 
abonament. 

Proceder odbywa się w ten sposób, 
że do osób niebędących konsumenta-
mi (np. przedsiębiorcy, stowarzyszenia, 
związki zawodowe) dzwoni przedstawi-
ciel firmy oferującej internetowy dostęp 
do serwisu prawnego. Następnie oferuje 
bezpłatny 14-dniowy dostęp do usługi. 
W przypadku zgody, przesyłany jest 
link aktywacyjny na pocztę elektronicz-
ną klienta w celu umożliwienia testowa-
nia usługi. Konieczna jest rejestracja na 

stronie internetowej, skutkująca zawar-
ciem umowy. Potem przychodzi faktura 
na 1200 złotych netto za roczny abo-
nament. Okazuje się, że aby 14-dniowy 
dostęp do usługi był bezpłatny, nale-
żało wcześniej zrezygnować z umowy. 
W przeciwnym razie umowa automa-
tycznie jest przedłużana.

Podobnie skonstruowane portale 
działały w przeszłości, oferując filmy 
i muzykę. Ten działa inaczej, gdyż na-
ciąga wyłącznie osoby będące w rozu-
mieniu prawa profesjonalistami, a po-
nadto  podaje się za eksperta z zakresu 
prawa.

Proceder odbywa się na granicy 
prawa. Naciągacze stosują wybieg, na-
ciągając na usługę jedynie tzw. profe-
sjonalistów, którzy są gorzej chronieni 
przez prawo niż przeciętni obywatele. 
Co istotne, w takich sytuacjach nie po-
może nam Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów. Urząd może bowiem 
interweniować dopiero wtedy, gdy taka 
praktyka mogłaby naruszać zbiorowe 
interesy konsumentów.

W związku z tym, że opisany wy-
żej proceder jest nagminny, apelujemy 
o rozwagę i zdrowy rozsądek.

Łukasz Sulej 

Dobroć i łaska niech idą za mną
przez wszystkie dni mego życia, 

abym zamieszkał w domu Pana po najdłuższe czasy
Psalm 23

Z ogromnym smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci naszej wieloletniej członkini 

 ś.p.

Halinki Ręczmin
do końca aktywnie działającej w Zarządzie Koła Emerytów, zawsze 

uśmiechniętej i gotowej nieść pomoc osobom samotnym i potrzebującym 
wsparcia. W ramach grupy opiekunek odwiedzała w domach podopieczne, 

dając im swój czas, radość spotkania, a czasami nawet ratując w ciężkim 
położeniu czy chorobie.

Zapamiętamy Halinkę jako osobę bardzo pogodną, wrażliwą i szlachetną. 
Będzie nam bardzo Jej brakować.

Najbliższej rodzinie przekazujemy szczere wyrazy współczucia i żalu 
z powodu tak wielkiej straty. Niech  świadomość, że Wasza Mama, Babcia, 

Krewna stanęła przed Panem z naręczem dobrych uczynków,  
przyniesie ulgę w cierpieniu.

Koleżanki i Koledzy, Znajomi z Koła Emerytów 
i z Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania  

NSZZ „Solidarność” w Gdańsku 

Od 1 marca br. emeryci mogą liczyć 
na podwyżki świadczeń. Najwięcej 
zyskają najmniej zamożni, ale wyższą 
emeryturę otrzymają również ci „bo-
gatsi”. Waloryzacja będzie wyglądać 

nieco inaczej niż do tej pory. Oprócz 
„tradycyjnego” wskaźnika, zastosowa-
na będzie w przypadku 60 proc. świad-
czeniobiorców waloryzacja kwotowa. 
Ci emeryci otrzymają 3,26 proc. pod-

wyżki, nie mniej niż 70 zł. Minimalna 
emerytura będzie wynosić od 1 marca 
br. 1100 zł brutto, a nie 1030 zł. Wyższe 
emerytury podlegać będą waloryzacji 
doliczając 3,26 proc. 

Od marca więcej dla emerytów

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi  

 ś.p.

Jana Gleńskiego
 

Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim 

składają koleżanki i koledzy z Komisji Terenowej NSZZ „Solidarność” 
Emerytów i Rencistów w Kościerzynie  

oraz Rady Oddziału NSZZ „Solidarność” w Kościerzynie 
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W roku 2019 wejdą w życie istot-
ne zmiany w prawie pracy i prze-
pisach ubezpieczeniowych oraz  
w ustawie o związkach zawodowych. 

I. Wyższe wynagrodzenie 
minimalne

W 2019 roku pensja minimalna 
wyniesie 2250 zł i wzrośnie o 150 zł 
(aktualnie wynosi 2100 zł), a stawka 
godzinowa od nowego roku będzie 
wynosić 14,70 zł.

Wzrost wynagrodzenia pociągnie za 
sobą zmiany w wysokości niektórych 
świadczeń pracowniczych, których wy-
sokość jest pochodną minimalnej pensji. 
I tak wzrośnie kwota minimalnego od-
szkodowania od pracodawcy, który do-
puścił się wobec pracownika mobbingu, 
dodatku za pracę w porze nocnej, kwoty 
wolne od potrąceń z wynagrodzenia za 
pracę, które należy pozostawić pracow-
nikowi do dyspozycji. 

II. Nowe rozporządzenie ws. 
dokumentacji pracowniczej 

Nowe przepisy zakładają, że akta pra-
cownicze wszystkich nowo zatrudnionych 
osób będą przechowywane przez praco-
dawców przez 10 lat, począwszy od końca 
roku, w którym zakończył się stosunek 
pracy lub zakończyła się umowa zlecenie. 
W przypadku osób, które zatrudniono 
po raz pierwszy między styczniem 1999 
a grudniem 2018 r., można będzie skró-
cić ten okres z 50 do 10 lat, ale pod wa-
runkiem, że spełnione zostaną specjalne 
wymogi (głównie dotyczące przekazania 
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
odpowiednich oświadczeń i raportów in-
formacyjnych). Dotychczasowy okres (50 
lat) będzie dotyczyć nadal dokumentacji 
wszystkich pracowników zatrudnionych 
przed 1999 rokiem.

Nowy system pozwoli również na 
przejście na elektroniczną formę prze-
chowywania dokumentacji pracowniczej. 
Także do tych zmian dostosowane będzie 
nowe rozporządzenie.

Rozporządzenie ma co do zasady za-
stosowanie względem dokumentacji pra-
cowniczej osób, których stosunek pracy 
rozpoczął się od 1 stycznia 2019 r. W 
pozostałych przypadkach obowiązywać 
będą przepisy przejściowe. 

III. Wynagrodzenie wypłacane 
na konto pracownika

Od 1 stycznia 2019 roku zmienią 
się zasady dokonywania wypłat wy-
nagrodzeń. Podstawową formą stanie 
się bowiem wypłata na konto bankowe 
pracownika. Do tej pory podstawową 
formą wypłaty wynagrodzenia zapisaną 
w kodeksie pracy była wypłata do rąk 
własnych. Choć większość pracowni-
ków otrzymuje przelewy na konto, to 
nie zostało to znowelizowane w ko-
deksie pracy. Do dnia 21 stycznia 2019 
roku pracodawca musi poinformować 
pracowników o obowiązku podania 
numeru rachunku płatniczego, na któ-
ry będzie wypłacane wynagrodzenie za 
pracę albo złożenia wniosku dotyczą-
cego dalszej wypłaty wynagrodzenia za 
pracę do rąk własnych.

IV.  Raport informacyjny nowym 
obowiązkiem od 2019 roku

Raport informacyjny zdefiniowany 
został w art. 4 us. 6a ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych. Stanowi on ze-
stawienie informacji dotyczące ubezpie-
czonego i obejmuje m.in. dane dotyczące 
wypłaconego przychodu niezbędne do 
ustalenia podstawy wymiaru emerytury 
lub renty za lata kalendarzowe przypada-
jące w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. 
do dnia 31 grudnia 2018 r., dane doty-
czące okresów wykonywania i wymiaru 
czasu pracy w szczególnych warunkach 
lub w szczególnym charakterze oraz datę, 
tryb rozwiązania ostatniego stosunku 
pracy, podstawę prawną rozwiązania lub 
wygaśnięcia ostatniego stosunku pracy 
oraz informację, z czyjej inicjatywy sto-
sunek pracy został rozwiązany.

Raport informacyjny to zestawienie 
informacji dotyczące pracowników i 
zleceniobiorców, którzy zostali zgłoszeni 
przez płatnika składek do ubezpieczeń 
społecznych po raz pierwszy po dniu 31 
grudnia 1998 r., a przed dniem 1 stycznia 
2019 r. 

V. Wyższy odpis na ZFŚS

W 2019 roku podstawą ustalania od-
pisów na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych będzie wynagrodzenie mie-
sięczne w gospodarce narodowej w II 
półroczu roku 2013 (kwota ta wyniosła 
3278,14 zł.) Na jednego zatrudnionego 
wysokość odpisu wynosi 37,5 proc. pod-
stawy wymiaru i po 1 stycznia 2019 roku 
będzie to kwota 1229,30 zł. Większy odpis 
w wysokości 50 proc. podstawy wymiaru 
obowiązuje na pracownika zatrudnione-
go w szczególnie uciążliwych warunkach 
i w 2019 roku wyniesie 1639,07 zł. 

VI.  Ważna nowelizacja ustawy 
o związkach zawodowych

Przepisy, które wchodzą w życie 
1 stycznia 2019 roku, stanowią największą 
nowelizację ustawy o związkach zawo-
dowych od początku jej obowiązywania. 
Osoby, które pracują na podstawie umów 
cywilnoprawnych, takich jak zlecenie czy 
umowy o dzieło, będą mogły tworzyć 
związki zawodowe i przystępować do 
tych już istniejących. To może poważnie 
wpłynąć na poziom uzwiązkowienia w 
przedsiębiorstwach, w których większość 
osób pracuje na umowach cywilnopraw-
nych. Do tej pory związkowcami mogli 
zostawać głównie zatrudnieni na podsta-
wie stosunku pracy. 

To niejedyna poważna zmiana, która 
wpłynie na relację pracodawca – związek 
zawodowy.

VII. 1 stycznia 2019 r. 
wchodzi w życie ustawa 
o Pracowniczych Planach 
Kapitałowych

Pracownicze Plany Kapitałowe 
(PPK) to program dodatkowego oszczę-
dzania na emeryturę. 

W ramach projektowanych rozwią-
zań przewidziano zawieranie dwóch 
rodzajów umów: umowy o zarządza-
nie PPK (stronami będą podmiot za-

trudniający – pracodawca i instytucja 
finansowa) oraz umowy o prowadzenie 
PPK (stronami będą osoba zatrudnio-
na i instytucja finansowa). Instytucje 
finansowe to: fundusz inwestycyjny 
zarządzany przez towarzystwo fundu-
szy inwestycyjnych, fundusz emery-
talny zarządzany przed Powszechne 
Towarzystwo Emerytalne (PTE) albo 
pracownicze towarzystwo emerytalne 
lub zakład ubezpieczeń.

Wpłaty do PPK będą dokonywane 
przez podmiot zatrudniający – praco-
dawcę i uczestnika programu. Wpłata 
podstawowa do PPK wyniesie 2 proc. 
wynagrodzenia od uczestnika progra-
mu i 1,5 proc. wynagrodzenia od pra-
codawcy. Uczestnik PPK, którego mie-
sięczne wynagrodzenie będzie równe 
lub niższe niż 120 proc. minimalnego 
wynagrodzenia w danym roku – będzie 
mógł dokonywać wpłaty podstawowej 
niższej niż 2 proc., ale nie mniejszej 
niż 0,5 proc. To propozycja dla osób 
najmniej zarabiających. Pracodawca 
będzie mógł zadeklarować w umowie 
o zarządzanie PPK dokonywanie wpłaty 
dodatkowej w wysokości do 2,5 proc.

Przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 
2019 roku, ale pracodawcy będą mieli 
czas na przygotowanie się do wprowa-
dzenia Pracowniczych Planów Kapita-
łowych. Najwcześniej, bo 1 lipca 2019 
roku, do PPK mają przystąpić najwięksi 
pracodawcy, zatrudniający powyżej 250 
pracowników. Najpóźniej, bo w 2021 
r., małe firmy oraz jednostki sektora 
finansów publicznych.

Każdy zatrudniony zostanie zapi-
sany do programu automatycznie, ale 
będzie mógł się z niego wycofać na 
podstawie pisemnej deklaracji złożonej 
u pracodawcy.

Jeśli uczestnik PPK po osiągnięciu 
60. roku życia zdecyduje o wypłacie 
zgromadzonych środków, to 25 proc. 
zostanie mu wypłaconych jednorazowo, 
a pozostałe 75 proc. zostanie wypłaco-
nych w co najmniej 120 miesięcznych 
ratach (10 lat).

Na rynku finansowym od 2004 roku 
funkcjonują również Pracownicze Pro-
gramy Emerytalne (PPE)

Pomiędzy PPE a PPK są podobień-
stwa. Główne polega na tym, że jest to 
oszczędzanie za pośrednictwem pra-
codawcy. Są też różnice – pracodawcy 
nie muszą oferować PPE, tylko mogą. 
PPK będą musieli oferować wszyscy 
pracodawcy. Są też różnice w sposobie 
zapisywania się przez pracowników 
do PPE (dobrowolne, z dobrowolną 
składką dodatkową z pensji pracowni-
ka) oraz PPK (domyślnie każdy będzie 
zapisany, ale będzie mógł się wypisać, 
składka dodatkowa z pensji pracownika 
będzie obowiązkowa). 

VIII. Czas pracy w 2019 roku

W nowym roku pracownicy za-
trudnieni w pełnym wymiarze czasu 
pracy przepracują 251 dni. W 2019 
roku zabraknie świąt przypadających 
w sobotę i obniżających wymiar czasu 
pracy.

Natomiast pracownicy mogą liczyć 
aż na 114 dni wolnych od pracy. Dni 
wolne to dni świąteczne, ustawowo 

wolne od pracy oraz soboty i niedziele, 
które co do zasady są dniami wolnymi 
od pracy dla większości pracowników. 

Dniami ustawowo wolnymi od pra-
cy w 2019 roku są:
 1 stycznia (wtorek) – Nowy Rok, 
 6 stycznia (niedziela) – Święto 

Trzech Króli, 
 21 kwietnia (niedziela) – Wielka-

noc, 
 22 kwietnia (poniedziałek) – Drugi 

dzień świąt wielkanocnych, 
 1 maja (środa) – Święto Pracy, 
 3 maja (piątek) – Święto Narodowe 

Trzeciego Maja, 
 9 czerwca (niedziela) – Zielone 

Świątki, 
 20 czerwca (czwartek) – Boże Ciało, 
 15 sierpnia (czwartek) – Wniebo-

wzięcie Najświętszej Maryi Panny, 
 1 listopada (piątek) – Wszystkich 

Świętych, 
 11 listopada (poniedziałek) – Naro-

dowe Święto Niepodległości, 

Zmiany nadchodzące w 2019 roku 
 25 grudnia (środa) – pierwszy dzień 

Bożego Narodzenia, 
 26 grudnia (czwartek) – drugi dzień 

Bożego Narodzenia. 

Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.
Maria Szwajkiewicz

Podstawa prawna:
1. ustawa z 10 stycznia 2018 r. o zmia-

nie niektórych ustaw w związku ze 
skróceniem okresu przechowywania 
akt pracowniczych oraz ich elektro-
nizacją (Dz. U. z 2018 r. poz. 357)

2. rozporządzenie Rady Ministrów z 
dnia 11 września 2018 r. w sprawie 
wysokości minimalnego wynagro-
dzenia za pracę oraz wysokości mi-
nimalnej stawki godzinowej (Dz. U. 
2018 r. poz. 1794)

3. ustawa z 5 lipca 2018 r. o zmianie 
ustawy o związkach zawodowych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1608)

Prawnicy wyjaśniają
Prawo w pracy, uprawnienia pracownicze, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 
ochrona praw związkowych, zabezpieczenie społeczne, zdrowe miejsca pracy, spra-
wy rodzinne, podatki, prawa konsumenta, oświata – te i inne zagadnienia omawiane 
są przez naszych radców prawnych na naszej stronie internetowej:

www.solidarnosc.gda.pl
Potrzebujesz wyjaśnienia – skorzystaj!

Porady prawne 
tel. 58 305 55 12, 58 308 44 69, 58 308 42 74
dzial.prawny@solidarnosc.gda.pl

pn. wt. śr. czw. pt.

Porady dla komisji zakładowych

radca prawny
Iwona  Jarosz- 
Lipkowska

8-10 8-16 – 9-16 –

radca prawny
Tomasz Wiecki 8.15-15 – 12.30-16 – 8.15-15

Porady dla indywidualnych członków NSZZ „Solidarność”

radca prawny
Joanna  
Kobus-Michalewska

– 8.30-11 O. Gdynia
11-17 8.30-16 –

doradca prawny
Maria Szwajkiewicz 8.30-16 10-15

O. Gdynia 8.30-15.30 9-15.30 –

radca prawny
Łukasz Sulej – 12.10-

-15.10 8.30-17 – 8-14

Z pomocy prawnej mogą skorzystać wyłącznie członkowie  
NSZZ „Solidarność” z aktualną legitymacją związkową.  
Przed przyjściem prosimy upewnić się telefonicznie, czy prawnik będzie obecny.
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Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność” opracował Wojciech Matuszewski
Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

W Słupsku rocznicowe obchody tradycyjnie zaczęły się w dniu 16 grudnia pod tablicą upamiętniającą ofiary Grud-
nia ’70 znajdującą się przy siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”. Uroczystość miała wzruszającą i bogatą 
oprawę. Na wstępie w asyście bardzo licznie zgromadzonych pocztów sztandarowych organizacji zakładowych NSZZ 
„Solidarność”, w tym bytowskiego Polmoru, ZR w Słupsku, Famarolu i Energi, zebrani odśpiewali Mazurka Dąbrow-
skiego. Następnie głos zabrał przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Słupsku Stanisław Szukała.

Ta wiadomość spadła na nas 
wszystkich niespodziewanie, cho-
ciaż dla najbliższych osób związa-
nych z Jolą, bo tak do siebie prosiła 
mówić, nie była czymś, z czym nie 
należało się liczyć. Chorowała już 
od dawna, chociaż pierwszą chorobę 
nowotworową sprzed 10 lat pokona-
ła, to tę, z którą się borykała od roku, 
jednak przegrała. 

Zmarła w sobotę, 8 grudnia 2018 
r. w szpitalu MSW w Warszawie. 
Trudno pogodzić się z Jej odejściem, 
szczególnie w tak młodym wieku, 
miała niespełna 61 lat. Kim była Jola 
Szczypińska dla Słupska? Dla tych, 
którzy ją znali tylko z przekazów 
medialnych, na pewno posłem, po-
litykiem i działaczem społecznym. Gdy w roku 1980 powstawała „Solidar-
ność”, bez namysłu wstąpiła do związku i była jedną z wielu, którzy budowali 
ją od podstaw w słupskiej służbie zdrowia. Wcześniej miała już doświadczenie 
opozycyjne.  Jak wspomina Zofia Romaszewska, współzałożycielka KOR-u, 
zapukała do jej drzwi i na pytanie, co chce robić i dlaczego przyjechała do 
niej, Jola bez namysłu odpowiedziała: „Chcę pomagać ludziom”. I taka właśnie 
była do końca swoich dni – bezinteresowna i skromna w każdym calu. Póź-
niej, gdy nastały mroczne czasy stanu wojennego, działała nadal w podziemiu, 
w Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”. Zajmowała się 
drukiem i kolportażem prasy podziemnej, wielokrotnie była szykanowana 
przez SB, zatrzymywana, bita i poniżana przez funkcjonariuszy. Nigdy się nie 
załamała. Wszyscy się dziwili, skąd w tak drobnej, kruchej osobie tyle odwagi 
i wytrwałości. Odpowiadała wtedy, że wiara przenosi góry, dalej przenosiła 
swoje działanie i zarażała nią innych ludzi. 

Stanisław Szukała mówi, że poznał Jolę, gdy razem współorganizowali 
słynne msze za Ojczyznę w kościele na „Górce” z nieżyjącym księdzem Wło-
dzimierzem Jankowskim. To były niezapomniane chwile spędzone razem we 
wspólnocie podczas modlitwy i słów, które przekazywał podczas kazań ksiądz 
Włodzimierz.  A Jola była zawsze na wszystkich mszach i zawsze można było 
na Nią liczyć w każdej potrzebie. 

Do tej dużej polityki zapukała w 1991 roku, kiedy już po upadku komu-
nizmu współorganizowała partię braci Kaczyńskich Porozumienie Centrum 
i od tego roku trwała aż do chwili śmierci wierna ideałom, z którymi się 
utożsamiała w Porozumieniu Centrum, a następnie tworzyła struktury Pra-
wa i Sprawiedliwości. Po raz pierwszy została posłanką na Sejm w 2004 roku 
i w następnych czterech kadencjach do dnia śmierci wypełniała tę zaszczyt-
ną rolę. Pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Zdrowia i Kontaktów 
Polaków z Zagranicą. Była wiceprzewodniczącą klubu parlamentarnego PiS. 
– Mam duszę wiecznego pielgrzyma – mówiła o sobie.  I tak podróżowała po 
świecie i kraju, wszędzie, gdzie się pojawiała, była przyjmowana z otwartością. 
Mimo nieszczęść, które ją spotykały w życiu osobistym, zawsze zarażała swoim 
uśmiechem, optymizmem i pogodą ducha, nigdy na nic się nie skarżyła, nawet 
wtedy, gdy cierpiała bardzo ciężko chora. 

Jolanta Szczypińska zostanie niedoścignionym wzorem prawego człowieka, 
wiernego swoim ideałom, ale nade wszystko dobrym człowiekiem.  

 Jolu, nasza Jolciu, niech anioły wprowadzą Cię do Królestwa Niebieskiego 
i czuwają, abyś cieszyła się życiem wiecznym. 

17 grudnia odbył się pogrzeb naszej Joli. Oddali jej cześć osobiście prezy-
dent RP Andrzej Duda z małżonką, premier RP Mateusz Morawiecki, marsza-
łek Senatu Stanisław Karczewski, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, prezes 
PiS Jarosław Kaczyński, parlamentarzyści szczebla państwowego i samorządo-
wego, duchowieństwo i nieprzebrane tłumy mieszkańców miasta.

WSPOMNIENIE O JOLANCIE SZCZYPIŃSKIEJ

Wielki Mały Człowiek
Obchody 37 rocznicy wprowadzenia 
stanu wojennego i 48 rocznicy masakry 
robotników Wybrzeża w Regionie Słupskim 

Przywitał wszystkich zebranych, 
dziękując za przybycie na uroczystość 
między innymi działaczom związko-
wym ze Słupska, Ustki i Bytowa. Byli 
także radny Sejmiku Pomorskiego 
Jerzy Barzowski, członkowie klubu 
radnych PiS, Szkoła Policji ze Słupska, 
przedstawiciel europosłanki Agnieszki 
Fotygi, były przewodniczący słupskiej 
„Solidarności” Edward Muller. Uroczy-
stość poprowadziła profesor Krystyna 
Złotkowska z Instytutu Polonistyki 
Akademii Pomorskiej w Słupsku. 

W swoim przemówieniu oparła się 
na źródłach historycznych opracowa-
nych przez profesora Zenona Roma-
nowa, wykładowcę Akademii Pomor-
skiej, który wydał w 2015 roku książkę 
poświęconą wydarzeniom grudniowym 
na Wybrzeżu. Jednak zdaniem prowa-
dzącej książka nie odzwierciedla całej 
historiografii buntu robotniczego i za-
wiera zbyt minimalistyczne podejście 
do tematu, ale opisane fakty i tak dają 
drastyczne wyobrażenie, jak władza 
komunistyczna potraktowała protesty 
społeczeństwa.  

Następnie Stanisław Szukała przy-
pomniał, że w Grudniu 1970 roku w 
Słupsku trwały demonstracje, podczas 
których żądano „pracy i chleba”. Milicja 

i komunistyczne służby łapały demon-
strantów, wsadzano ich do więzień 
i aresztów, po czym urządzano „ścież-
ki zdrowia”. Tak było na Reymonta w 
Słupsku, na posterunkach MO w Sław-
nie i Miastku, gdzie byli przewożeni 
mieszkańcy Słupska. Zaapelował do 
polityków, aby rocznicy stanu wojenne-
go nie mieszać do bieżących rozgrywek 
politycznych, jest to haniebne i uwłacza 
tym wszystkim, którzy oddali swoje ży-
cie i stracili zdrowie. – Proszę o to, aby 
słupszczanie nie dali się wplątać w tego 
typu działania – powiedział.

Stanisław Szukała przypomniał, że 
w Słupsku podczas wydarzeń grudnio-
wych ludzie nie zginęli, to jednak ofiar 
nie dało się uniknąć w Gdańsku Szcze-
cinie, Gdyni czy Elblągu, gdzie na uli-
cach od kul zginęło ponad czterdzieści 
osób. Nawiązał również do stanu wo-
jennego, kiedy internowano kilkadzie-
siąt tysięcy działaczy „Solidarności” 
i zabito ponad 100 osób, przetrącono 
kręgosłup całemu narodowi. – Najgor-
sze jest to – mówił dalej – że twórców 
i wykonawców stanu wojennego nie 
rozliczono do dziś, rozmydlono ich 

odpowiedzialność. Przykładem jest tu 
osoba Wojciecha Jaruzelskiego, mi-
nistra obrony narodowej z 1970 roku 
i przewodniczącego WRON z 1981 
roku. Po śmierci chowa się go z naj-
wyższymi honorami państwowymi w 
asyście Kompanii Reprezentacyjnej 
Wojska Polskiego na warszawskich 
Powązkach w obecności prezydentów 
i innych notabli polskich. – To jest ja-
kieś rozdwojenie jaźni. W końcu kim 
on był? Zbrodniarzem czy bohaterem? 
– może sobie zadać pytanie młodzież, 
która uczy się historii. Widocznie jesz-
cze wiele musi się zmienić w polskim 
prawie, skoro zdrajcy uznawani są cią-
gle za bohaterów narodowych.

Uroczystość zakończyło składa-
nie wieńców i wiązanek kwiatów przy 
akompaniamencie płynących z głośni-
ków patriotycznych pieśni. Były kwiaty 
od słupskiej „Solidarności”, klubu rad-
nych PiS i od mieszkańców. Po złoże-
niu kwiatów Stanisław Szukała zaprosił 
wszystkich na uroczystą eucharystię 
do kościoła Najświętszego Serca Pana 
Jezusa odprawioną w intencji roczni-
cy Grudnia ’70 i wprowadzenia stanu 
wojennego. Piękną homilię poświęco-
ną masakrze robotników na Wybrzeżu 
i ofiarom stanu wojennego wygłosił 
ksiądz Tadeusz Nawrot.

Wszystkim uczestnikom rocznic 
grudniowych Zarząd Regionu NSZZ 
„Solidarność” w Słupsku składa ser-
deczne podziękowania.

Profesor Krystyna Krawiec-Złotkowska i Stanisław Szukała podczas uroczystości 
Wydarzeń Grudniowych.

Tablica pamiątkowa.

Jola wśród przyjaciół. 
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Na rozwiązania (e-maile, listy 
tradycyjne, adresy w stopce na str. 
2) czekamy do 15 dnia następnego 
miesiąca od ukazania się tego wyda-
nia „Magazynu”. 
Rozlosowaliśmy nagrodę za roz-
wiązanie Krzyżówki z Karolem z nr. 
11/2018. Otrzymuje ją pan Bogdan 
Szczepański. 
Nagrodę wyślemy pocztą. Hasło 
brzmiało: „Dzień bez kupowania”.

Krzyżówka z zapiskiem

CZYTELNICY I MY

POMORSKA FUNDACJA EDUKACJI I PRACY

W pierwszej części artykułu o Gdyni zatytułowanej „Gdynia – młoda, 
ale z bogatą historią” poznaliśmy etymologię nazw: Gdynia, Babie Doły, 
Bernadowo, Chwarzno, Chylonia. Teraz odkryją swoje tajemnice nazwy 
kilku innych dzielnic i osiedli Gdyni.

Cisowa

Wieś Cisowa została przyłączona do Gdyni w 1935 r. na prawach dzielnicy. 
Pierwsze wzmianki o wsi Cisowa znajdują się w księgach posiadłości krzy-
żackich z XIV w., ale najstarsze zapisy nazwy Cisowa pochodzą z przełomu 
XII i XIII wieku i dotyczą rzeczki. Prawdopodobnie najpierw nadano nazwę 
rzeczce płynącej wśród cisów – Cisowa, a później tak samo nazwano wieś. 

Demptowo
Pierwsze informacje o Demptowie pochodzą z XVII wieku. Jak pisał prof. 

Hubert Górnowicz, dziewiętnastowieczna osada nazywała się Dętowo. Nazwę 
utworzono od nazwiska Dęty, a zatem jest to nazwa dzierżawcza z formantem 
„-owo”. W 1927 r. pojawił się zapis Deptowo, prawdopodobnie wynikający 
z upodobnienia do nazwiska Depta. Później zniemczona forma tej nazwy 
brzmiała Demptau. 

Do Gdyni Demptowo zostało włączone w 1930 roku. Dziś jest to osiedle 
mieszkaniowe wchodzące w skład dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo. 

Grabówek

Nazwa Grabówek stanowi zdrobnienie od wcześniejszej nazwy Grabowo, 
która przechowała się w nazwie ulicy Grabowo.

Szesnastowieczna wieś Grabowo została przyłączona do Gdyni w 1930 
roku.

Mały Kack i Wielki Kack

Kack to nazwa średniowiecznej wsi pochodząca od nazwy rzeki Kacza. 
Najstarsze zapisy rzeki i wsi pochodzą z XIII wieku. Wieś Mały Kack została 
przyłączona do Gdyni w 1935 r., zaś Wielki Kack – w 1953 roku.

Karwiny

Pod Wielkim Kackiem były kiedyś łąki zwane Karwiny, bo wypasano tu 
karwiny, czyli ‘trzody składające się z krów, cieląt i wołów’. Tę nazwę otrzymało 
powstałe w latach osiemdziesiątych wielkie osiedle mieszkaniowe.

Kolibki

Pierwotnie, bo w XIV wieku, osada nazywała się Kolebka. Była to nazwa 
topograficzna metaforyczna, bo odnosiła się do ‘wgłębienia terenu przypomi-
nającego swym kształtem kolebkę, kołyskę’. Dopiero później zmieniła się liczba 
pojedyncza na mnogą Kolibki.

Obłuże

Obłuże to wieś, której nazwę można znaleźć już w XIII wieku, np.: Oblusino 
(1245 r.), Obluze (1253 r.). Wieś została przyłączona do Gdyni w 1933 roku. Nazwa 
jest bardzo stara, bo zawiera przyimek „ob” znaczący ‘wokoło’, który już dawno 
wyszedł z użycia. Prawdopodobnie pierwotnie nazwa Obłuże znaczyła ‘miejsce 
otoczone zewsząd ługowatym bagnem’. Cząstka wyrazu „ług” kiedyś znaczyła ‘ba-
gno ługowate, czerwonawe’. Istnieją także inne wersje etymologii nazwy.

Oksywie

Dzisiejsza dzielnica Gdyni Oksywie dawniej była wsią parafialną, do której 
należała wieś Gdynia (do 1926 r.). Nazwa wsi pojawiała się już od XIII wieku, 
np. Oxisua (1212 r.), Oxiviam (1253 r.), Oxiuie (1323 r.). Zdaniem Górnowicza 
bardzo trudno jest wyjaśnić pochodzenie słowa Oksywie, ale „po polsku miej-
scowość ta zawsze się nazywała i do dziś nazywa Oksywie”. Nie jest to nazwa 
słowiańska, prawdopodobnie germańska, pochodząca od wyrazu pokrewnego 
z duńskim oxhoved i staroskandynawskim oxihoved, który znaczył ‘głowa wołu’. 
W takiej sytuacji byłaby to nazwa metaforyczna (topograficzna) nawiązująca 
do kształtu przylądka oksywskiego.

Orłowo

W 1829 r. powstała gospoda, której właścicielem był rybak Adler. Nazwa Or-
łowo nawiązuje do niem. Adler(s)horst. Po polsku wyraz pospolity Adler znaczy 
‘orzeł’, a człon -horst (znaczący ‘gniazdo ptaków drapieżnych’) w polskim słowie 
został zastąpiony formantem „-owo” i w ten sposób powstała nazwa Orłowo. 

Barbara Ellwart

NA KOŃCU JĘZYKA

Dzielnice Gdyni (cz. 2)
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POZIOMO
1) bawełniana  tkanina w prążki, 7) wiecz-
ne lub gęsie, 8) rodzaj swetra, 9) natarcia, 
szturmy, 10) poziomy wystający element 
muru, 12) wygnaniec, wyrzutek, 13) baj-
kowy Paluch, 15) język Zorby, Marii 
Callas, 17) jap. łamigłówka liczbowa, 
18) meldunek wojskowy, 20) nowoze-
landzka papuga, 21) inaczej sparus złoto-
głowy, 22) cukier grubo skrystalizowany, 
24) komar, karaluch, 26) ryba z mórz 
płd. Azji wędrująca lądem, 28) nalewka 
owocowa, 31) kraj z przylądkiem Horn,  
32) laba dla uczniów, 33) pyszne jabłko, 
34) zapisek.

PIONOWO
1) sznurek lub pozycja gimnastyczna, 
2) Savalas, słynny Kojak, 3) psotnik, 
gagatek, 4) „ … dla reportera”  program  
E. Jaworowicz, 5) koraliki modlitewne, 
6) polski serial paradokumentalny z 2017 
r. z Sebastianem Wątrobą w roli głównej, 
11) amer. sieć barów szybkiej obsługi, 
14) w bucie dawnego wojaka, 16) prze-
ciwnik teoretyka, 19) krajan, ziomek, 
20) „… kuka, chłopiec panny szuka”, 
23) obok imienia, 25) wytworna suknia 
balowa lub … poranne mycie, 27) me-
tropolia Armenii, 29) odgłos budzika, 
30) pot. mężczyzna.

(kas)
Rozwiązaniem jest hasło czytane piono-
wo w szarych kratkach.

Od kilku lat podatnicy (głównie 
członkowie NSZZ „Solidarność”) 
przekazują 1% podatku dochodo-
wego na rzecz ustanowionej przez 
Związek fundacji. Z roku na rok kwota 
wpłat jest coraz wyższa. W  biegłym 
roku dzięki Państwa zaangażowaniu 
otrzymaliśmy z tego tytułu kilka ty-
sięcy zł. Zebrane pieniądze stanowią 
wkład własny w realizowane przez 
fundację programy oraz – jeśli są 
dedykowane – przeznaczane są na 
rzecz prowadzonego przez fundację 
Funduszu Stypendialnego.

W ubiegłych latach z zebranych z 
tytułu 1% pieniędzy zorganizowaliśmy 
programy, z których korzystali członko-
wie Regionalnej Sekcji Emerytów i Ren-
cistów. W 2018 roku w ramach progra-
mu „W zdrowym ciele – zdrowy senior” 
seniorzy uczestniczyli w prowadzonych 
przez profesjonalnego trenera zajęciach 
nordic walking. W 2017 roku kilkudzie-
sięciu związkowych emerytów uczest-
niczyło w programie „Akademia Spo-
łecznika”, ucząc się korzystać z aplikacji 

Co robimy z Twoim 1 procentem?

internetowych, m.in. takich jak Facebook 
i poczta e-mail, wgląd do własnej karto-
teki pacjenta poprzez system EWUŚ oraz 
zakupy w sieci. Seniorzy uczyli się rów-
nież konstrukcji budżetu obywatelskiego 
i przygotowania oraz złożenia tradycyjnej 
petycji do władz (np. samorządowych).  
Program dla seniorów realizowaliśmy 
również w 2016 roku – były to „Samopo-
mocowe grupy wsparcia”. W 2016 roku 
członkowie Sekcji Emerytów intensywnie 
pracowali nad przyswojeniem wiedzy i 
umiejętności potrzebnych do założenia i 
prowadzenia grup samopomocy w lokal-
nych społecznościach.

W 2018 roku celebrowaliśmy 100 
rocznicę odzyskania niepodległości. Z 

tej okazji fundacja zorganizowała wy-
jątkową, przygotowaną przez artystów 
z Grodna, wystawę malarstwa patrio-
tycznego. Wystawa dostępna była dla 
zwiedzających w Sali BHP w maju i 
czerwcu 2018 roku. Składało się na nią 
46 obrazów, na których przedstawiono 
ważne dla Polski wydarzenia i postacie. 
Malarze z Grodna gościli w Gdańsku i 
uczestniczyli w wernisażu wystawy.

Wymienione, skrótowo opisane pro-
gramy wymagały finansowego wkładu 
własnego, bez pieniędzy z przekazanego 
na rzecz fundacji 1% ich realizacja nie 
byłaby możliwa.

W przyszłości chcielibyśmy konty-
nuować działania na rzecz związkowych 
seniorów, przygotować programy wpro-
wadzające młodzież w podstawy ruchu 
związkowego i dialogu społecznego. 
Mamy nadzieję, że nasze dotychcza-
sowe dokonania i plany na przyszłość 
skutecznie zachęcą Państwa do przeka-
zania 1% podatku na rzecz fundacji. 

Renata Tkaczyk
www.pomorskafundacja.org.pl
KRS: 0000337122
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Pomorskie kapliczki
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

Reklama

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

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

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

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

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

DYREKTOR BIURA ZRG, pok. 110, 308 42 60 

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

KADRY, pok. 127, 308-42-97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Biura oddziałów ZR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uwaga! przed każdym  
nr. telefonu stacjonarnego dodajemy 58

Nie ma prawdopodobnie na Pomorzu miejscowości, w której nie byłoby choćby 
jednej kapliczki, zabytkowej lub postawionej w ostatnich dekadach. W przypadku 
tych starszych nie zawsze zachowały się intencje, które przyświecały fundatorom 
i budowniczym, ale i tak budowle te są świadectwem historii. 

w Sztumie miała zostać postawiona podczas 
epidemii dżumy. W wielu innych miejscach 
informacje o intencjach, jakie przyświecały 
inicjatorom, nie zachowały się do dziś.  

Kolejne najstarsze na Pomorzu kaplicz-
ki znajdują się w powiatach puckim oraz 
wejherowskim. W pierwszym z nich są 
w Swarzewie (wśród pól) i w Pucku (przy 
drodze wyjazdowej z miasta), w drugim 
zaś w Luzinie. Notabene w miejscowości tej 

obecnie znajduje się co najmniej kilkanaście 
kapliczek, z czego wiele przed domami. 

„Na wsi są czymś tak naturalnym, że na-
wet nie docieka się przyczyny ich powstania. 
Są, gdyż były, tak jak drzewa, ziemia i obłoki 
na niebie. Dopiero ze swobodnych rozmów 
ze starymi ludźmi dowiadujemy się, że sta-
wiano je z wdzięczności za nieoczekiwaną 
łaskę, w podzięce za wyleczenie z choroby, 
za wysłuchanie próśb oraz w pokucie za 
ciężkie grzechy. Stawiano je jako materialny 
wyraz modlitwy za dusze nieszczęśliwych 
i zamordowanych niewinnie, jako święty 
znak upamiętniający miejsce zgonu i miej-
sce wiecznego spoczynku” – podsumowuje 
Tadeusz Seweryn.  

Najstarsze na Pomorzu kapliczki, które 
przetrwały do dziś, są zlokalizowane w po-
wiatach malborskim, puckim, gdańskim, 
starogardzkim, tczewskim, sztumskim oraz 
w samym Gdańsku.  

Dwupoziomowa kapliczka w Gnojewie 
w powiecie malborskim, przy trasie między 
Malborkiem a Swarożynem, została posta-
wiona najprawdopodobniej w XVII wieku. 
W ciągu ostatnich wieków była przebudo-
wywana i z powodu modernizacji drogi 
przestawiana. Prace przy niej prowadzili 
nawet jeńcy wojenni. Pod koniec II wojny 
światowej została uszkodzona – podobny 
los spotkał w połowie lat 40. również inne 
kapliczki. Później obiekty te były odbudo-
wywane, dzięki czemu zachowywały się 
ciekawe informacje związane z historią.   

„Z dat umieszczonych na znanych nam 
figurach, kapliczkach i krzyżach dowiadu-
jemy się, że przez środkową Polskę przeszła 
epidemia cholery w latach 1708, 1709, 1714, 
1782, 1852, 1881” – pisał kiedyś Tadeusz Se-
weryn w wydanym w 1958 roku albumie 
„Kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce”.   

Ochrona przed głodem albo inną klęską 
czy też podziękowanie za wyleczenie z cho-
roby czy uchronienie przed niebezpieczeń-
stwem było jednym z wielu powodów sta-
wiania niegdyś kapliczek. Ta zlokalizowana 

Dargolewo, powiat wejherowski.

Gdańsk Oliwa.

Pomieczyno, powiat kartuski.

Puck.

Interesująca, bardzo wysoka kapliczka 
pochodząca z XVIII wieku, jest zlokalizo-
wana w gdańskiej Oliwie przy alei Grun-
waldzkiej. W środku są figury Matki Bożej 
oraz św. Jana Nepomucena. Co ciekawe, 
w albumie Tadeusza Seweryna została 
opisana jako znajdująca się „w Oliwie pod 
Gdańskiem”.  

Również w XVIII wieku postawione 
zostały kapliczki m.in. w Pręgowie (powiat 
gdański), umieszczona jest tam figura św. 
Jana Nepomucena, oraz Rożentalu (powiat 
tczewski) z figurą Matki Bożej Królowej 

Świata z Dzieciątkiem Jezus. Ta druga miała 
zostać postawiona w miejscu, gdzie prawdo-
podobnie wcześniej stał krzyż. Taka sytuacja 
również nie jest wyjątkiem na Pomorzu.  

Przyglądając się kapliczkom nietrudno 
zauważyć, że ich kształt, wielkość i wyko-
rzystany materiał jest wypadkową różnych 
aspektów, w tym fantazji ludowych artystów. 
Ci czerpali z tradycji polskiej architektury, 
historycznych stylów, kultury kościelnej 
oraz z dorobku swoich poprzedników. 
Według Alojzego Wierzgonia, który opisał 
je w publikacji „Krzyże, kapliczki i figury 
przydrożne”, są jednocześnie świadectwem 
kultu religijnego, jak i odbiciem nurtów ar-
tystycznych społeczeństwa. 

Dzięki inwentaryzacji przeprowadzonej 
przez muzealników wiemy, że na Pomorzu 
jest łącznie ponad 2 tysiące kapliczek.  

Tekst i zdjęcia Tomasz Wittbrodt 

Rąb, powiat kartuski.


