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Wybieraliśmy... 

Za nami pierwsza tura wyborów sa-
morządowych, decydujących o tym, 
kto przez najbliższe pięć lat będzie 
miał decydujący głos w naszych lo-
kalnych ojczyznach. 
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Andrzej Drzycimski, rocznik 1942, 
historyk, w Sierpniu ’80 obecny w 
Stoczni Gdańskiej im. Lenina jako 
dziennikarz, internowany w Strze-
bielinku od 13 grudnia 1981 r. do  
9 lipca 1982 r.  
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Numer 1 wydano
23 sierpnia 1980
w Stoczni Gdańskiej

Pozostawmy ślad Zapomniany strajk  
w Stoczni Wisła

Wspomnienia Krzysztofa Kobyliń-
skiego, uczestnika strajku w sierp-
niu 1988 roku w Stoczni Wisła, 
rzucają nowe światło na ten mało 
dotychczas znany element prote-
stów sprzed 40 lat. 
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Niedziele na plus
Ustawa ograniczająca handel 
w niedziele, która weszła w życie 
w marcu 2018 roku, mimo że 
obiektywnie rzecz biorąc przynosi 
więcej zysków niż strat, ma nadal 
wielu przeciwników.  Po siedmiu 
miesiącach funkcjonowania owej 
ustawy okazało się, że wszel-
kie obawy były bezpodstawne, 
chociaż sama ustawa wymaga 
pewnych uściśleń. 
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Nie chodzi o zyski, 
a o potrzebę społeczną
Kilkanaście lat temu w Spółdzielni 
Niewidomych SINOL, funkcjonują-
cej na terenie Gdańska od czasów 
powojennych, powstała organiza-
cja związkowa „Solidarności”. 
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Wojna 1914–18 oznaczała koniec 
porządku politycznego ustalonego 
w 1815 roku na Kongresie Wiedeń-
skim i przyniosła kres epoce cesa-
rzy. Upadły rozbiorowe imperia 
– kaiserowskie Niemcy, imperium 
Habsburgów, a rok wcześniej za-
walił się carat.
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W konwulsjach starej 
Europy rodziła się Polska
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Wybór przewodniczącego Związku.
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Podpisano porozumienie 
w OT Port Gdynia

3 października doszło do podpisania 
porozumienia pomiędzy związkowcami z 
OT Port Gdynia a zarządem terminalu. Doty-
czy ono nowego systemu motywacyjnego 
dla pracowników eksploatacji. Jak na razie 
porozumienie będzie obowiązywać przez 
trzy miesiące.  – Pod koniec grudnia zostanie 
przeanalizowane działanie tego systemu. 
Do tego czasu będziemy obserwować, jak w 
praktyce będzie funkcjonować nowy system 
motywacyjny wprowadzony na mocy poro-
zumienia. Jeśli uznamy, że jest to pozytywne 
działanie, to wówczas zapadnie decyzja o 
wpisaniu regulacji systemu motywacyjne-
go do układu zbiorowego pracy – wyjaśnia 
Jacek Szornak, przewodniczący Komisji Za-
kładowej NSZZ „Solidarność” Drobnica Portu 
Gdynia i Krajowej Sekcji Portów Morskich 
NSZZ „Solidarność”. 

Pracownicze  
Plany Kapitałowe

Związki zawodowe  
na rzecz młodych 

grodzeń w służbie zdrowia w sposób sys-
temowy. Dotąd bowiem zmiany wynagro-
dzeń dokonywane były w tym zakresie ad 
hoc i dotyczyły tylko poszczególnych grup 
osób pracujących w ochronie zdrowia, co 
prowadziło do „rozjeżdżania się” systemu. 

W czasie przemówienia prezydent po-
dziękował „Solidarności” za udział w pra-
cach nad ustawą. Obecny na uroczystości 
minister zdrowia Łukasz Szumowski pod-
kreślił, że ustawa zmienia sposób patrzenia 
na środowisko służby zdrowia w Polsce. 
Podkreślił, że w procesie terapii chorych 
uczestniczą także osoby, które nie są na 
przykład lekarzami czy pielęgniarkami. Są 
to m.in. technicy, inżynierowie czy osoby 
zajmujące się przyjmowaniem pacjentów.

„S” krytykuje decyzję rządu 
w sprawie pracowników 
delegowanych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „So-
lidarność” z głęboką dezaprobatą przyjęło 
fakt złożenia przez rząd RP skargi do Trybu-
nału Sprawiedliwości UE dotyczącej zmian w 
dyrektywie o pracownikach delegowanych, 
co stało się bez przeprowadzenia jakichkol-
wiek konsultacji z partnerami społecznymi 
w ramach Rady Dialogu Społecznego.

Prezydium Komisji Krajowej zwróciło 
uwagę, iż kwestia proponowanych przez 
Komisję Europejską zmian w tej dyrektywie 
była wcześniej przedmiotem opiniowania 
przez partnerów społecznych oraz dyskusji 
w Radzie Dialogu Społecznego. NSZZ „So-
lidarność” prezentował jednoznaczny po-
gląd, że zmiany wprowadzane w dyrekty-
wie o pracownikach delegowanych wpłyną 
pozytywnie na sytuację polskich pracowni-
ków wysyłanych do pracy za granicę, gdyż 
spowodują ograniczenie ich dyskryminacji 
w odniesieniu do standardów w zatrudnia-
niu i wynagradzaniu przyjętych w państwie 
wykonywania pracy.

Zmarł Jarosław Wilner

W szwedzkiej Akersberdze w dniach 
2–4 października odbyła się konferencja 
podsumowująca projekt Komitetu Mło-
dych EKZZ „Wzmocnienie uczestnictwa 
związków zawodowych w działaniach na 
rzecz poprawy jakości rozwiązań umoż-
liwiających wejście na rynek pracy mło-
dych osób w Europie”.

W czasie konferencji wiele uwagi po-
święcono sytuacji ludzi młodych na rynku 
pracy, w szczególności w okresie kryzysu 
ekonomicznego. Mówiono o niskiej jako-
ści zatrudnienia, ograniczeniu dostępności 
do usług publicznych oraz do systemów 
ubezpieczenia społecznego. Wiele uwagi 
poświęcono zagrożeniom i szansom, ja-
kie są związane z nowymi technologiami. 
Analizie poddano stopień zadowolenia 
związków zawodowych z uczestnictwa 
w tworzeniu różnego rodzaju rozwiązań 
wdrażających polityki europejskie na rzecz 
młodych osób, do których zalicza się Gwa-
rancje dla Młodzieży, Europejski Sojusz na 
rzecz Kształcenia Zawodowego, a także 
Ramę Jakości Staży.

Tam nasza pomoc  
jest niezbędna

Tadeusz Majchrowicz, zastępca prze-
wodniczącego Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”, wziął udział w IX Kongresie 
Konfederacji Wolnych Związków Zawodo-
wych Ukrainy (KVPU). Był to kongres spra-
wozdawczo-wyborczy.  – Jako „Solidar-
ność” staramy się wspierać wolne związki 
zawodowe w krajach byłego Związku 
Sowieckiego. Tam nasza pomoc jest nie-
zbędna – powiedział wiceprzewodniczą-
cy w trakcie debaty.

Ustawa o podwyżkach 
dla pracowników służby 
zdrowia podpisana

Na początku października prezydent 
Andrzej Duda podpisał ustawę podwyżko-
wą dotyczącą pracowników służby zdrowia. 
Zdaniem prezydenta ustawa rozwiązuje 
problem zróżnicowania wysokości wyna-

rozpoczynał w �rmie, z którą był związany
do teraz – Fabryce Wyrobów Ażurowych 
Haft w Kaliszu, gdzie pełnił funkcję prze-
wodniczącego Komisji Zakładowej. Po 13 
grudnia 1981 r. współorganizował tajne 
struktury Związku; od kwietnia 1982 r. 
był członkiem Tymczasowego Komitetu 
Koordynacyjnego „S” Wielkopolska Połu-
dniowa. Był również redaktorem, druka-
rzem i kolporterem pism „Społeczeństwu 
do Przemyślenia”, „Biuletyn Informacyjny 
TKK” i „Magazyn Polski Walczącej”. Był 
wielokrotnie zatrzymywany i skazywany 
przez kolegia ds. wykroczeń, nękany rewi-
zjami w domu.

Pikieta kolejarzy

16 października przed siedzibą 
MSWiA w Warszawie odbyła się pikieta, 
na którą „Solidarność” Straży Ochrony 
Kolei zaprosiła wszystkich pracowników 
SOK oraz pracowników innych spółek ko-
lejowych, niezależnie od przynależności 
związkowej. Wzięło w niej udział około 
1,5 tysiąca osób. Głównym postulatem 
związkowców jest wznowienie prac nad 
projektem ustawy o Straży Kolejowej, 
który w kwietniu 2016 r. został przekaza-
ny do konsultacji społecznych. Prace nad 
ustawą, z powodu braku środków w bu-
dżecie, zamrożono. Kolejarze chcieliby też 
przekształcić Straż Ochrony Kolei w Straż 
Kolejową, tak jak to było sto lat temu.

XI edycja konkursu PPP 
– wnioski do 30 listopada

kierownik Oddziału Zdzisław Czapski, a tak-
że prezes Kociewskiego Para�alnego Klubu
Sportowego Marcin Gażdziewski. Sponso-
rem nagród był NSZZ „Solidarność”.

Zmiany w oddziałach
Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Soli-

darność” przyjął regulamin funkcjonowania 
oddziałów i biur ZRG. Przewodniczący Krzysz-
tof Dośla podziękował Irenie Siudek, która od 
2002 roku pełniła funkcję kierownika oddziału 
„S” w Wejherowie. Od października wejherow-
skim oddziałem kieruje Jan Dettlaff.

Wybory w Oddziale Gdynia

5 października w Kaliszu odbyły się 
uroczystości pogrzebowe tragicznie zmar-
łego Jarosława Wilnera, przewodniczące-
go Zarządu Regionu Wielkopolska Połu-
dniowa NSZZ „Solidarność”. Wzięły w nich 
udział liczne delegacje „Solidarności” z ca-
łej Polski, a delegacji gdańskiej przewodził 
Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. 

Jarosław Wilner  był członkiem „Solidar-
ności” od 1980 r. Działalność związkową 

Pracownicze Plany Kapitałowe i przy-
gotowania do Krajowego Zjazdu Dele-
gatów NSZZ „Solidarność” to główne te-
maty omawiane na posiedzenie Zarządu 
Regionu Gdańskiego, które odbyło się  
1 października w gdańskiej siedzibie „So-
lidarności”. Posiedzenie rozpoczęło wystą-
pienie przedstawiciela PKO Bank Polski SA, 
który zaprezentował główne zasady nowej 
ustawy dotyczącej Pracowniczych Planów 
Kapitałowych. Ustawa o PPK nie jest jeszcze 
uchwalona przez parlament, ale prace nad 
nią są już na ukończeniu, wejdzie ona w 
życie w przyszłym roku. Projekt zakłada, że 
Pracownicze Plany Kapitałowe w pierwszej 
kolejności będą musiały powstać w przed-
siębiorstwach, które zatrudniają powyżej 
250 osób, w kolejnych latach obowiązek ten 
spełnić będą musieli wszyscy przedsiębiorcy 
niezależnie od wielkości �rmy. Nie będą na-
tomiast PPK musiały być tworzone w tych 
�rmach, w których istnieją już Pracownicze
Programy Emerytalne, pod warunkiem jed-
nak, że składka wynosi tam nie mniej niż 3,5 
proc. wynagrodzenia pracownika.

Turniej szachowy 
w Starogardzie Gdańskim 

13 października w Centrum Rehabilita-
cji przy kościele Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Starogardzie Gd. odbył się Turniej 
Szachowy o Puchar Przewodniczącego Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” dla 
uczczenia 100 rocznicy odzyskania niepod-
ległości. W turnieju udział wzięło 19 zawod-
ników. Pierwsze trzy miejsca zajęli reprezen-
tanci Trójmiasta: Krzysztof Jurkiewicz zdobył 
7,5 pkt, Jerzy Kot – 7,5 pkt oraz Krzysztof 
Tyda – 6,5 pkt. Nagrody zwycięzcom wręcza-
li: członek Prezydium ZRG Stefan Gawroński, 

29 października w Oddziale RG NSZZ „S” 
w Gdyni odbyły się wybory władz Oddziału. 
W skład Prezydium zostali wybrani: Wojciech 
Kujatt, Krzysztof Prokopiuk z PWiK, Wojciech 
Litewski OPEC, Agnieszka Szwejkowska-
-Kulp z gdyńskiej oświaty, Zbigniew Mirecki 
z SR Nauta, Olga Krzyżyńska z Urzędu Miasta 
Gdyni, Karolina Rydzewska z Igloportu – CIS. 
Na przewodniczącego Rady Oddziału wy-
brano Aleksandra Kozickiego, który uzyskał 
38 głosów na 42 osoby głosujące. Na ze-
braniu obecni byli również archidiecezjalny 
duszpasterz ludzi pracy ks. prałat Sławomir 
Decowski, poseł Janusz Śniadek, oraz Krzysz-
tof Dośla, przewodniczący ZRG.

Śladami męczeńskiej śmierci 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Tłumy warszawiaków, rodzina błogo-
sławionego księdza Jerzego Popiełuszki, 
przedstawiciele władz państwowych oraz 
„Solidarności”, z przewodniczącym KK NSZZ 
„S” Piotrem Dudą, uczestniczyli w uroczysto-
ściach związanych z 34 rocznicą męczeńskiej 
śmierci bł. ks. Jerzego w kościele pw. św. Sta-
nisława Kostki w Warszawie. Do Warszawy 
na uroczystości upamiętniające męczeńską 
śmierć kapelana robotników Huty Warszawa 
i „Solidarności” pojechali jak co roku przedsta-
wiciele gdańskich organizacji związkowych. 
Związkowcy ze stoczni Remontowa Shipbu-
ilding i Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. 
Józefa Piłsudskiego w drodze do grobu bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki odwiedzili miejsca zwią-
zane z jego męczeńską śmiercią.
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Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „So-
lidarność” postanowiło przedłużyć termin 
składania zgłoszeń do XI edycji Konkursu 
„Pracodawca Przyjazny Pracownikom” 
o dodatkowy miesiąc. Wnioski ostatecznie 
będą przyjmowane do 30 listopada 2018 r. 
Komisja Certy�kacyjna dokona oceny
wniosków nadesłanych na konkurs m.in. 
biorąc pod uwagę przestrzeganie prawa 
pracy, zawieranie układów zbiorowych 
pracy, zatrudnianie pracowników na czas 
nieokreślony, uzwiązkowienie oraz funk-
cjonowanie rady pracowników.Celem kon-
kursu jest promowanie pracodawców, któ-
rzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych 
praktyk w zakresie przestrzegania przepi-
sów prawa pracy, w szczególności poprzez 
stabilność zatrudnienia, przestrzeganie 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
prawa do zrzeszania się w związki zawodo-
we. Kandydatów zgłaszają podstawowe 
jednostki organizacyjne „Solidarności”. 
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PYTANIE MIESIĄCA

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

– Na nas spoczywa odpowiedzialność za edukację, czyli 
za przyszłość, za prestiż zawodu nauczyciela. Taka jest rola 
„Solidarności”, pełniona w imię wspólnoty i solidarności. 
Konieczny jest realny wzrost wynagrodzeń, pilna korekta 
reguł awansu zawodowego, gdyż wydłużenie jego drogi nie 
służy edukacji, a nowy system oceny nauczycieli jest nie do 
przyjęcia. Potęgowane są trudności z otrzymaniem urlopu 
zdrowotnego.  Musi nastąpić odejście od godzin karcianych 
w skali całego kraju, bo te nadal pokutują, mimo ministe-
rialnych zapewnień o ich likwidacji. Gdański urząd chwali 
się godzinami zajęć pozalekcyjnych, ale są one prowadzone 
w „wolontariacie”.   Widzimy potrzebę rozszerzenia autono-
mii szkół poprzez dobrowolność uczestnictwa w Centrum 
Usług Wspólnych, by uniknąć opóźnień w wypłatach, które 
niestety mają miejsce. Nie godzimy się na komercjalizację 
oświaty, na sprowadzenie edukacji do roli usługi świad-
czonej przez spółki, vide szkoła na gdańskich Kokoszkach. 
Nasz upór i argumentacja przyniosły efekty, wzrosły pła-
ce pracowników administracji i obsługi szkół. Jesteśmy w 
trakcie negocjacji dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego 
i dla opiekuna stażu.  

EDWARD FORTUNA, KM NSZZ „Solidarność” 
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA 

– Układy zbiorowe pracy powinny być jednym z podsta-
wowych czynników regulujących relacje w zakładach pracy. 
Niektóre rozwiązania zawiera już kodeks pracy, który nie 
jest tak sztywny, jak narzekają pracodawcy. Pracownicy po-
szczególnych branż powinni mieć zbliżone warunki i wy-
nagrodzenia oferowane za tę samą pracę w różnych przed-
siębiorstwach. Jednak ponadzakładowe układy zbiorowe 
pracy zawiązywane są sporadycznie. Ba! Nie ma właściwie 
możliwości ich powszechnego zawierania. Na przeszkodzie 
stoi brak organizacji pracodawców, te, które są, są rozdrob-
nione i nie skupiają nawet połowy pracodawców.  Stąd nasza 
propozycja, by ustawowo zapisać konieczność zrzeszania się 
pracodawców. Wiem, że jest dobrowolność zrzeszania, że 
jest swoboda działalności gospodarczej. Ale samym praco-
dawcom powinno zależeć na organizowaniu się w swego ro-
dzaju elitarne kluby. Poprzez układy można zagwarantować 
minimalne wynagrodzenie, uzgodnić zasady regulowania 
czasu pracy. Jeśli trzeba wydłużyć okres rozliczeniowy, za-
pisy należy zawrzeć w układzie, który dopuści np. okresy 
powyżej trzech miesięcy.  Zapisy wypracowane w trakcie 
negocjacji, za zgodą stron, przyniosą korzyści pracowni-
kom, na którym nam zależy, ale i pracodawcom.  

 
ZBIGNIEW SIKORSKI, przewodniczący 
Krajowego Sekretariatu Przemysłu 
Spożywczego NSZZ „Solidarność”

– Kiedy wstępowałem do NSZZ „Solidarność” w 1980 
roku, walczyliśmy o wolne soboty. Po 38 latach walczymy 
o wolne niedziele, które coraz częściej są zagospodarowy-
wane przez pracodawców sektora spożywczego. W branży 
spożywczej pracownicy zmuszani są do pracy we wszystkie 
dni w roku, w niedziele i święta. Ma to niezwykle negatywny 
wpływ na regenerację sił i  na życie rodzinne. Pracownicy co 
prawda za pracę w niedzielę i święta otrzymują w zamian 
wolne w dni powszednie, jednak nie w pełni rekompensują 
one negatywne skutki, jakie niesie ze sobą praca w dni świą-
teczne. W większości w branży spożywczej zatrudnione są 
kobiety, które są matkami, babciami, które chciałyby świą-
teczne dni spędzać w gronie rodzinnym. Oczywiście czasami 
niezbędna jest praca w niedzielę związana z procesami tech-
nologicznymi, jak choćby w mleczarstwie.  Ale już w branży 
owocowo-warzywnej, mięsnej, można pracować w zwykłe 
dni tygodnia. Jako Związek uważamy, że w niedzielę powin-
na być prawnie ograniczona praca niekonieczna. A jeśli już 
w zakładzie jest wykonywana, powinna być uzgodniona ze 
związkami zawodowymi i dodatkowo opłacana.

oprac. (asg, mk)

Jakie zadania stoją przed Związkiem 
w nowej kadencji? 

KOMUNIKACJA MIEJSKA W GDYNI

Są podwyżki

Władze Gdyni zdecydowały się na 
podwyżki dla pracowników komunika-
cji miejskiej, spełniając żądania płacowe. 
– Nie wchodzę w politykę. Negocjujemy 
z miastem od kilku lat, a od początku 
tego roku założyliśmy sobie cele, które 
teraz są realizowane. Strony mają się sza-
nować. Nie ma znaczenia, czy osiągamy 
cel według wyborczego kalendarza i tego, 
że akurat za dwa tygodnie są wybory. Na 
pewno porozumienie jest dużym sukce-
sem związków zawodowych działających 
w gdyńskiej komunikacji. Komunikacja 
miejska jest bowiem jedna. Wygrali kie-
rowcy i inni pracownicy komunikacji, 
ale ma to służyć zwiększonemu bezpie-
czeństwu, zadowoleniu obu stron, czyli 
też pasażerów. To oni są odbiorcami 
usług. Nie stawialiśmy miasta pod ścia-
ną i wygrała komunikacja – komentuje 

Leszek Stodolski, przewodniczący Ko-
misji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Przedsiębiorstwie Komunikacji Tro-
lejbusowej w Gdyni, w tej branży od 
czterech dekad.

Związkowcy osiągnęli porozumienie 
z zarządami komunalnych spółek prze-
wozowych, czyli Przedsiębiorstwa Ko-
munikacji Miejskiej, Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Autobusowej i Przedsię-
biorstwa Komunikacji Trolejbusowej.

Kierowcy autobusów i trolejbusów 
oczekiwali podniesienia godzinowych 
stawek indywidualnego zaszeregowania 
o 2 złote i odpowiednio też dla pracow-
ników wynagradzanych miesięcznie. 
Władze Gdyni przyznały podwyżki, na-
wet wyższe o 10 groszy za godzinę.

– Nas reprezentują ludzie, którzy na 
co dzień zmagają się z problemami, znają 

specyfikę pracy. Z drugiej strony dobry 
gospodarz dbać ma o wszystkich, bo po-
winniśmy się poważnie traktować, więc 
my minimalne podwyżki oszacowaliśmy, 
a wyliczenia kasy miasta wskazały na 
kwotę nieco wyższą – dodaje Stodolski.

Zyskują wszyscy pracownicy, a kie-
rowcy komunikacji od października za-
robią więcej o około 350 złotych. Prze-
widywana była kolejna tura negocjacji. 
Tym razem przedstawiciele załóg i Ka-
tarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezy-
dent Gdyni ds. gospodarki, oraz dyrek-
torzy przedsiębiorstw komunikacyjnych 
podejmują negocjacje w sprawie zmian 
w regulaminie Zarządu Komunikacji 
Miejskiej oraz zadań przewoźników na 
poszczególnych liniach.

Związkowcy oczekują doprecyzo-
wania przepisów o zasadach przewozu 
w środkach komunikacji miejskiej rowe-
rów. Kierowca nie powinien być sędzią 
i wdawać się w konflikt z pasażerem, 
więc przepisy muszą jasno stanowić, 
że rowerzysta ustępuje miejsca osobom 
niepełnosprawnym i podróżującym 
z dziećmi w wózkach.

(asg)

Widmo konfliktu w komunikacji miejskiej tuż przed wyborami samorzą-
dowymi wymusiło na władzach Gdyni przyśpieszoną reakcję. Trwające od 
początku roku negocjacje przyniosły podwyżki dla pracowników. Teraz czas 
na zmiany w regulaminie przejazdów Zarządu Komunikacji Miejskiej. Cho-
dzi o to, by kierowca i pasażer mieli jasne reguły, a kierujący koncentrował 
się na punktualności i bezpieczeństwie przejazdów, nie zaś na rozsądzaniu 
potencjalnych sporów między pasażerami. 

12 listopada 2018 r. ma być dniem 
wolnym od pracy. Pierwotnie, zgodnie z 
ustawą z 24 października 2018 r. o usta-
nowieniu Święta Narodowego z okazji 
Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodle-
głości Rzeczypospolitej Polskiej, dzień 
ten miał być wolny, ale nie dla wszystkich. 
Na przykład handlowcy tego dnia mieli 
stawić się do pracy. Sprzeciwiła się temu 
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”. 
Sprawa trafiła do Senatu. W ostateczno-
ści wszystko wskazuje na to, że prezydent 
Andrzej Duda podpisze ustawę ustana-
wiającą 12 listopada 2018 r. dniem wol-
nym od pracy.

– Jestem Polakiem, który co roku 
11 Listopada czci pamięć tych, którym 
zawdzięczamy własne państwo, którym 
udało się podnieść kraj z ogromnych 
zniszczeń I wojny światowej. Uważam, że 
powinniśmy godnie celebrować to święto 
bez względu na zawód, jaki wykonujemy. 
Wykluczenie tutaj pracowników handlu, 
jak również innych grup zawodowych jest 
niedopuszczalne. Co te grupy zawodowe 
uczyniły, że nie zasługują na godne ob-
chodzenie tego święta razem z rodziną? 
Każdy z nas powinien to święto celebro-

wać i być dumny ze swojej narodowości. 
To my, jako rodzice, powinniśmy dawać 
przykład swoim dzieciom jak być Pola-
kiem patriotą. Myślę, że 100-letnia rocz-
nica odzyskania niepodległości przyniesie 
dobrą zmianę w sercach rodaków. Mam 
nadzieję, że stanowisko Komisji Krajowej 
coś wniesie w tej sprawie – komentuje 
Daniel Cichocki, członek Zarządu Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, 
reprezentujący Makro Cash & Carry 
Polska SA.

24 października, w przeddzień 29 
Krajowego Zjazdu Delegatów „S”, który 
odbywał się w Częstochowie, Komisja 
Krajowa NSZZ „S” wydała w tej sprawie 
stanowisko. Członkowie KK, zwracając 
się do Senatu RP, stwierdzili, że niezro-
zumiałe jest, dlaczego ponadmilionowa 
grupa pracowników handlu ma być po-
zbawiona możliwości świętowania 100-
-letniej rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

W piątek, 26 października Senat 
poparł sejmową ustawę ustanawiającą 
12 listopada 2018 r. dniem wolnym od 
pracy, ale wprowadził pewne poprawki. 
Między innymi senatorowie opowiedzieli 

się za ograniczeniem handlu w dniu 12 
listopada.

– Trudno wyobrazić sobie sytuację, w 
której parlament ustanawia dzień wolny 
po to, aby Polki i Polacy mogli świętować 
setną rocznicę odzyskania niepodległości, 
a jednocześnie wyklucza z tego wspólne-
go świętowania ponad milion pracow-
ników handlu. Bardzo dziękuję paniom 
i panom senatorom, którzy głosowali za 
tą poprawką, za tę mądrą decyzję – po-
wiedział Alfred Bujara, przewodniczący 
Krajowego Sekretariatu Banków Handlu 
i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”.

Ustawa wróciła do Sejmu, który 
zbierze się dopiero 7 listopada. Posłowie 
muszą ustosunkować się do propozycji 
Senatu. Na tym jednak nie koniec. Usta-
wa musi być przedłożona prezydentowi 
do podpisu. W konstytucji przewiduje 
się na to 21 dni. Jednak prezydent złożył 
deklarację, że nie będzie zwlekał z  jej 
podpisaniem.

Pomysł ustanowienia dodatkowego 
dnia wolnego 12 listopada zrodził się 
z racji tego, że w tym roku 11 Listopada 
przypada w niedzielę. 

(mig)

12 listopada wolny, także od handlu

W uroczystość Wszystkich Świętych przemierzamy 
nieraz setki kilometrów, by pokłonić się naszym przod-
kom, oddać hołd najbliższym, którzy są już po tamtej Stro-
nie. Odwiedzamy cmentarze, aby ozdobić groby kwiatami, 
zapalić znicze i pomodlić się w intencji zmarłych.

W minionym roku odeszli nasi związkowcy: Stani-
sław Lenart, Andrzej Łuczak, Zdzisław Rogalski, Józefa 
Konwińska, Wojciech Jankowski, Renata Stępniewska-Ko-
walska, Teresa Hacia, major Józef Ejsmont, Maciej Miat-
kowski, Zofia Płóciennik, Ryszard Wyszomirski, Andrzej 

Pamiętajmy o nich

Rogalski, Barbara Szablikowska, Marian Sikorski, Zofia 
Borakowska, Piotr Średziński, Marian Podgóreczny, 
Barbara Szostek, Fryderyk Radziusz, Edward Lipkow-
ski, Mirosława Piskorz, Andrzej Chojnacki. Zapalmy im 
symboliczną świeczkę.

Pamiętajmy o nich
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Wybory zza krat
Kolejny już raz z olbrzymią przewagą wybory wygrała Platforma 
Obywatelska (tym razem wzmocniona o Nowoczesną), tyle że… 
w aresztach i więzieniach. Prawdziwą rekordzistką jest Hanna Zda-
nowska, która w łódzkich więzieniach i areszcie śledczym uzyskała 
80 procent oddanych głosów. Hannę Zdanowską z jej wyborcami zza 
krat łączy zapewne dość luźne podejście do przestrzegania prawa. 
Chciałoby się powiedzieć, że swój na swego głosuje. To, że Prawo 
i Sprawiedliwość nie cieszy się sympatią osadzonych w zakładach 
karnych informował z trybuny sejmowej poseł PO Stanisław Gaw-
łowski, który miał okazję spędzić kilka miesięcy w areszcie śledczym 
i zaznajomić się z poglądami współtowarzyszy spod celi. 

Uczciwi inaczej...

Okazuje się, że uczciwość czy dobre wychowanie to cechy, które 
nie są niezbędne, aby wygrać wybory. Część Polaków, i to niemała, 
oddała swój głos na oszustów i osoby podejrzane o popełnienie 
przestępstwa. Wszystkich przebija Zbigniew W., który pomimo 
podejrzenia o popełnienie 92 przestępstw, uzyskał 48,5 proc. gło-
sów w wyborach na wójta gminy Daszyna. W Olsztynie do drugiej 
tury wyborów wszedł Czesław M., przeciwko któremu toczy się 
sprawa o gwałt. W Gdańsku ponad 77 tys. wyborców chciało, aby 
prezydentem miasta został Paweł Adamowicz, oskarżany przez 
prokuraturę o podanie nieprawdy w oświadczeniach majątkowych. 

Ciê¿ki dowcip 
prezydenta Legionowa
Wstydzić powinni się wyborcy z Legionowa, którzy po raz kolejny 
na prezydenta miasta wybrali Romana Smogorzewskiego. Ten 
popierany przez PO polityk w czasie kampanii wyborczej stał się 
sławny na całą Polskę, a to za sprawą niewybrednych żartów kie-
rowanych pod adresem kandydatek swojego własnego komitetu 
do rady miasta. Seksistowski występ kandydata na prezydenta 
oklaskiwał między innymi rzecznik PO Jan Grabiec. Partia, która na 
swoich sztandarach ma hasła walki o prawa kobiet, w swoich szere-
gach toleruje poniżanie kobiet. Obrażane publicznie kandydatki na 
radne w Legionowie ponoć nie żywią żalu do swojego „dowcipne-
go” prezydenta, nie wiadomo tylko, czy dlatego, że przyzwyczajone 
są do takiego traktowania, czy nie chcą narażać się najbardziej 
wpływowej osobie w mieście. Najbardziej jednak nam żal żony 
prezydenta Legionowa, która na co dzień musi znosić specy�czne
poczucie humoru swojego męża.

Pi³eœ, nie twittuj
Kiedyś mówiono, że muchę i polityka można zabić gazetą. Teraz 
politycy unicestwiają się sami za pomocą Internetu. Ostatnio 
samobója za pomocą Twittera strzelił sobie Paweł Kukiz, który 
w pewien piątkowy wieczór postanowił podzielić się przemyślenia-
mi na temat niektórych swoich kolegów. Niestety, język, jakim się 
posługiwał, daleki był od parlamentarnego i znacznie nadszarpnął 
wizerunek polityka. Jak potem sam przyznał, „piątkowa noc prze-
jęła i mnie i moje konto na Twitterze”. Przypadek Kukiza pokazuje, 
że politycy, ale nie tylko oni, powinni wziąć sobie do serca zasadę: 
Piłeś, nie twittuj. 

Nowak powraca
Od twittowania z daleka powinien na pewno trzymać się Sławo-
mir Nowak. Pamiętają państwo: to ten, którego kariera polityczna 
zakończyła się za sprawą pewnego zegarka. Na jakiś czas zniknął on 
z polskiej sceny politycznej, niestety, jednak powrócił i to znów za 
sprawą zegarków, a mianowicie zamieścił na Twitterze żenujący wpis 
dotyczący zmiany czasu. „Uwaga ‚prawdziwi patrioci’! Słuchajcie tępe 
cepy. Dzisiaj z 3 (trzy) na 2 (dwa) przesuwacie wskazówki ZEGARKÓW 
(to co dostaliście na komunię)! Normalni to wiedzą z automatu. Poza 

tym dobra wiadomość polega na tym, że możecie o jedną godzinę 
dłużej nienawidzić!” – oto poziom ministra z rządu PO-PSL. 

Powrót taœm

Przy okazji wyborów samorządowych powróciły taśmy z restauracji 
Sowa i Przyjaciele. Nie rozumiem oburzenia na uczestników pa-
miętnych debat przy ośmiorniczkach i wołowych policzkach, dobre 
i drogie jedzenie oraz napitki powodowały, że politycy mówili 
szczerą prawdę o sytuacji w naszym kraju. Co prawda niektórzy 
twierdzą, że były to rozmowy prywatne, jednak rachunki płacone 
były z kasy państwowej, więc mają do nich prawo zwykli obywa-
tele. Bon moty wypowiedziane w zamkniętych salach restauracji 
Sowa i Przyjaciele, lepiej opisują stan państwa niż wielostronicowe 
raporty. Ostatnio ujawniono zapis wypowiedzi Władysława Kosi-
niaka-Kamysza, który zrecenzował swoich kolegów partyjnych: 
„Niestety jest rozpuszczenie władzą. Deprawacja władzą nastąpiła. 
Jest tylko przyjście (...) konsumpcje, stanowisko, tu, po, tu, tam ten. 
Nikogo nie interesuje merytoryka. (…)  To się może skończyć tra-
gicznie, bo ci, co konsumują, znajdą sobie później innych żywicieli. 
Bez żadnego problemu, bo są zawsze ci sami ludzie. Ale nas już 
może nie być” – stwierdził obecny lider PSL. Nic dodać, nic ująć.

Zamknij cztery szpitale 

…i przyjdź po pieniądze. Taką cudowna receptę na rozwiązanie 
wszelakich problemów w służbie zdrowia znalazł były minister 
zdrowia Bartosz Arłukowicz (PO), którego wypowiedzi również 
zostały zarejestrowane w restauracji Sowa i Przyjaciele. 
Arłukowicz na nagraniach wspomina o zamykaniu placówek w wo-
jewództwie małopolskim, ponieważ, jego zdaniem, znajdują się „co 
drugą ulicę”. Zacytujmy: „To, co wyprawiają te chłopaki, przekracza 
wszelkie granice rozsądku. Przychodzi do mnie Sowa (Marek, mar-
szałek województwa małopolskiego) i mówi: miliard dla szpitala. 
Mówię: chłopie, ku**a, masz tych szpitali co drugą ulicę. Zamknij 
cztery i przyjdź po 200 baniek, a nie po miliard”. 
No, było, minęło. Oby bezpowrotnie. 

(mk) zilustrował Dobosz Jan

I ŚMIESZNO, I STRASZNO

AKTUALNOŚCI

Piszę te słowa, nie znając wyników samorządowej dogrywki. Ale po 
pierwszej rundzie można pokusić się na pewno o kilka zdań podsu-
mowań. I tak po euforii „totalsów” w pierwszych godzinach i licznych 
komentarzach o porażce kandydatów z list PiS okazało się, że jest do-
kładnie odwrotnie. PiS wygrał w dziewięciu sejmikach, uzyskując naj-
większe poparcie w historii wyborów sejmikowych (pierwsze były w 
1998 roku), „odbił” najprawdopodobniej sześć województw, uzyskując 
od wyborców mandat do samodzielnych rządów. Do tej pory rządził 
wyłącznie w województwie podkarpackim. Najliczniejsza lista opo-
zycyjna – tzw. Koalicja Obywatelska PO i Nowoczesnej – takie prawo 
uzyskała tylko od wyborców naszego pomorskiego województwa. Ale 
to nie koniec pozytywnych dla Prawa i Sprawiedliwości informacji. 

W wyborach sejmikowych mandat uzyskało 254 radnych PiS, 
a to oznacza zwiększenie stanu posiadania wobec wyborów sprzed 
czterech lat aż o 85 (ok. 33 proc.). Tymczasem KO zwiększyła stan 
posiadania o 15, uzyskując w skali kraju 194 mandaty, tj. o ok. 8 proc. 
Z tej pespektywy klęskę poniosło Polskie Stronnictwo Ludowe, tak 
buńczuczne w pierwszych powyborczych godzinach. 70 radnych 
wojewódzkich w nadchodzącej kadencji to o 89 mniej (ponad 50 
proc. strat) niż w kadencji minionej. Mało tego – PSL straci władzę 
w swoich dotychczasowych bastionach – województwie lubelskim 
i świętokrzyskim. PiS przegrał więc batalię w dużych aglomeracjach, 
ale zdecydowanie wygrał, poszerzając swoje dotychczasowe wpływy, 
w tzw. terenie. 

Potwierdza to analiza wyborów na szczeblu powiatowym. Jak na 
Twitterze podaje Marcin Palade, PiS wygrało w 147 na 314 rad powia-
tów ziemskich. To przyrost o 80 proc. w stosunku do 2014. PSL odniosło 
sukces w 40 powiatach, co oznacza spadek o 107 powiatów, czyli o 73 
proc. To klęska „ludowców”, którzy wpisując się w retorykę antypisu, 
zostali skonsumowani przez bardziej wyraziste obozy polityczne. 
Reasumując, nie powiodły się wściekłe i histeryczne ataki opozycji, 
usiłującej przykleić PiS oblicze partii totalitarnej i antysamorządowej 
– Prawo i Sprawiedliwość jeszcze nigdy nie miało takiej władzy w 
samorządach. Z drugiej strony jakiś bonus dostała opozycja za zjedno-
czenie. W praktyce oznacza to jednak, że w przyszłości Nowoczesna 
rozpłynie się w PO, którą nie tak dawno nawet wyprzedzała w son-
dażach poparcia. Na tym tle szczególnie wygląda sytuacja w Trój-
mieście – było nie było mateczniku Platformy. W Gdyni PO poparła 
Wojciecha Szczurka, który ani o to nie prosił, ani nie podziękował. 
W Sopocie – Jacek Karnowski kandydował z własnego komitetu, 
a w Gdańsku Paweł Adamowicz w kontrze do kandydata PO i No-
woczesnej. Co więcej, Jarosław Wałęsa najpierw odciął się od polityki 
obecnego włodarza Gdańska, przedstawiając program merytorycznie 
dużo bliższy Kacprowi Płażyńskiemu. Najkrócej ujmując – Gdańsk dla 
mieszkańców, a nie dla różnych grup interesów, w tym deweloperów. 
Po pierwszej turze zaś szybciutko poparł… Adamowicza właśnie. Czy 
moi współmieszkańcy nie powinni się wobec tego poczuć oszukani? 
Nie program się liczy, tylko antypisowska obsesja?

W Związku listopad to na szczeblu krajowym pierwszy miesiąc 
nowej, już pięcioletniej, kadencji. Zjazd krajowy przebiegł zgodnie 
z oczekiwaniami, a wybory władz przeszły bez specjalnych sporów. 
Została przyjęta interesująca, bardzo związkowa, uchwała programo-
wa. Od lat wiemy przecież, jakie są główne pola do koniecznej popra-
wy – ochrona przed represjami związkowców, szczególnie na etapie 
powoływania związkowych organizacji, uczciwy dialog na każdym 
szczeblu czy ponadzakładowe układy zbiorowe, które zapewniałyby 
prawa pracownicze i związkowe w całych branżach, to niektóre z nich. 
Ważne, by rząd PiS, którego prominentni przedstawiciele na zjeździe 
nie szczędzili pochwał i podziękowań pod adresem Związku, nad tymi 
problemami skutecznie się pochylił w ostatnim roku parlamentarnej 
kadencji. 

Warto też na koniec zauważyć, że Region Gdański ma o dwóch 
przedstawicieli więcej w Komisji Krajowej – są to Zbigniew Sikorski, 
który do Komisji Krajowej wszedł z klucza jako szef sekretariatu, 
i – wybrany na zjeździe – Andrzej Kościk. Gratulujemy, i do pracy!

Jacek Rybicki

Wybory, 
wybory...
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Na dzień przed rozpoczęciem obrad 29 Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „So-
lidarność” związkowcy modlili się na Jasnej Górze w intencji Niezależnego Samo-
rządnego Związku Zawodowego „Solidarność” oraz jedności narodu. Mszy świętej 
dla związkowców z „Solidarności” zgromadzonych w Kaplicy Cudownego Obrazu 
przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Po mszy odśpiewano 
Apel Jasnogórski, a następnie przewodniczący Piotr Duda odczytał akt zawierzenia 
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Matce Bożej.

Patrzymy w oczy Twoje, w których odbija się nasz polski dom. Nasze codzienne 
troski, nasze radości, sukcesy, nadzieje. Nasze zadania, wyzwania i plany. Matko. 
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” jednoczy się przy To-
bie w ufnej modlitwie. W dziękczynieniu za Twą macierzyńską opiekę nad naszą 
Ojczyzną. Z nadzieją składamy w Twoje dłonie nasze obawy o los Ojczyzny, by 
odnalazła drogę do prawdy, sprawiedliwości, rozwoju materialnego, duchowego 
i na tej drodze trwała. Najbardziej jednak zawierzamy Ci tych, którzy znajdują 
się w obliczu bezrobocia, braku mieszkania i strachu przed przyszłością. Prowadź 
młodych drogami polskiej kultury, moralnej i religijnej wrażliwości, aby nie ulegli 
presji zakłamanego świata. Jasnogórska Matko, oddajemy w Twoją opiekę nasze 
rodziny, by budowały swoje szczęście na fundamencie Jezusa Chrystusa. Boża 
rodzicielko, Twojej matczynej pieczy zawierzamy i oddajemy naszą związkową 
wspólnotę. By zawsze trwała na straży godności człowieka pracującego. Przyjmij 
nas Maryjo w akcie naszego zawierzenia i złóż nas w serce swego Syna przed 
obliczem Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Amen.

U stóp Jasnogórskiej Pani

Wicepremier BEATA SZYDŁO
–  Trzy lata temu odbyły się ważne wybory, które zmieniły sytu-
ację polskich rodzin. Dziś możemy z dumą mówić o rozwijającej 
się polskiej gospodarce. Nie byłoby tego bez „Solidarności”. To 
dzięki „Solidarności”, dzięki temu, że podjęliście pewne ryzyko, 
stawiając na nasz program, program Polaków, bo on powstał 
ze spotkań Polaków. Polacy mówili nam wtedy, że chcą godnie 
żyć. I o tym mówiła również „Solidarność”. Podpisaliśmy z 
wami porozumienie i po trzech latach mogę powiedzieć, że 
dotrzymaliśmy słowa. (…) Przypomnę, że te najważniejsze 

zobowiązania przeprowadziliśmy, to był powrót do poprzedniego wieku emerytalnego, 
to były programy społeczne, prorodzinne, ten symboliczny program Rodzina 500+. Ale 
też przed nami dużo do zrobienia, wiele reform i projektów, które wymagają zakończenia. 
I nie będziemy tego w stanie zrobić, jeżeli damy się podzielić, jeżeli nie będzie wsparcia 
Związku. I w tych chwilach jesteśmy razem z wami i wasze krytyczne uwagi pomagają 
nam utrzymać się w tych ryzach, które przyjęliśmy w 2015 roku.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej ELŻBIETA RAFALSKA
 – Pragnę „Solidarności” podziękować za przygotowanie przy-
wrócenia wieku emerytalnego. Bez takiego zaangażowania, 
bez tak wysokiej pomocy merytorycznej, to by się nie udało. 
Kłaniam się za to państwu nisko. Dziękuję  „Solidarności”, 
która z taką determinacją walczyła o wolne niedziele. (…) My 
jako rząd staramy się tę solidarność realizować w praktyce. 
Jesteśmy ulepieni z „Solidarnością” z jednej gliny. Chciałabym 
podziękować za współpracę i powiedzieć, co udało się w 
resorcie i w Radzie Dialogu Społecznego. To wprowadzenie 
stawki godzinowej, podwyżka płacy minimalnej. Ważne jest  
wyłączenie stażowego z minimalnego wynagrodzenia. To jed-

na z najbardziej rażących niesprawiedliwości, która do tej pory obowiązuje, będziemy 
starali się to zmienić. 

29 Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, który odbył się w dniach 25–26 października w Częstochowie, wybrał 
krajowe władze Związku na kolejną kadencję. Na czele nowo wybranej Komisji Krajowej stanął już po raz trzeci Piotr Duda. 
Jednocześnie delegaci na KZD zdecydowali o wydłużeniu kadencji władz związkowych z czterech do pięciu lat. 

Pięcioletnia kadencja
29 KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Zjazd na stulecie 
niepodległości 

 – Dzisiaj kulminacja święta NSZZ 
„Solidarność”. Ten zjazd w Częstocho-

wie jest wyjątkowy. Spotykamy się w 
100-lecie odzyskania przez nasz kraj 
niepodległości. Doskonale wiemy, 
jako ludzie „Solidarności”, że nie by-
łoby celebrowania tej wspaniałej rocz-
nicy, gdyby nie „Solidarność”, gdyby 
nie zryw robotników w 1980 roku. To 
kolejna wspaniała rocznica, 40 rocz-
nica pontyfikatu Karola Wojtyły, Ojca 

Świętego Jana Pawła II, bez którego 
nie byłoby „Solidarności” – mówił 
przewodniczący NSZZ „Solidarność” 
Piotr Duda, otwierając 29 Krajowy 
Zjazd Delegatów.

tarzyści, osoby zasłużone dla NSZZ 
„Solidarność”

Prezydent Andrzej Duda rozpoczął 
swoje przemówienie od przypomnie-
nia tragicznej historii XX wieku, który 

został zdominowany przez narzuco-
ny Polsce komunizm. Mówił również 
o przełomowym wydarzeniu, jakim 
był wybór metropolity krakowskie-
go Karola Wojtyły na papieża. – Ten 
moment był dla nas przełomowy, dla 
polskiej historii, ale i dla historii całej 
Europy, a nie waham się powiedzieć, 
że dla świata. On był przełomowy dla 
„Solidarności”, pojmowanej tak, jak on 
o niej mówił, że „Solidarność” to jeden 
z drugim, nigdy jeden przeciw drugie-
mu, kiedy przyjechał do nas w 1979 r. 
i wezwał Ducha Świętego, żeby przy-
był i odnowił tę ziemię. Miliony ludzi 
zobaczyły się nawzajem, jak wiele nas 
jest, jak bardzo trudno nam się policzyć 
– mówił Andrzej Duda. 

Prezydent przypomniał również 
o znaczeniu NSZZ „Solidarność” dla 
wyprowadzenia Polski zza żelaznej 
kurtyny. – Polska zdarła żelazną kurty-
nę duszącą przez prawie 50 lat narody 
Europy. Patrzymy na 100 lat niepodle-
głości, to dzięki tym wielkim symbo-
lom, dzięki wydarzeniom, ludziom, 
którzy stali za Polską, za Polską wolną, 
suwerenną, niepodległą. Dzięki nim 
patrzymy z kraju wolnego, niepodległe-
go, rozwijającego się. Dzisiaj jesteśmy 
Zachodem, nie tylko pod względem 
mentalnym – mówił prezydent, który 
podkreślił, że Polacy zawsze byli we-
wnętrznie wolni. 

Zwracając się do związkowców, An-
drzej Duda podkreślił, że „Solidarność” 
sprawuje kontrolę nad tym, czy polskie 
państwo i polska władza funkcjonują w 
sposób właściwy, pilnuje tego, żebyśmy 
byli Zachodem. – Zachód to społecz-

Goście KZD: prezydent Andrzej Duda, Piotr Duda (gospodarz zjazdu), wicepremier Beata Szydło i minister Elżbieta Rafalska.

Prezydent  
i przedstawiciele rządu 

Delegaci rozpoczęli obrady od spo-
tkania z prezydentem RP Andrzejem 
Dudą. Gośćmi „Solidarności” byli 
również: wicepremier Beata Szydło, 
minister rodziny, pracy i polityki spo-
łecznej Elżbieta Rafalska, parlamen-

Umiłowany Ojcze Święty!
Uczestnicy XXIX Sesji Krajowego Zjazdu Delegatów Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego „Solidarność”, obradujący w Częstochowie u stóp Jasnej Góry, 
Sanktuarium Matki naszego Boga – Królowej Polski z Jej cudownym obrazem, przekazują 
Ci, umiłowany Ojcze Święty, wyrazy szacunku, synowskiej czci i pozdrawiają.

Nasze serca przepełnione są w tym roku radością i szczególną wdzięcznością, którą 
kierujemy do Boga, bowiem obchodzimy stulecie odzyskania przez naszą Ojczyznę nie-
podległości. Bogu Najwyższemu chwała, cześć i uwielbienie za ten wielki dar!

W roku 1918, po 123 latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość. Dwadzieścia lat 
później nadeszła kolejna katastrofa – druga wojna światowa, w której zginęło sześć mi-
lionów synów i córek naszego Narodu, a po niej przez 44 lata Ojczyzna nasza znajdowała 
się pod sowiecką dominacją, w wyniku której kolejne tysiące Polaków straciły życie. To, 
bardzo trudne doświadczenie, powoduje, iż Polacy w sposób szczególny doceniają dar 
wolności. Wyraz temu dał NSZZ „Solidarność”, który w 1980 roku upomniał się zarówno 
o należne prawa przysługujące ludziom pracy, ale również o podstawowe wolności należne 
człowiekowi i obywatelowi, tak w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym.

Dzisiaj dziękujemy Bogu Najwyższemu i Matce przenajświętszej za dar niepodległości 
naszej Ojczyzny i za wolność, którą cieszymy się jako zbiorowość. Jednocześnie zapew-
niamy Cię, umiłowany Ojcze Święty, że z wielką troską, w poczuciu solidarności z innymi 
narodami i środowiskami, szczególnie środowiskami ludzi pracy na całym świecie, pra-
gniemy dzielić się tym naszym trudnym doświadczeniem. Szczególnie z tymi wszystkimi, 
którzy doświadczają różnych form zniewolenia w związku z nadużyciami politycznymi 
i ekonomicznymi. Dajemy temu wyraz w przyjętym przez  Krajowy Zjazd Delegatów 
NSZZ „Solidarność” Posłaniu do ludzi pracy całego świata.

Życzymy Ci Ojcze Święty zdrowia, siły i wytrwałości w głoszeniu ludziom na całym 
świecie prawdy o Bożej Miłości. Zapewniamy o pamięci w modlitwie i prosimy o Twoje 
Ojcowskie Błogosławieństwo dla Polski, dla NSZZ „Solidarność” i dla jego wysiłków po-
dejmowanych dla dobra człowieka pracy.

List do Franciszka
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na gospodarka rynkowa, to filozofia 
gospodarcza oparta na wartościach 
chrześcijańskich. Zachód to znaczy 
sprawiedliwy podział dóbr w państwie, 
to znaczy solidarność, czyli sprawiedli-
wość – mówił prezydent.

Andrzej Duda mówił również, że 
cieszy się, że „Solidarność” uczestniczy 
w polityce dotyczącej praw pracowni-
czych, trosce o najsłabszych. Stwier-
dził również, że chciałby, żeby Polacy 
zawsze byli razem, zawsze byli wspól-
notą, zrozumieli, jak szukać rozwiązań. 
– Tego życzę „Solidarności”, sobie, na-
stępnemu pokoleniu, tego życzę Polsce. 
Na następne 100 lat i następne stulecia. 
Panie Boże, błogosław ludziom pracy, 
błogosław naszą ojczyznę – zakończył 
prezydent. 

Po głowie państwa głos zabrały 
przedstawicielki rządu: wicepremier 
Beata Szydło i minister rodziny, pracy i 
polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Przewodniczący Piotr Duda

Kulminacyjnym punktem pierwsze-
go dnia obrad były wybory władz krajo-
wych Związku. Delegaci na 29 Krajowy 
Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” 
wybrali na przewodniczącego Komi-
sji Krajowej na nową kadencję Piotra 
Dudę. Dotychczasowy przewodniczący 
otrzymał 248 na 267 oddanych głosów. 
Piotr Duda będzie szefował NSZZ „So-
lidarność” już po raz trzeci. 

Podczas prezentacji Piotr Duda 
podkreślił, że mijająca kadencja była 
przełomowa. Udało się m.in. obniżyć 
wiek emerytalny i ograniczyć handel 
w niedziele. Osiągnięcie tych sukcesów 
nie było jednak łatwe. Przewodniczą-
cy wymienił kilka przykładów, które o 
tym świadczą. Ustawa o ograniczeniu 
handlu w niedziele była złożona jako 
projekt obywatelski, bo Prawo i Spra-
wiedliwość, mimo że posiadało swój 
projekt ustawy dotyczący tego zagad-
nienia, opracowany przed wyborami, 
nie chciało złożyć go do Laski Marszał-
kowskiej. Piotr Duda wskazał także, że 
„Solidarność” domagała się dla Pola-
ków możliwości przejścia na emeryturę 
po osiągnięciu określonego wieku, ale 
również po przepracowaniu określo-
nych lat pracy. – Ze strony politycznej 
jest blokada na rozwiązanie tego, jakże 
pilnego problemu dla pracowników. 
Nie zapominamy o tym – zadeklarował 
Piotr Duda.

Przewodniczący zapewnił, że Zwią-
zek może spokojnie patrzeć w przy-
szłość, jeśli chodzi o jego funkcjono-
wanie, sytuacja finansowa jest stabilna. 
Jako zadanie na następną kadencję wy-
znaczył rozbudowę struktur Związku.

– Jesteśmy najbardziej profesjonal-
nym, największym i najskuteczniejszym 
związkiem. Opieramy się i nigdy nie 
odejdziemy od społecznej nauki Ko-
ścioła i dziedzictwa „Solidarności”. Ja 
się nie zmienię, jeżeli coś robię, to robię 
na maksa albo wcale. Jedynym drogo-
wskazem będzie dla mnie przyjęta na 
tym zjeździe uchwała programowa 
– mówił Piotr Duda.

W godzinach popołudniowych de-
legaci wybierali 56 członków Komisji 
Krajowej. Odbyły się także wybory do 
Krajowej Komisji Rewizyjnej. 

Program na nową kadencję 

Delegaci na 29 KZD NSZZ „Soli-
darność” przyjęli wiele dokumentów. 

DOKUMENTY 29 KZD NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

APEL Nr 2 ws. odmrożenia podstawy odpisu na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” zwraca się do Rządu i Parlamentu RP 
o niezwłoczne wprowadzenie zmian legislacyjnych, mających na celu całkowite odmroże-
nie podstawy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 roku.

Posłanie Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”  
do ludzi pracy

My, Delegaci, zebrani na XXIX Sesji Krajowego Zjazdu Delegatów Niezależnego Samo-
rządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, przesyłamy ludziom pracy i ludziom dobrej 
woli całego świata braterskie pozdrowienie, wyrazy solidarności i zatroskania o kształt co-
dziennego życia każdego człowieka pracującego.

Pomni na to, jak NSZZ „Solidarność” wpisał się w dzieło obrony wolności i przyczynił 
się do podjęcia wysiłków na rzecz powstania wolnego ruchu związkowego w uciemiężo-
nych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności 
wobec daru wolności, szacunku dla  godności człowieka i respektowania należnych mu, 
niezbędnych dla jego rozwoju, warunków życia i pracy.

Jako związek zawodowy zakorzeniony w praktycznym doświadczeniu walki o wolność, 
czujemy się zobowiązani pełnić rolę gwaranta przede wszystkim takich stosunków społecz-
nych, w których będzie zachowany prymat dobra człowieka, zarówno we współczesnych 
stosunkach zatrudnienia jak i w kody�kacjach związanych z prawem pracy. Tej naszej po-
winności chcemy – wraz z innymi środowiskami świata pracy – dawać wyraz wszędzie tam, 
gdzie to pierwszeństwo dobra jest zagrożone przez rozmaite nadużycia polityczne i eko-
nomiczne.

W tym wspólnym dążeniu nie może zabraknąć „Solidarności” rozumianej w myśl zasa-
dy: „jedni drugich brzemiona noście”. Zasada ta, jak żadna inna, umożliwia respektowanie 
sprawiedliwości społecznej, międzyludzkiego zrozumienia i wzajemnej miłości, pojętej jako 
odpowiedzialność za drugiego człowieka.

Konieczna jest i dziś międzyludzka solidarność, zjednoczenie serc, umysłów i wysiłków, 
konieczna jest więź między różnymi środowiskami świata pracy zrzeszającymi się w związki 
zawodowe czy organizującymi się w ruchy społeczne na wszystkich kontynentach tak, aby 
oprzeć się nowym zagrożeniom jakie coraz częściej pojawiają się w rozmaitych obszarach 
życia społeczno-gospodarczego we współczesnej, zglobalizowanej rzeczywistości. Ko-
niecznym jest więc zorganizowanie wspólnej pracy wokół idei powstania ponadnarodo-
wych związków zawodowych, zaczynając od wypracowania podstaw dla realizacji Układu 
Ogólnego w sprawie godności pracy.

W tym dziele rola wolnych związków zawodowych jest nie do zastąpienia. Są one, 
i zawsze będą, wykładnikiem wielkiej troski „Solidarnych”  o wolność, sprawiedliwość spo-
łeczną, o słuszne uprawnienia ludzi pracy w poszczególnych dziedzinach ich zawodowej 
aktywności.

Zwracamy się więc do Was, Drodzy Przyjaciele z różnych związków zawodowych, ru-
chów społecznych, aby treść naszego braterskiego przesłania dotarła do jak największej 
rzeszy ludzi pracy na całym świecie.

STANOWISKO Nr 1 ws. wieku emerytalnego
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” pozytywnie ocenia przywrócenie progów 

wiekowych uprawniających pracowników do przejścia na emeryturę w wieku 60 lat dla ko-
biet i 65 lat dla mężczyzn. Jednak dla pełnej realizacji postulatów NSZZ „Solidarność” braku-
je w obowiązującej ustawie zapisu o możliwości skorzystania przez pracownika z prawa do 
emerytury bez względu na osiągnięty wiek życia, uzależnionego od stażu pracy liczonego 
według okresów składkowych na ubezpieczenie społeczne niezależnie od formy zatrud-
nienia.

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” domaga się  od Rządu RP wprowadzenia 
zapisu w ustawie umożliwiającego przejście na emeryturę  po osiągnięciu 35 lat pracy ko-
bietom i 40 lat pracy mężczyznom. 

STANOWISKO Nr 2 ws. zatrudniania cudzoziemców w Polsce
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” dostrzega polepszenie się sytuacji na ryn-

ku pracy w Polsce, jednak widzi występujące na nim niekorzystne dla polskiego pracow-
nika zjawiska. Szczególnie dużo emocji budzi szerokie otwarcie polskiego rynku pracy na 
cudzoziemców. Obecne  procedury związane z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców 
prowadzić mogą do nieprawidłowości w ich zatrudnianiu. Częste przypadki zatrudniania 
cudzoziemców przez agencje pracy tymczasowej stwarzają możliwości pracodawcom do 
nadużyć, których skutkiem może być dumping socjalny, a także obniżenie wynagrodzeń 
pracowniczych.

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” domaga się, aby zatrudnianie cudzoziem-
ców odbywało się na takich samych zasadach, jak pozostałych pracowników.

STANOWISKO Nr 3 ws. utrudniania działalności związkowej
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” sprzeciwia się nagminnemu łamaniu praw 

związkowych poprzez nadużywanie przepisów Kodeksu pracy dotyczących rozwiązywania 
umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 Kodeksu pracy), w przy-
padku działaczy związków zawodowych objętych szczególną ochroną przed wypowiedze-
niem. 

Niepokój budzi również wykorzystywanie przez wielu pracodawców słabości polskich 
organów wymiaru sprawiedliwości, które wykazują się brakiem skuteczności w przypadku 
prowadzenia postępowań związanych z łamaniem praw związkowych.

Obecne regulacje nie chronią, zagwarantowanych prawem międzynarodowym i pol-
skim, wolności związkowych. Prowadzone, przez prokuraturę i policję, sprawy są zbyt 
często umarzane, a w przypadku spraw sądowych wszystkie koszty tych procedur ponosi 
polski podatnik.

Krajowy Zjazd Delegatów wnosi do Komisji Krajowej o podjęcie działań, które dopro-
wadzą do zmian legislacyjnych i organizacyjnych, zapewniających lepszą ochronę dzia-
łaczy związkowych. Jednocześnie, w ocenie KZD konieczne jest wprowadzenie osobistej 
odpowiedzialności osoby działającej w imieniu pracodawcy, w związku bezpodstawnym 
zwolnieniem, potwierdzonym wyrokiem sądowym, zwolnieniem działacza związkowego 
z pracy.

UCHWAŁA Nr 9 ws. zmian w § 36 Statutu NSZZ „Solidarność”
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie § 60 ust. 3 Sta-

tutu NSZZ „Solidarność”, wprowadza następujące zmiany w Statucie NSZZ „Solidarność”.
§ 36 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: 
„Kadencja każdej władzy trwa pięć lat z tym, że terminy wyborów na daną kadencję 

dla władz poszczególnych szczebli określa uchwała Komisji Krajowej”. 
dodaje się ustęp 1 a.  w brzmieniu: 
„W wyjątkowych przypadkach Komisja Krajowa lub odpowiednio zarząd regionu 

może zdecydować o wydłużeniu lub skróceniu kadencji jednostkom przez siebie reje-
strowanym, nie więcej jednak niż o 4 miesiące.  Wyboru na nową kadencje dokonuje się 
w terminach wyznaczonych przez Komisję Krajową, niezależnie od momentu pierwsze-
go posiedzenia danej władzy w poprzedniej kadencji”. 

UCHWAŁA Nr 10 ws. zmian § 88 Statutu NSZZ „Solidarność”
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie § 60 ust. 3 Sta-

tutu NSZZ „Solidarność”, wprowadza następujące zmiany w Statucie NSZZ „Solidarność”.
§ 88 otrzymuje brzmienie 
Zmiany do Statutu, uchwalone podczas sesji Krajowego Zjazdu Delegatów 
w Częstochowie,  w październiku 2018 roku, wchodzą w życie z dniem rejestracji. 

Przedłużona kadencja

Przede wszystkim przegłosowano 
uchwałę programową, która wyznacza 
działania Związku na nową kadencję. 

Tradycyjnie uczestnicy KZD wysto-
sowali list do Ojca Świętego. Przegłoso-
wano również „Posłanie do ludzi pracy”, 
w którym pojawił się postulat „powsta-
nia ponadnarodowych związków zawo-
dowych”. „Konieczna jest i dziś między-
ludzka solidarność, zjednoczenie serc, 
umysłów i wysiłków, konieczna jest 
więź między różnymi środowiskami 
świata pracy zrzeszającymi się w związ-
ki zawodowe czy organizującymi się w 
ruchy społeczne na wszystkich kon-
tynentach tak, aby oprzeć się nowym 
zagrożeniom, jakie coraz częściej poja-
wiają się w rozmaitych obszarach życia 
społeczno-gospodarczego we współcze-
snej, zglobalizowanej rzeczywistości. 
Koniecznym jest więc zorganizowanie 
wspólnej pracy wokół idei powstania 
ponadnarodowych związków zawo-
dowych, zaczynając od wypracowania 
podstaw dla realizacji Układu Ogólnego 
w sprawie godności pracy. W tym dzie-
le rola wolnych związków zawodowych 
jest nie do zastąpienia” – czytamy w po-
słaniu KZD.

Delegaci na 29 KZD wystosowali 
do rządu i parlamentu apel o odmro-
żenie odpisu na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych. Przyjęto również 
stanowisko, w którym związkowcy z 
jednej strony pozytywnie ocenili przy-
wrócenie progów wiekowych upraw-
niających do przejścia na emeryturę 
w wieku 60 lat dla kobiet i 65 lat dla 

mężczyzn, jednocześnie zwrócili się do 
rządu o wprowadzenie zapisu w ustawie 
umożliwiającego przejście na emerytu-
rę po osiągnięciu 35 lat pracy kobietom 
i 40 lat pracy mężczyznom. 

W stanowisku dotyczącym zatrud-
nienia cudzoziemców związkowcy 
zwrócili uwagę na fakt, że „obecne  pro-
cedury związane z legalizacją pobytu i 
pracy cudzoziemców prowadzić mogą 
do nieprawidłowości w ich zatrudnia-
niu. Częste przypadki zatrudniania 
cudzoziemców przez agencje pracy 
tymczasowej stwarzają możliwości 
pracodawcom do nadużyć, których 
skutkiem może być dumping socjalny, a 
także obniżenie wynagrodzeń pracow-
niczych”. Dlatego „Solidarność” domaga 
się, aby zatrudnianie cudzoziemców od-
bywało się na takich samych zasadach, 
jak pozostałych pracowników.

Podczas obrad zjazdu w Częstocho-
wie delegaci zajęli się częstymi przypad-
kami utrudniania działalności związko-
wej. Wobec nagminnego łamania praw 
związkowych poprzez nadużywanie 
przepisów Kodeksu pracy dotyczących 
rozwiązywania umowy o pracę bez wy-
powiedzenia z winy pracownika (art. 52 
Kodeksu pracy), w przypadku działaczy 
związków zawodowych objętych szcze-
gólną ochroną przed wypowiedzeniem, 
delegaci zobowiązali Komisję Krajową 
do podjęcia działań, które doprowadzą 
do zmian legislacyjnych i organizacyj-
nych, zapewniających lepszą ochronę 
działaczy związkowych. Jednocześnie, 
w ocenie KZD, konieczne jest wprowa-

Obrady.
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Wśród 284 delegatów na 29 KZD NSZZ „Solidarność” 
reprezentacja Regionu Gdańskiego liczyła 17 osób: Bożena 
Brauer, Gustaw Czarnowski, Krzysztof Czerwiński, Edward 
Fortuna, Roman Gałęzewski, Andrzej Kościk, Zbigniew 
Kowalczyk, Roman Kuzimski, Wojciech Litewski, Andrzej 
Netkowski, Bogdan Olszewski, Mirosław Piórek, Mariusz 
Połom, Jacek Szornak, Leszek Świeczkowski, Edward Zbucki 
oraz Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG. 

Dodatkowo z naszego Regionu w zjeździe uczestniczył, z ra-
cji pełnienia funkcji przewodniczącego Sekretariatu Przemysłu 
Spożywczego NSZZ „Solidarność”, Zbigniew Sikorski. 

Gośćmi zjazdu byli: ks. kanonik Ludwik Kowalski, pro-
boszcz parafii pw. św. Brygidy, Krzysztof Żmuda, przewod-
niczący KM Remontowa Shipbuilding, zarazem koordynator 
wart przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz Mirosław 
Kamieński, przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników 
Cywilnych MON.

Członkiem prezydium 29 KZD został Andrzej Kościk, 
w Komisji Statutowej nasz Region reprezentowali Krzysztof 
Dośla i Bogdan Olszewski, do Komisji Skrutacyjnej wszedł 
Zbigniew Kowalczyk, a do Komisji Uchwał i Wniosków 
Wojciech Litewski. Służbę w poczcie sztandarowym pod-
czas KZD pełnili: Edward Fortuna, Mariusz Połom oraz Jan 
Szewczyk.

Do Komisji Krajowej z naszego Regionu, oprócz prze-
wodniczącego ZRG Krzysztofa Dośli i przewodniczącego 
Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność” 
Zbigniewa Sikorskiego, którzy wchodzą z klucza w skład 
krajowych władz Związku, delegaci wybrali Bożenę Brauer, 
Andrzeja Kościka, Romana Gałęzewskiego, Mirosława Piór-
ka, Bogdana Olszewskiego. 

Edward Fortuna został członkiem Krajowej Komisji Re-
wizyjnej.

Region Gdański na Krajowym Zjeździe Delegatów
STANOWISKO Nr 4 ws. zmian legislacyjnych dotyczących 
zajmowania komorniczego świadczeń z ZFŚS

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” zwraca uwagę na krzywdzące pracowni-
ków przepisy pozwalające na zajęcia komornicze świadczeń przyznawanych z zakładowe-
go funduszu świadczeń socjalnych.

Krajowy Zjazd Delegatów uważa, iż konieczne są stosowne zmiany w ustawie o zakła-
dowym funduszu świadczeń socjalnych oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób 
�zycznych, które uniemożliwiałyby komornikom zajęcie ww. świadczeń uzyskanych przez
osoby do tego uprawnione 

Środki pieniężne uzyskane przez pracowników z ZFŚS, nie są wynagrodzeniem, a je-
dynie formą pomocy �nansowej dla najsłabiej sytuowanych pracowników, uzależnioną od
sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Świadczenie to jest słuszne społecznie i jako takie 
powinno być wolne od zajęć komorniczych.

Oczekujemy od strony rządowej stosownych zmian legislacyjnych uniemożliwiających 
zajęcia komornicze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

STANOWISKO Nr 5 ws. ustawy o Święcie Narodowym z okazji  
100 rocznicy – dzień wolny od handlu

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” apeluje do Senatu RP o wprowadzenie zmian 
do ustawy o Święcie Narodowym z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości, polegających 
na przyznaniu dnia wolnego od pracy 12 listopada 2018 roku również pracownikom handlu.

Przyjęta przez Sejm ustawa ustanawiająca dzień wolny od pracy 12 listopada 2018 roku 
umożliwia Polkom i Polakom pełne świętowanie 100. rocznicy odzyskania  przez Polskę 
niepodległości. Z niezrozumiałych dla nas względów tej możliwości ma być pozbawiona, 
licząca ponad milion osób, grupa pracowników handlu.

STANOWISKO Nr 7 ws. poparcia postulatów Krajowej Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” popiera postulaty i działania podejmowa-
ne przez Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” na rzecz poprawy sytu-
acji pracowników oświaty, dobrej jakości edukacji  oraz patriotycznego i wychowawczego 
wymiaru polskiej szkoły.

Delegaci KZD popierają postulaty:
 Wzrostu wynagrodzeń zasadniczych dla nauczycieli w wysokości 15% od 1 stycznia 2019 

r. oraz poprawy poziomu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi;
 Zmiany systemu wynagradzania i systemu �nansowania zadań oświatowych,
 Usunięcia niekorzystnych przepisów dotyczących oceny pracy i awansu zawodowego 

nauczycieli.
 Likwidacji  godzin karcianych.

Krajowy Zjazd Delegatów oczekuje podjęcia przez stronę rządową rzeczywistego dialo-
gu, którego efektem będzie m. in. realizacja ww. postulatów.

STANOWISKO Nr 9 ws. zaliczenia składek członkowskich do kosztów 
uzyskania przychodu i zapewnienia równego traktowania partnerów 
społecznych

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy protest wobec braku 
równego traktowania partnerów społecznych w zakresie możliwości zaliczenia wydatków 
na składki członkowskie do kosztów uzyskania przychodu. Członkowie związku zawodo-
wego nie mają możliwości, jakie posiadają pracodawcy, zaliczenia w koszty uzyskania przy-
chodu wydatków na składki członkowskie, jakie ponoszą w związku z przynależnością do 
związku zawodowego. Sprzeciwiamy się różnicowaniu sytuacji prawnej, a w konsekwencji 
�nansowej, uczestników dialogu społecznego.

Związek zawodowy powołany jest do reprezentowania i obrony praw, interesów zawodo-
wych i socjalnych pracowników. Poprzez sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów 
prawa pracy oraz realizację innych ustawowych zadań, w szczególności udział w tworzeniu we-
wnątrzzakładowych źródeł prawa pracy (regulamin wynagradzania, regulamin premiowania, 
regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, układ zbiorowy pracy), związek zawo-
dowy wpływa na poziom wynagrodzeń pracowników, w tym członków związku. Istnieje zatem 
relacja pomiędzy działaniem u pracodawcy związku zawodowego a uzyskiwanym przez pra-
cownika przychodem z pracy. Z dobrodziejstwa działania związku zawodowego u pracodawcy 
korzystają wszyscy pracownicy, zaś koszty jego funkcjonowania ponoszą tylko jego członkowie. 
Przypomnieć należy, iż zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób �zycznych
kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub za-
chowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Istnieje zatem uzasadniona podstawa do za-
liczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot, jakie są wydatkowane na składki związkowe.

Art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób �zycznych przewiduje dla pracowników
szereg zwolnień przedmiotowych od podatku dochodowego. 

Należy jednak podkreślić, iż zwolnienia te obejmują pracowników bez względu na ich przy-
należność związkową lub jej brak. Ustawa nie przewiduje żadnego mechanizmu analogicznego, 
jaki dotyczy pracodawców, który uwzględniałby fakt, iż członkowie związku zawodowego, w ce-
lu określonym w art. 22 ust.1 ustawy, ponoszą wydatki na składki członkowskie, które powinny 
zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Biorąc powyższe pod uwagę, Krajowy Zjazd Delegatów zwraca się do Posłów na Sejm RP-
-członków NSZZ „Solidarność”, o uwzględnienie powyższych propozycji w pracach nad zmianą 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób �zycznych. Jednocześnie apeluje-
my do pozostałych Posłów na Sejm RP, by poparli stanowisko Krajowego Zjazdu Delegatów.

UCHWAŁA Nr 2 ws. przekazywania składki członkowskiej
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” działając na podstawie § 18 ust.1 Statutu NSZZ 

„Solidarność” i ustawy o związkach zawodowych (art. 331, ust. 2) zobowiązuje wszystkie orga-
nizacje zakładowe i międzyzakładowe NSZZ „Solidarność” do złożenia u swoich pracodawców 
pisemnych wniosków o przekazywanie składki członkowskiej należnej zarządowi regionu i Ko-
misji Krajowej bezpośrednio na konto zarządu regionu. Kopia wniosku z potwierdzeniem przy-
jęcia przez pracodawcę, winna być przekazana do zarządu regionu w nieprzekraczalnym termi-
nie 6 miesięcy od dnia rejestracji organizacji. Odstępstwo od tej zasady jest możliwe wyłącznie 
w drodze porozumienia pomiędzy właściwym zarządem regionu a zainteresowaną organizacją.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tracą moc Uchwały nr 11 XVI KZD oraz 8 XVII KZD
Pozostałe dokumenty opublikujemy w kolejnym numerze „Magazynu Solidarność”

DOKUMENTY 29 KZD NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

dzenie osobistej odpowiedzialności oso-
by działającej w imieniu pracodawcy, w 
związku z bezpodstawnym zwolnieniem, 
potwierdzonym wyrokiem sądowym, 
działacza związkowego z pracy.

Na wniosek przewodniczącego 
Krajowego Sekretariatu Przemysłu 
Spożywczego Zbigniewa Sikorskiego 
delegaci przyjęli stanowisko dotyczące 
ograniczenia pracy niekoniecznej w 
niedziele i święta. „W niedziele powin-
na być prawnie ograniczona praca nie-
konieczna. W roku 1980 „Solidarność” 
walczyła o wolne od pracy soboty, a 
obecnie musi upominać się o wolne 
niedziele. Dla przykładu, w branży 
spożywczej pracownicy zmuszani są 
do pracy we wszystkie dni w roku, w 
niedziele i nawet największe święta. 
Ma to niezwykle negatywny wpływ na 

regenerację sił, na życie rodzinne, jak 
i na zaspokajanie innych podstawowych 
ludzkich potrzeb”.

Delegaci w Stanowisku nr 9  wyrazili 
protest wobec braku równego traktowa-
nia partnerów społecznych w zakresie 
możliwości zaliczenia wydatków na 
składki członkowskie do kosztów uzy-
skania przychodu. „Członkowie związ-
ku zawodowego nie mają możliwości, 
jakie posiadają pracodawcy, zaliczenia 
w koszty uzyskania przychodu wydat-
ków na składki członkowskie, jakie 
ponoszą w związku z przynależnością 
do związku zawodowego. Sprzeciwiamy 
się różnicowaniu sytuacji prawnej,  a w 
konsekwencji finansowej, uczestników 
dialogu społecznego” – czytamy w do-
kumencie. Delegaci zwrócili się do po-
słów na Sejm RP, członków NSZZ „So-

lidarność”, o uwzględnienie propozycji 
Związku w pracach nad zmianą ustawy 
z dnia 26 lipca 1991 o podatku docho-
dowym od osób fizycznych. 

Zajęto się również sprawami po-
szczególnych branż. Przyjęto między 
innymi stanowiska dotyczące poparcia 
postulatów Krajowej Sekcji Oświa-
ty i Wychowania, w sprawie sytuacji 
w polskiej służbie zdrowia, a także 
w szkolnictwie wyższym. 

Wśród zmian statutowych do naj-
ważniejszych należy wydłużenie ka-
dencji z czterech do pięciu lat i to już 
od bieżącej kadencji. Nie przeszedł na-
tomiast projekt wprowadzenia sądów 
koleżeńskich. 

Tekst i zdjęcia:
Małgorzata Kuźma
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Uchwała programowa cz. 1
Delegaci XXIX Krajowego Zjazdu De-
legatów przyjmują program działania 
na najbliższą kadencję lat 2018-2022. 
Program składa się z zadań, które wy-
magają pilnej realizacji dla pogłębienia 
profesjonalności Związku, jego unowo-
cześnienia i przygotowania do wymo-
gów XXI wieku. 

NSZZ „Solidarność” – Związek 
przyszłości
Związek profesjonalny
Zbiorowe prawo pracy:
1. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbioro-

wych: 
 W obecnym kształcie rodzi wiele proble-

mów i utrudnia prowadzenie skutecz-
nej i jednocześnie legalnej działalności 
związkowej. NSZZ „Solidarność” będzie 
dążył do zmiany ustawy tak, aby wzmoc-
nić znaczenie mediacji. W tym celu bę-
dziemy zabiegać o zaktualizowanie listy 
mediatorów i wprowadzenie instrumen-
tów zapewniających jej stałą aktualność;

 Konieczne jest zagwarantowanie możli-
wości prowadzenia sporów zbiorowych 
z podmiotami mającymi rzeczywisty 
wpływ na kształtowanie warunków pra-
cy i płacy danych grup pracowników, 
zarówno w sferze prywatnej, np. zarzą-
dy spółek, w których pracodawcami są 
poszczególne oddziały, jak i w sferze 
publicznej, np. organy administracji sa-
morządowej i rządowej. Wiąże się z tym 
również konieczność dążenia do wpro-
wadzenia do przepisów rozwiązań unie-
możliwiających pracodawcom unikanie 
sporów lub ich utrudnianie;

 Nowelizacja przepisów o rozwiązywa-
niu sporów zbiorowych wiąże się z ko-
niecznością uchylenia, a co najmniej 
zmiany, obecnego art. 19 ust. 3 ustawy 
o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, o 
co Związek będzie zabiegał. Przepis ten 
zabrania prowadzenia akcji strajkowych 
pracownikom zatrudnionym w orga-
nach władzy państwowej, administracji 
rządowej i samorządowej, sądach oraz 
prokuraturze. Jest to ograniczenie zbyt 
szerokie, nieznajdujące oparcia w prawie 
międzynarodowym. Konwencja MOP 
nr 151 zapewnia prawo korzystania z 
pełnej wolności związkowej wszystkim 
osobom zatrudnionym przez władze 
publiczne, a jedyne wyłączenia mogą 
dotyczyć pracowników na wysokich sta-
nowiskach, których czynności uważa się 
z reguły za związane z tworzeniem poli-
tyki lub za funkcje kierownicze, albo do 
pracowników, których obowiązki mają w 
wysokim stopniu poufny charakter.

2. Układy zbiorowe pracy, porozumienia 
zbiorowe:

 Jednym z fundamentalnych celów 
Związku jest zwiększenie roli układów 
zbiorowych pracy w duchu realizacji 
konstytucyjnej zasady oparcia społecz-
nej gospodarki rynkowej na dialogu 
partnerów społecznych. NSZZ „Solidar-
ność” zmierzać będzie do wprowadzania 
instrumentów prawnych, które za po-
mocą różnych bodźców pobudzą rozwój 
praktyki układowej w Polsce.

Rozwiązaniami takimi są m.in.: zastrzeżenie 
pewnych odstępstw od treści ustawo-
wych wyłącznie dla układów zbiorowych 
pracy (np. zwiększona długość okresu 
rozliczeniowego, dłuższy maksymalny 
okres trwania umów na okres próbny 
i na czas określony), obowiązek praco-
dawców nieobjętych układem zbioro-
wym corocznego inicjowania rokowań 
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układowych i przedstawienia stronie 
związkowej propozycji, co najmniej w 
zakresie warunków wynagradzania za 
pracę, równego traktowania w zatrud-
nieniu oraz rozwoju zawodowym pra-
cowników, zmniejszenie obowiązków 
formalnych związanych z rejestracją 
układów zbiorowych pracy;

 NSZZ „Solidarność” dostrzega problemy 
z innymi niż układy zbiorowe porozu-
mieniami zbiorowymi, w szczególności z 
określaniem ich charakteru prawnego, a 
także gwarancji skutecznego dochodze-
nia przez pracowników wynikających z 
nich praw. Tym samym niezbędne jest 
przesądzenie wprost, że każde porozu-
mienie zawarte między stroną związko-
wą a pracodawczą dotyczące praw i obo-
wiązków pracowników ma charakter 
normatywny i korzysta z takiej ochrony 
jak układy zbiorowe pracy (np. wymóg 
złożenia wypowiedzenia zmieniającego 
w razie wypowiedzenia porozumienia).

3. Korpus służby cywilnej:
 NSZZ „Solidarność” będzie dążył do zmia-

ny zasad określania warunków pracy i 
płacy dla członków korpusu służby cy-
wilnej. Metodą, która jest w tym zakresie 
najbardziej prawidłowa i pożądana, jest 
metoda układowa. Obecny stan prawny, 
w świetle którego nie jest dopuszczalne 
zawieranie układów zbiorowych pracy 
w służbie cywilnej, jest niczym nieuza-
sadniony i wymaga zmiany. Regulacje te 
powodują, że ponad 120 tys. pracowni-
ków jest w sposób nieuzasadniony po-
zbawionych wpływu na swoje warunki 
zatrudnienia. Jest to tym bardziej rażące, 
że są to osoby zatrudniane przez szero-
ko pojęte państwo, które jednocześnie 
stawiając się w roli pracodawcy, może 
właściwie jednostronnie narzucać stan-
dardy zatrudnienia. 

4. Przedstawiciele pracowników:
 Problemem, który od dawna jest pod-

noszony przez NSZZ „Solidarność”, ale 
także przedstawicieli nauki prawa pracy, 
jest niejasna sytuacja dotycząca przed-
stawicieli pracowników wybieranych ad 
hoc. Związek stawia sobie za cel dążenie 
do wprowadzenia pewnych minimal-
nych standardów dotyczących tej formy 
przedstawicielstwa, przede wszystkim 
zagwarantowanie ich faktycznego wy-
boru przez pracowników, bez udziału w 
tym procesie pracodawcy oraz zagwa-
rantowanie im szczególnej ochrony sto-
sunku zatrudnienia. 

Czas pracy i inne
Zmiany w Kodeksie pracy:
 NSZZ „Solidarność” postuluje prowadze-

nie prac nad zmianami w Kodeksie pra-
cy, a w szczególności dotyczącymi czasu 
pracy (zmiana całego działu VI Kodeksu 
pracy dotyczącego czasu pracy), likwi-
dacja 12-miesięcznych okresów rozlicze-
niowych, zmiana szczegółowych uregu-
lowań pracy zmianowej i nocnej, zmiana 
przepisu art. 77 z indeksem 5 i następne;

 Związek, w trosce o pracowników wy-
jeżdżających służbowo poza granice 
kraju, domaga się nowych regulacji 
dotyczących podróży służbowych, w 
tym w szczególności zniesienia, w re-
gulaminie wynagradzania, możliwości 
obniżania wysokości diet i ryczałtów w 
zagranicznych podróżach służbowych; 

 NSZZ „Solidarność” podejmie działania 
w sprawie zmian w treści świadectwa 
pracy m.in. w celu wyeliminowania infor-
macji o trybie rozwiązywania umowy o 

pracę, a także będzie dążył do zniesienia 
możliwości zatrudniania przez agencje 
pracy tymczasowej na podstawie umów 
cywilnoprawnych. 

Przyszłość pracy
 Wobec nowych zjawisk na rynku pracy 

trzeba podjąć działania, które pozwolą 
członkom Związku przygotować się na 
nowe wyzwania. Dlatego uzasadnione 
jest monitorowanie skali zatrudnienia 
poprzez platformy internetowe oraz 
przeprowadzenie badań dotyczących 
skali zjawiska w Polsce i poszukiwanie 
rozwiązań z zakresu ochrony socjalnej 
dla osób wykonujących taki typ pracy, 
a także przeprowadzenie badań doty-
czących tempa robotyzacji w Polsce i 
związanego z tym zagrożenia powstania 
bezrobocia technologicznego. Ze wzglę-
du na dynamiczny rozwój centrów usług 
wspólnych w Polsce należy szczególną 
uwagę poświęcić automatyzacji miejsc 
pracy w usługach. 

 Związek za priorytet uważa wzmocnie-
nie negocjacji zbiorowych w Polsce. 
Temu celowi powinna służyć wymiana 
informacji dotycząca działań negocja-
cyjnych podejmowanych na poziomie 
zakładu pracy w zakresie podnoszenia 
kwali�kacji, funduszy szkoleniowych,
zwiększania kompetencji pracowników 
i innych działań związanych ze zmianą 
technologiczną. 

Wydłużanie dobrowolnej 
aktywności zawodowej
 Związek będzie zabiegał o wprowa-

dzenie wyłączenia z podstawy składki 
emerytalno-rentowej dodatków stażo-
wych dla pracowników po 50. roku życia. 
Wszystkie wyłączenia obowiązku odpro-
wadzania składki na ubezpieczenie eme-
rytalne są mniej „bolesne” dla wysokości 
przyszłej emerytury, jeżeli dotyczą koń-
cówki aktywności. Dlatego należy się jak 
najszybciej pozbyć tego wyłączenia w 
wypadku uczących się do 26. roku życia;

 Związek będzie popierał wprowadzenie 
rozwiązań z zakresu prawa podatkowe-
go ułatwiających inwestowanie w ergo-
nomię stanowisk pracy i dostosowanie 
ich do potrzeb starszych pracowników; 

 Zdrowie psychiczne osoby pracującej 
powinno posiadać równie doniosłą ran-
gę, co zdrowie �zyczne. Dlatego NSZZ
„Solidarność” postuluje zmiany w tym 
zakresie w Kodeksie pracy. Współczesna 
medycyna pracy, jako jeden z elemen-
tów systemu ochrony zdrowia, wymaga 
wielu zmian systemowych. Pojawiają się 
procesy technologiczne i informatyczne 
szkodliwe dla zdrowia pracowników, a 
także obserwujemy zjawisko częstych 
zmian miejsc oraz charakteru zatrud-
nienia i to powinno znaleźć odzwiercie-
dlenie w działaniach lekarzy medycyny 
pracy. Zdaniem Związku konieczne jest 
wzmocnienie opieki zdrowotnej nad 
populacją osób pracujących poprzez 
działania prawne i organizacyjne. Trzeba 
dążyć do stworzenia nowego modelu 
medycyny pracy opartego na lepszej 
współpracy pracownika z pracodawcą i 
lekarzem, rehabilitantem, a także posze-
rzyć spectrum badań pracownika oraz 
obniżyć wiek monitorowania procesów 
chorobowych.

Formy odpoczynku – skrócenie czasu 
pracy, urlop regeneracyjny
 W debacie publicznej pojawił się postu-

lat skracania czasu pracy oraz wprowa-
dzenia urlopu regeneracyjnego. Debatę 

należy kontynuować po przeprowadze-
niu analiz ekonomicznych oraz zdrowot-
nych.
Dzisiaj, w dobie zmian technologicznych 
i wyzwań demogra�cznych, musimy
z wyprzedzeniem planować ścieżkę za-
wodową młodego pokolenia Polaków. 
Nowe technologie, zwłaszcza cyfrowe, 
powodują, że powstaje przestrzeń do 
dyskusji na temat czasu pracy i koniecz-
ności wprowadzenia ułatwień w łącze-
niu życia prywatnego i zawodowego. 
Ponadto rośnie presja na wydłużanie ak-
tywności zawodowej, związana z demo-
gra�ą i niskimi emeryturami w przyszło-
ści. Powszechnie występujące zjawisko 
stresu w pracy przyczynia się do powsta-
wania u pracowników syndromu wypa-
lenia zawodowego przechodzącego w 
depresję, co nie pozostaje bez wpływu 
na zwiększone wydatki z systemu ubez-
pieczeń społecznych. Dlatego Związek 
proponować będzie opracowanie roz-
wiązań prawnych, które będą promo-
wać możliwość skorzystania przez pra-
cowników, z określonym stażem pracy, 
z dodatkowego, wydłużonego, płatnego 
urlopu na regenerację i przeciwdziałanie 
wypaleniu zawodowemu. Urlop ten, 
trwający od kilku tygodni do kilku mie-
sięcy, pozwoli wypalonym zawodowo 
pracownikom odpocząć, zregenerować 
siły lub w wybranej przez siebie formie 
poszerzać wiedzę oraz kompetencje. 

Inne
 Zmian wymaga instytucja przejścia za-

kładu pracy na innego pracodawcę, cze-
go Związek będzie się domagał;

 Związek widzi konieczność zmiany za-
sad wypłaty diet związanych z podróżą 
służbową zagraniczną u pracodawców 
innych niż państwowe lub samorządo-
we jednostki budżetowe;

 NSZZ „Solidarność” będzie dążyć do 
wprowadzenia nowego systemu wyna-
gradzania kierowców transportu między-
narodowego. Obecny system opierający 
się na świadczeniach niepodlegających 
składce na ubezpieczenie emerytalne i 
rentowe (jakimi są diety i ryczałty) po-
woduje bardzo niskie zasiłki chorobowe 
kierowców oraz niskie świadczenia eme-
rytalne i rentowe. Związek sprzeciwia się 
budowaniu konkurencyjności polskiej 
branży transportowej na bazie wyłącz-
nie niskich kosztów pracy. 

Rynek pracy, bezrobotni
 NSZZ „Solidarność”, w zakresie Fundu-

szu Pracy i Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych, będzie dążył 
do istotnego zwiększenia roli partne-
rów społecznych w zarządzaniu tymi 
funduszami. Istotne jest wprowadzenie 
zmian legislacyjnych mających na celu 
uszczelnienie wydatków z funduszy, 
ograniczenie roli Ministra Finansów 
w zakresie zarządzania ich środkami, 
zwiększenie wydatków na wypłatę 
zasiłków dla bezrobotnych oraz zwięk-
szenie wydatków na aktywne formy 
przeciwdziałania bezrobociu. Nadto 
powinno nastąpić zwiększenie nakła-
dów z Funduszu Pracy na rzecz pracow-
ników publicznych służb zatrudnienia 
tak, aby w realny sposób podniesiona 
została jakość usług świadczonych na 
rzecz bene�cjentów pomocy;

 NSZZ „Solidarność” podejmie działania 
mające na celu wprowadzenie rozwią-
zań prawnych odnośnie do zwiększenia 
nadzoru i kontroli nad działalnością pro-
wadzoną przez agencje pracy tymczaso-
wej. Działania w tym zakresie powinny 
dotyczyć również działalności gospo-
darczej wykonywanej przez podmioty, 
które nie są formalnie zarejestrowane 
jako agencje pracy tymczasowej. Obec-
nie można dostrzec powstawanie na 

rynku pracy �rm, których działalność ma
na celu wyłącznie najem siły roboczej w 
ramach umów cywilnoprawnych. Zwią-
zek ma na celu ochronę osób wykonu-
jących pracę dla ww. pseudoagencji. W 
tym celu istotne jest zaostrzenie sankcji 
za prowadzenie działalności stanowiącej 
agencję pracy tymczasowej bez formal-
nego zgłoszenia jej do rejestru;

 W ocenie NSZZ „Solidarność” bardzo 
ważne jest podjęcie działań zmierzają-
cych co najmniej do ograniczenia nie-
kontrolowanej mobilności zawodowej 
zewnętrznej ze względów ekonomicz-
nych (ograniczenie zjawiska drenowa-
nia rynku pracy). Mobilność zawodowa 
jest ważnym mechanizmem w zakresie 
rozwiązywania problemu niedoboru 
niektórych umiejętności w państwach 
członkowskich UE, natomiast z pewno-
ścią nie będzie ona powodowała zmniej-
szania zróżnicowania terytorialnego na 
rynku pracy. Odpływ osób następuje z 
krajów Europy Środkowo-Wschodniej do 
bogatszych krajów Europy Północno-Za-
chodniej. Należy w tym miejscu zwrócić 
uwagę, iż odpływ osób jest największy 
w Hiszpanii i Polsce, a osoby migrujące 
to zazwyczaj osoby młode i dobrze wy-
kształcone. Nie ulega wątpliwości, że 
obecnie w UE nie wypracowano mecha-
nizmów ochronnych dla państw człon-
kowskich, z których odpływ zasobów 
ludzkich jest największy. W tym zakresie 
Związek będzie promować działania 
zmierzające do wprowadzenia środków 
ochronnych dla regionów, z których 
regularnie następują odpływy dobrze 
wykształconych i zazwyczaj młodych 
pracowników. Jest to bardzo istotne rów-
nież z tego względu, że państwa przyj-
mujące ww. osoby nie ponoszą kosztów 
ich wychowania i wykształcenia, a z ich 
pracy budują własny wzrost gospodar-
czy – kosztem powiększającego się zróż-
nicowania regionalnych rynków pracy;

 NSZZ „Solidarność” podejmie działania 
odnośnie do poprawy warunków za-
bezpieczenia społecznego w zakresie 
bezrobocia. W szczególności powinno 
to nastąpić poprzez podniesienie wyso-
kości zasiłku dla bezrobotnych do kwoty 
zapewniającej godne życie przez cały 
okres poszukiwania pracy i pozostawa-
nia w rejestrze dla bezrobotnych. Nadto 
bardzo istotne znaczenie dla poprawy 
warunków zabezpieczenia w zakresie 
bezrobocia może mieć podniesienie 
kompetencji oraz warunków pracy w 
publicznych służbach zatrudnienia. W 
szczególności zwiększenie etatów oraz 
wprowadzenie kompleksowego systemu 
podnoszenia kwali�kacji zawodowych,
wykorzystywanych do prawidłowego 
zarządzania istniejącymi instrumenta-
mi pomocowymi. W przypadku zabez-
pieczenia społecznego dla bezrobocia 
ważne jest również zapewnienie odpo-
wiedniego wsparcia dla osób znajdują-
cych się w szczególnej sytuacji na ryn-
ku pracy, zwłaszcza osób długotrwale 
bezrobotnych. Ochrona ww. osób przed 
wykonywaniem pracy o niskiej jakości 
oraz przed długotrwałym zatrudnieniem 
w ramach pracy tymczasowej powinna 
być w ocenie NSZZ „Solidarność” priory-
tetem; 

 Konieczna jest zmiana ram prawnych 
dotyczących staży i praktyk na otwartym 
rynku pracy w Polsce. Nowelizacja usta-
wy o praktykach absolwenckich w kie-
runku zwiększenia jakości odbywanych 
praktyk oraz zapewnienia minimalnych 
standardów socjalnych oraz przegląd 
instrumentów aktywizacji zawodowej 
ze szczególnym uwzględnieniem instru-
mentów podnoszenia kwali�kacji.

Ciąg dalszy w następnym numerze 
„Magazynu Solidarność” 

Całość na www.solidarnosc.gda.pl
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Sejmiki
PiS w skali kraju w wyborach do 

sejmików zyskało uznanie 34,1 proc. 
wyborców, Koalicja Obywatelska ma 
27 proc., PSL 12,1 proc., SLD 6,6 proc., 
a Kukiz’15 5,6 proc., Bezpartyjni Samo-
rządowcy 5,3 proc. Pozostałe komitety 
(Razem, Wolni w Samorządzie, Ruch 
Narodowy, Zieloni itd.). uzyskiwały 
poniżej 1,6 proc.

W wyborach do sejmików wojewódz-
kich PiS zdobył 254 mandaty, Koalicja 
Obywatelska – 194, PSL – 70, Bezpar-
tyjni Samorządowcy – 15, a SLD-Lewica 
Razem – 11. Mandaty zdobyły jeszcze ko-
mitety: Mniejszość Niemiecka – 5, KWW 
Z Dutkiewiczem dla Dolnego Śląska – 2, 
KWW Projekt Świętokrzyskie Bogdana 
Wenty – 1.

W województwie pomorskim Koalicja 
Obywatelska zyskała poparcie 40,7 proc. 
wyborców i ma 18 mandatów (+1). PiS 
poparło 27,84 proc. wyborców, co dało 
13 mandatów (+4). Z listy Zjednoczonej 
Prawicy najwięcej głosów zdobyła ar-
tystka plastyk, siostra Andrzeja Gwiazdy, 
Anna Gwiazda (29 736). Magia nazwiska 
zadziałała w jej przypadku.

W wyborach do Sejmiku sukces od-
notował Karol Guzikiewicz ze stoczniowej 
„Solidarności”, zdobywając mandat z listy 
PiS w okręgu gdańskim z 9624 głosami. 

PSL uzyskało 8,33 proc. głosów i 2 
mandaty (-5), SLD 6,69 proc., Kukiz’15 
5,24 proc., Razem 2,21 proc. 

Podobnie jak w przypadku Jarosława 
Wałęsy, nazwisko nie wystarczyło Kindze 
Borusewicz i 6885 głosów nie dało jej 
miejsca w Sejmiku. W przeciwieństwie do 
Marty Cymańskiej, córki posła Tadeusza 
Cymańskiego (SP), która z 7338 głosami 
mandat zdobyła na Powiślu.

 
Zdolność koalicyjna

W sejmikach kluczowy okazuje się 
termin „zdolność koalicyjna”. Uciera 
się w trzech województwach to, czy PiS 
będzie w stanie tam rządzić i z kim. 

PiS w skali kraju poprawiło znaczą-
co swoje notowania i wygrało w dzie-

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

Kto będzie rządził w sejmikach wojewódzkich

Wybieraliśmy… Wyniki po pierwszej turze
więciu województwach: dolnośląskim, 
lubelskim, łódzkim, małopolskim, ma-
zowieckim, podkarpackim, podlaskim, 
śląskim i świętokrzyskim, a KO w sied-
miu: kujawsko-pomorskim, lubuskim, 
opolskim, pomorskim, warmińsko-ma-
zurskim, wielkopolskim i zachodniopo-
morskim.

PiS ma samodzielną większość w 
sześciu sejmikach: lubelskim, łódzkim, 
małopolskim, podkarpackim, podla-
skim i świętokrzyskim. Koalicja Oby-
watelska ma samodzielną większość w 
Sejmiku Województwa Pomorskiego. 

Zakładając możliwą koalicję KO i 
PSL, miałaby ona szansę na rządzenie 
w sejmikach: kujawsko-pomorskim 
(18 mandatów na 30 wszystkich), ma-
zowieckim (26 na 51), warmińsko-ma-
zurskim (19 na 30) oraz wielkopolskim 
(22 na 39).

Dla przypomnienia: w 2014 roku 
PiS w wyborach do sejmików miał 
26,9 proc. głosów „za”, PO zdobyła 26,4 
proc., a PSL 23,7 proc.

Druga tura 4 listopada. Oprócz 
Gdańska ponownie do urn pójdą też 
wyborcy w Tczewie, Lęborku, Pelplinie 
(do niedawna, nim przeszedł do Loto-
su, był tam burmistrzem Patryk Demski 
z PiS, zdolny samorządowiec), w Helu i 
Krynicy Morskiej.

Frekwencja

Cieszy wyższa frekwencja wyborcza 
w wyborach samorządowych, która wy-
niosła w kraju 54,81 proc. i była najwyż-
sza w historii wyborów samorządowych 
od 1990 roku. Frekwencja na Pomorzu 
była wyższa – 55,98 proc. To pociesza-
jące. Dotychczas frekwencja nie prze-
kraczała w wyborach samorządowych 
50 procent.  Wcześniej, od 1990 roku 
(frekwencja  42,27 proc.), nigdy nie 
była ona wyższa niż 50 procent (w 2014 
pierwsza tura 47 proc).

W tegorocznych wyborach samo-
rządowych wybierano łącznie 46 747 
radnych wszystkich szczebli.

Artur S. Górski 

Za nami pierwsza tura wyborów samorządowych, decydujących o tym, kto 
przez najbliższe pięć lat będzie miał decydujący głos w naszych lokalnych 
ojczyznach. Niezwykle pocieszająca jest najwyższa od 1990 roku frekwen-
cja w wyborach samorządowych. PiS nie wywalczyło w pierwszej turze wło-
darza w żadnym z miast dużej i średniej wielkości ani samodzielności w ra-
dach gmin, ale znacząco powiększyło swój stan posiadania w sejmikach, 
głównie kosztem PSL. Kiedy państwo otrzymają ten numer „Magazynu 
Solidarność” będzie już znany wynik II tury wyborów włodarzy w Gdańsku 
oraz m.in. w Lęborku, Pelplinie, Krynicy Morskiej, Tczewie i Helu.

9624 głosami Karol Guzikiewicz, wiceprzewodniczący stoczniowej „Soli-
darności”, wybrany został na radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego 
z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. 
Karol Guzikiewicz apeluje do mieszkańców Gdańska, by 4 listopada, w wy-
borach uzupełniających na prezydenta miasta, głosowali na Kacpra Pła-
żyńskiego.

Szanowni Państwo,
Serdecznie dziękuję za ogromne poparcie, jakie od Państwa otrzymałem. Jest to 

dla mnie ogromne wyróżnienie i zaszczyt móc Państwa reprezentować w Sejmiku 
Województwa Pomorskiego. Pomorze może stać się najsilniejszym gospodarczo re-
gionem Polski. Rozwój szkolnictwa branżowego, inwestowanie w innowacyjną gospo-
darkę opartą o zasady Przemysłu 4.0 i odbudowanie silnego przemysłu morskiego 
to moje najważniejsze zadania do wykonania. Pomorze to nasza mała ojczyzna, 
razem zadbamy o to, by było czystym, ekologicznym i dbającym o swoich seniorów 
regionem.

Z poważaniem
Karol Guzikiewicz

Karol Guzikiewicz radnym  
Sejmiku Województwa Pomorskiego

Odbić Gdańsk!
Oczy niemal całej Polski 4 listopada 

były zwrócone na Gdańsk i Kraków. 
Gdańszczanie wybierali między two-
rzonym przez dwie dekady dworem 
dotychczasowego włodarza a zmianą, 
której można spodziewać się po Kac-
prze Płażyńskim, kandydacie PiS. 

Za nami pierwsza tura wyjątkowo 
ważnych wyborów. Paweł Adamowicz, 
rządzący Gdańskiem od 20 lat, niegdyś 
konserwatysta, potem prominentny 
działacz PO, a teraz bezpartyjny, uzy-
skując 36,97 proc. poparcia (77 966 
głosów), i młody prawnik Kacper Pła-
żyński z PiS, któremu udało się nie tyl-
ko zagospodarować urobek Andrzeja 
Jaworskiego z poprzednich kampanii, 
a nawet go powiększyć, uzyskawszy 
29,68 proc. (62 594 głosy), spotkali się 
4 listopada w drugiej turze wyborów.

Gest Płażyńskiego w stronę kontr-
kandydatów i zaproszenie ich do roz-
mów o Gdańsku pozwalał liczyć na 
kilka dodatkowych procentów. Decy-

dujące było zachowanie wyborców Ja-
rosława Wałęsy, czyli jego 27,77 proc. 
głosów w pierwszej turze (58 561 gło-
sów). PO apelowała po pierwszej turze 
na głosowanie na Adamowicza. 

Ważny dla zarządzania miastem jest 
układ sił w Radzie Miasta Gdańska. Tu-
taj triumfuje Koalicja Obywatelska (PO 
i N) z 16 mandatami. Sześć przypadło 
komitetowi Pawła Adamowicza. PiS z 12 
mandatami utrzymało stan posiadania 
z początku poprzedniej kadencji (do jej 
końca było ich 10). Piotr Gierszewski 
z Międzyregionalnej Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „S” w wyborach 
do Rady Miasta Gdańska uzyskał aż 
4945 głosów i został radnym po raz 
szósty. Do Rady Miasta nie dostał się 
zaś odpowiedzialny za sprawy edukacji 
Piotr Kowalczuk z listy Pawła Adamo-
wicza. Ale być może mandat przypad-
nie wiceprezydentowi Kowalczukowi, 
o ile Adamowicz wygra drugą turę.

Startujący na radnych w tym samym 
okręgu dwaj pretendenci do fotela prezy-

denta Gdańska uzyskali w starciu bezpo-
średnim odpowiednio: Kacper Płażyński 
9794 głosy (20,56 proc), a Paweł Adamo-
wicz 5599 głosów (11,75 proc.). 

Gdynia jak zwykle od 20 lat

W Gdyni wygrał Wojciech Szczurek 
w pierwszej turze wyborów. Uzbierał aż 
75 691 głosów zwolenników, czyli 67,98 
proc. Poseł PiS Marcin Horała nie może 
pochwalić się tak dobrym wynikiem. 
Zyskał poparcie 18 788 gdynian (16,85 
proc.). Teraz skoncentruje się na pracy 
komisji i ustaleniu, ile za poprzednich 
rządów wyniosła luka w VAT i kto za 
to odpowiada. 

W Radzie Miasta niezagrożona jest 
Samorządność Wojciecha Szczurka. 
Wśród radnych w tym mieście są m.in. 
członkinie „Solidarności”: Ewa Krym, 
Joanna Zielińska („Samorządność”) 
i Dorota Płotka (PiS).

Z kolei członek ZRG Paweł Dziwosz 
(KWW Nasz Malbork) został radnym 
Malborka. Najlepszy wynik w powiecie 
tczewskim w wyborach do Rady Powia-
tu uzyskała Barbara Kamińska z oświa-
towej „S”, startująca z listy PiS, uzyska-
ła 1720 głosów. Radną Rady Miejskiej 
w Rumi została Karolina Rydzewska.

W Sopocie pozostaje prezydentem 
Jacek Karnowski z poparciem 59,24 
proc. mieszkańców. Jego Platforma So-
pocian ma samodzielną większość. 

PiS w skali kraju 
poprawiło znacząco 
swoje notowania 
i wygrało w dziewięciu 
województwach: 
dolnośląskim, 
lubelskim, łódzkim, 
małopolskim, 
mazowieckim, 
podkarpackim, 
podlaskim, śląskim 
i świętokrzyskim, a KO 
w siedmiu: kujawsko-
pomorskim, lubuskim, 
opolskim, pomorskim, 
warmińsko-mazurskim, 
wielkopolskim 
i zachodniopomorskim. 
W tegorocznych 
wyborach 
samorządowych 
wybierano łącznie  
46 747 radnych 
wszystkich szczebli.
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System, w którym bieżące świadcze-
nia emerytalne płacone są przez osoby 
pracujące w ramach umowy międzypo-
koleniowej, przeżywa kryzys. Pieniędzy 
składkowych jest w systemie zbyt mało, 
by zapewnić godziwe świadczenia eme-
rytalne. A do tego kilka grup zawodo-
wych, związanych z aparatem państwa, 
jest zwolnionych z odprowadzania skła-
dek, mimo stosunkowo wysokich zarob-
ków (służby mundurowe, wymiar spra-
wiedliwości). Stąd projekt, by wszystkich 
pracujących wpisać do Pracowniczych 
Planów Kapitałowych. Będzie to pań-
stwowo-prywatny system długotermi-
nowego oszczędzania. 

Efekty i skutki 

PPK to mniejsza pensja co miesiąc, ale 
więcej pieniędzy na emeryturze, bo PPK 
umożliwią gromadzenie oszczędności wy-
płacanych po przejściu na emeryturę. Do 
PPK może przystąpić każdy zatrudniony na 
umowę o pracę lub umowę zlecenie, acz nie 
ma przymusu – można zrezygnować. 

Z założenia PPK mają poprawić standar-
dy rynku pracy i bezpieczeństwo finansowe 
Polaków. Korzyści odniesie też gospodarka 
– spadnie zadłużenie zagraniczne i wzrośnie 
długoterminowy potencjał jej rozwoju.

Środki do wypłaty  

Dostępnych jest teraz kilka form oszczę-
dzania na emeryturę: Otwarte Fundusze 
Emerytalne, Indywidualne Konto Emery-
talne, Indywidualne Konto Zabezpiecze-
nia Emerytalnego, Pracownicze Programy 
Emerytalne. 

Różnicą między PPK a OFE jest to, 
że w OFE nie odkładamy dodatkowych 
pieniędzy. Do funduszy wpływają pie-

niądze z podziału składki emerytalnej 
ZUS, a deficyt pokrywany jest przez 
wzrost długu publicznego. 

Środki w PPK będą dziedziczone, pod-
czas gdy w OFE można jedynie odziedzi-
czyć „zapis” w ZUS. Plusem na rzecz PPK 
jest możliwość wypłaty zgromadzonych 
oszczędności w każdym momencie, a 
zwłaszcza w trudnych sytuacjach życio-
wych. Przed osiągnięciem 60 roku życia 
będzie można wnioskować o wypłatę do 
25 proc. środków w przypadku poważnego 
zachorowania pracownika, jego małżonka 
lub dziecka. Nie będzie konieczny ich zwrot. 
Możliwe będzie jednorazowe, wcześniejsze 
wypłacenie środków z PPK na sfinansowa-
nie wkładu własnego przy zakupie mieszka-
nia lub domu – z obowiązkiem zwrotu.    

Pieniądze z PPK wypłacić będziemy 
mogli po ukończeniu 60 roku życia (ten 
sam wiek dla kobiet i mężczyzn, zgodnie 
z zasadami równego traktowania w odnie-
sieniu do dobrowolnych systemów zabez-
pieczenia emerytalnego). 

Z tym, że uwaga: 25 proc. będzie moż-
na wypłacić od razu w całości, a pozostałą 
część w co najmniej 120 równych ratach. 

Dla kogo PPK

PPK obejmą wszystkich pracują-
cych Polaków, niezależnie od formy 
zatrudnienia, za których odprowadzane 
są składki na ubezpieczenie emerytal-
ne, czyli podlegających obowiązkowo 
ubezpieczeniom emerytalnemu i ren-
towemu.

PPK nakłada na pracodawców obo-
wiązek zawierania z instytucją finansową 
umowy o zarządzanie PPK. W imieniu 
zatrudnionych pracodawca będzie mu-
siał zawrzeć umowę z instytucją finan-
sową o prowadzenie PPK.  

Realizacja obowiązku tworzenia i pro-
wadzenia PPK będzie kontrolowana przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

Jakie stawki?
Minimalna stawka od pracodawcy to 

1,5 proc. wynagrodzenia brutto, ale może ją 
podnieść do maks. 4 proc. (wpłata podsta-
wowa i dodatkowa), deklarując w umowie 
o zarządzanie PPK dokonywanie wpłaty 
dodatkowej do 2,5 proc.  

Pracownicy mają odkładać po 2 proc. 
od pensji brutto, ale zarabiający minimalną 
lub mniejszą niż 120 proc. minimalnego 
wynagrodzenia pensję – 0,5 proc. Uczest-
nik PPK będzie mógł zadeklarować wpłatę 
dodatkową do 2 proc., co da maksymalnie 4 
proc. (wpłata podstawowa i dodatkowa).  

„Składka powitalna” na przystąpienie do 
PKK i zasilenie konta to 250 zł, plus premia 
240 zł na koniec roku za wytrwałość. 

Projekt zakłada więc, że pracownik, pra-
codawca i państwo wspólnie „zrzucą się” na 
PPK, jednak to państwo będzie inwestowało 
i decydowało w co inwestować. 

Etapy 

Wprowadzenie PKK nastąpi etapa-
mi. Na pierwszy ogień pójdą firmy za-
trudniające ponad 250 osób i od 1 lipca 
2019 r. pierwsi pracownicy będą mogli 
odkładać pieniądze.    

Pieniądze zgromadzone w Pracowni-
czych Planach Kapitałowych będą pry-
watną własnością uczestników. Środki te 
zasilą również polski rynek kapitałowy, 
a wzrost udziału oszczędności długoter-
minowych obniży koszty finansowania 
inwestycji, co będzie sprzyjać gospo-
darce.

Każdy zatrudniony zostanie zapisany 
do programu automatycznie, ale będzie 
mógł się wycofać i zrezygnować z doko-
nywania wpłat po pisemnej deklaracji 
złożonej u pracodawcy. 

Założono możliwość powrotu do 
programu – co cztery lata pracodawca 
będzie informował pracownika, który 
złożył deklarację o rezygnacji, o po-
nownym dokonywaniu wpłat. Uczest-
nik PPK, który zrezygnował z udziału 
w programie, będzie mógł ponownie do 
niego przystąpić.

Instytucjami obsługującymi PPK 
będą towarzystwa funduszy inwestycyj-
nych (TFI), podlegające Komisji Nadzo-
ru Finansowego. 

Instytucja finansowa będzie musiała 
zadbać, aby zarządzane przez nią środki 
mogły być lokowane w tzw. funduszach 
zdefiniowanej daty, stosujących od-
mienne zasady polityki inwestycyjnej, 
uwzględniające różny wiek uczestników 
PPK, i poziomu ryzyka inwestycyjnego.  

Wynagrodzenie za zarządzanie fun-
duszem inwestycyjnym, funduszem 
emerytalnym lub subfunduszem nie 
będzie mogło być większe niż 0,5 proc. 
wartości aktywów netto w roku. 

Polski Fundusz Rozwoju będzie prowa-
dził ewidencję Pracowniczych Planów Ka-

pitałowych: towarzystw funduszy inwesty-
cyjnych, PTE, pracowniczych towarzystw 
emerytalnych i zakładów ubezpieczeń.

Powstanie portal PPK, który będzie 
miał funkcję informacyjną dla uczest-
ników PPK o wartości zgromadzonych 
przez nich środków. 

PPK czy PPE?

Pracownicze Programy Emerytalne 
(PPE) stanowią formę dobrowolnego, 
prywatnego i dodatkowego oszczędza-
nia na emeryturę. Umożliwiają odkła-
danie środków w III filarze systemu 
emerytalnego. Oszczędzanie w ramach 
PPE ma charakter długoterminowy. 
Składki na emeryturę odprowadzają 
pracodawcy, a fakultatywnie – pracow-
nicy.  PPE jest całkowicie dobrowol-
ne. Pracodawca ma możliwość (a nie 
obowiązek) założenia PPE dla swoich 
pracowników, a każdy pracownik ma 
możliwość (a nie obowiązek) przystą-
pienia do PPE. 

W PPE uczestniczy niewiele, bo 396 
tys. osób.   

W ramach PPE pracodawca opłaca 
świadczenie pieniężne w postaci składki 
podstawowej. Pracownik może powiększyć 
kwotę oszczędności o składkę dodatkową, 
która będzie potrącana z jego pensji.  

Od 2019 r. najwięksi pracodawcy będą 
zobligowani do tworzenia PPK, może od 
tego zwolnić prowadzenie Pracowniczych 
Programów Emerytalnych.

Pracownicze Plany Kapitałowe będą 
stanowiły system długoterminowego 
oszczędzania na emeryturę w ramach III 
filaru systemu emerytalnego. Na praco-
dawców, którzy odprowadzają składki na 
ubezpieczenie emerytalne pracowników, 
zostanie nałożony obowiązek prowadze-
nia PPK, acz pracownik będzie mógł sam 
zdecydować, czy chce przystąpić do pro-

gramu, czy też woli korzystać z innych 
form oszczędzania.

Każdy podmiot zatrudniający będzie 
zobowiązany do założenia PPK. Każda 
osoba zatrudniona, która nie zrezygnuje 
z przystąpienia do PPK, będzie domyślnie 
zapisywana do tego systemu.  

Zalety? W odprowadzaniu składek na 
PPK będzie partycypować pracodawca. 
Nowy uczestnik programu otrzyma do-
finansowanie państwa z Funduszu Pracy 
w postaci tzw. składki powitalnej (250 zł), 
a po roku oszczędzania Fundusz Pracy 
dołoży do uzbieranych środków 240 zł.

Aby nie musieć zakładać PPK, we-
dług najnowszej wersji projektu usta-
wy o PPK, wystarczy prowadzić Pra-
cowniczy Program Emerytalny (PPE) 
i odprowadzać składki podstawowe do 
PPE w wysokości co najmniej 3,5 proc. 
wynagrodzenia pracownika.  

Na korzyść PPE przemawia fakt, iż 
wysokość odprowadzanych składek jest 
bardziej elastyczna niż w przypadku 
PPK, gdzie ustawodawca narzuca mini-
malne kwoty wpłat. Po drugie, w przeci-
wieństwie do PPK, pracownik nie musi 
odkładać środków na PPE z własnej kie-
szeni, a pracownicy nie są automatycznie 
zapisywani do systemu,

Kryteria PPK

Do nowego systemu będą włączone 
wszystkie pracujące osoby poniżej 55 roku 
życia. Dla osób między 55 a 69 rokiem życia 
PPK będą fakultatywne.

Uczestnikami PPE mogą być pracow-
nicy, tzn. osoby zatrudnione w ramach 
stosunku pracy, podczas gdy w PPK mają 
uczestniczyć także osoby zatrudnione na 
umowach cywilnoprawnych.   

Reasumując:

 W ramach III filaru zostaną wpro-
wadzone Pracownicze Plany Kapitałowe 
(PPK) jako obligatoryjny element pakietu 
świadczeń oferowanych przez pracodaw-
ców, bez względu na wielkość przedsię-
biorstwa i obowiązujące w nim formy 
zatrudnienia. Tutaj uwaga: Przedstawio-
na propozycja będzie miała ograniczony 
wpływ na budżet państwa, a w konse-
kwencji na dofinansowanie Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (FUS)  

PPK nie rozwiązują problemu niskich 
świadczeń emerytalnych. Pracownicy o ni-
skich dochodach zapewne zdecydują o re-
zygnacji z PPK. Planami mogą być zaintere-
sowani pracownicy o wyższych dochodach.  
Składka od małych dochodów przyniesie nie-
wielkie oszczędności, które będą nieznacznym 
wsparciem dla dochodów emerytów. 

PPK nie są elementem ubezpieczeń 
społecznych, ponieważ nie są oparte na 
zasadzie solidarności społecznej: wypłaty 
następują w ograniczonym czasie (nie są 
dożywotnie), uczestniczenie w nich nie 
ma charakteru powszechnego, a wysokość 
wypłaty nie jest gwarantowana. Uczest-
nicy PPK będą ponosili konsekwencje 
niewłaściwego wyboru TFI dokonanego 
przez pracodawcę. 

Wprowadzenie PPK nie wpływa na 
funkcjonowanie I oraz II filaru systemu 
emerytalnego.  

Rada Ministrów przyjęła projekt usta-
wy o PPK 28 sierpnia br. Rok 2018 upły-
wa w oczekiwaniu na uchwalenie ustawy 
wprowadzającej Pracownicze Plany Ka-
pitałowe, zapowiadanej od 2016 r., dzięki 
której wzmocniony ma zostać segment 
oszczędności emerytalnych.

Artur S. Górski

Państwo, pracodawca i pracownik 
zabezpieczą przyszłość

PPK nie są elementem 
ubezpieczeń społecznych, 
ponieważ nie są oparte 
na zasadzie solidarności 
społecznej: wypłaty 
następują w ograniczonym 
czasie (nie są dożywotnie), 
uczestniczenie w nich nie ma 
charakteru powszechnego, 
a wysokość wypłaty nie 
jest gwarantowana. 
Uczestnicy PPK będą ponosili 
konsekwencje niewłaściwego 
wyboru TFI dokonanego przez 
pracodawcę.  

Pracownicze Plany Kapitałowe, program dodatkowego i dobrowolnego 
oszczędzania na emeryturę, przeznaczony jest dla 11,5 miliona zatrud-
nionych. To nowy pomysł na część emerytury, tworzony solidarnie przez 
państwo, pracowników i pracodawców. Warto zastanowić się nad najko-
rzystniejszą dla nas formą oszczędzania i zabezpieczenia przyszłości. 

Słowniczek PPK
 składka powitalna, jednorazowa, ze strony państwa – 250 złotych,
 dopłata roczna ze strony państwa – 240 złotych,
 składka podstawowa pracodawcy – 1,5 proc. podstawy składek na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe,
 składka dodatkowa pracodawcy – do 2,5 proc. podstawy składek na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe,
 składka podstawowa pracownika – 2 proc. podstawy składek na ubezpieczenie eme-

rytalne i rentowe, 
 składka dodatkowa pracownika – do 2 proc. podstawy składek na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe.  

Harmonogram PPK 
Przystępowanie do pracowniczych planów kapitałowych następuje etapami:
 od 1 lipca 2019 roku do PPK przystępują pracodawcy zatrudniający powyżej 250 pra-

cowników, 
 zatrudniający od 50 do 249 osób – od 1 stycznia 2020, 
 zatrudniający od 20 do 49 osób – od 1 lipca 2020, 
 w 2021 r. – małe �rmy oraz jednostki sektora �nansów publicznych.
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„Solidarność” dokonała podsumo-
wania siedmiu miesięcy funkcjonowa-
nia ustawy o ograniczeniu handlu w 
niedziele. W tym celu 11 października 
zorganizowano w Warszawie specjalną 
konferencję. Wzięli w niej udział przed-
stawiciele Krajowego Sekretariatu Han-
dlu, Banków i Ubezpieczeń NSZZ „So-
lidarność” oraz eksperci. Przedstawiono 
na niej interesujący raport autorstwa 
Agnieszki i Mateusza Warchałów do-
tyczący badań nad skutkami ustawy.

Z raportu przygotowanego przez 
Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i 
Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” wia-
domo, że: Zamknięcie placówek handlo-
wych w dni objęte ograniczeniem handlu 
nie tylko nie wpłynęło na zmniejszenie 
ich obrotów, ale poprawiło koniunkturę 
w handlu detalicznym. Podobnie anali-
za porównawcza wzrostu zatrudnienia 
i zapotrzebowania na pracowników 
w sektorze handlu przedstawia się ko-
rzystnie, mimo wprowadzenia regulacji 
ograniczenia handlu w niedziele.

Sprzedaż w górę

Przeciwnicy wolnych niedziel twier-
dzili, że doprowadzi to do masowych 
zwolnień pracowników i ogromnych 
strat małych sklepów oraz sieci han-
dlowych. Rzeczywistość okazała się 
zupełnie inna. Główny Urząd Staty-
styczny podał, że sprzedaż detaliczna 
w kwietniu 2018 roku wzrosła o 4,6 
proc. w ujęciu rocznym. W ujęciu mie-
sięcznym sprzedaż ta co prawda spadła 
o 5,3 proc., ale – jak twierdzą gusowscy 
analitycy – przyczyną nie było wprowa-
dzenie ograniczenia handlu w niedziele, 
lecz święta Wielkiej Nocy przypadające 
na koniec marca i początek kwietnia. 
Większość zakupów żywnościowych 
klienci zrobili przed świętami, a nie po 
nich, czyli w marcu. Jednak w kwietniu, 
porównując z rokiem ubiegłym, wzrosła 
sprzedaż paliwa o 13,8 proc., odzieży o 
13,7 proc., leków i kosmetyków o 8,6 
proc. Interesujące jest również to, że 
dwa miesiące później, a więc w czerw-
cu, sprzedaż detaliczna wzrosła o 10,3 
proc. w stosunku do ubiegłego roku, co 
zaskoczyło ekonomistów największych 
banków, którzy prognozowali, że sprze-
daż ta wyniesie 8,1 proc. Uwzględniając 
podwyżki cen, sprzedaż rosła w tempie 
8,2 proc., a według prognoz miała wzro-
snąć o 2 punkty procentowe mniej.

Mniej więcej w tym samym okresie, 
czyli po pół roku funkcjonowania usta-
wy, niezależne badania przeprowadził 
DNB Bank Polska. Ewa Białek, dyrek-
tor Biura Handlu i Usług w DNB Bank 
Polska, twierdzi: – Wyniki finansowe 
za ostatnie półrocze pokazują, że zakaz 
handlu w niedzielę był neutralny dla 
sporej grupy spółek z tego sektora, dla 
części z nich zaskakująco pozytywny, 
choć głównie ze względu na redukcję 
zatrudnienia. W tej chwili znacznie po-
ważniejszym problemem branży han-
dlowej niż zakaz handlu w niedzielę jest 
brak pracowników.

Zadowoleni pracownicy

Przeprowadzone przez „Solidarność” 
w sierpniu 2018 roku badania na grupie 
prawie tysiąca osób zatrudnionych w 
sklepach wielkopowierzchniowych wy-
branych losowo wykazały, że 98 proc. 
pracowników chce mieć wolną od pracy 
niedzielę. Tylko 2 proc. respondentów 
uważa, że korzystnym rozwiązaniem 
byłaby wypłata dodatkowego wynagro-
dzenia za pracę w ten dzień. Ponadto 
93 proc. badanych uznaje, że koniecz-
ność pracy w niedziele jest czynnikiem 
uciążliwym i stanowi zagrożenie dla ich 
bezpieczeństwa oraz zdrowia.

Alfred Bujara, przewodniczący Kra-
jowego Sekretariatu Handlu, Banków i 
Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”, pod-
czas konferencji podsumowującej sie-
dem miesięcy obowiązywania ustawy 
powiedział: – Badania pokazują, że 90 
proc. pracowników handlu, niezależnie 
od tego, czy pracują w sklepie wielkopo-
wierzchniowym, dyskoncie czy butiku, 
jest zadowolonych z ustawy. Cieszą się, 
że mają wreszcie wolne niedziele. Cie-
szą się też, że w przyszłości wszystkie 
niedziele będą wolne. Działanie ustawy 
nie spowodowało, że nastąpiły grupowe 
zwolnienia w handlu, mało tego, zapo-
trzebowanie na nowych pracowników 
w handlu wynosi obecnie 16 proc., 
czyli około 160 tysięcy osób na milion 
pracujących w handlu. Małe sklepy 
nie straciły klientów. Ich przychody 
się zwiększają. Zwiększyła się zresztą 
sprzedaż detaliczna w ogóle. Ustawa 
ma też pozytywny odbiór społeczny. 
To wszystko nas bardzo cieszy.

Jeśli chodzi o klientów, to z badań 
przeprowadzonych od marca do czerw-
ca przez zespół Havas Media Group 

Intelligence Team wynika, że niemal 
tyle samo osób chciałoby zniesienia 
zakazu handlu w niedziele, jak i jego 
utrzymania. Około 30 proc. badanych 
przed wprowadzeniem ustawy niedzie-
le spędzało w centrach handlowych. Po 
wprowadzeniu zakazu rodzinnie oglą-
dają telewizję albo udają się na spacer. 
Nieznacznie większy odsetek osób uwa-
ża, że zakaz handlu w niedziele wpływa 
pozytywnie na ich życie. 

Szukanie dziury w całym

Przez kilkadziesiąt lat PRL-u wszystkie 
sklepy w Polsce w niedziele były zamknię-
te i nikomu to nie przeszkadzało. Dzisiaj 
dla oponentów ustawy brak możliwości 
zrobienia zakupów w niedzielę staje się 
tragedią. Nie przekonuje ich fakt, że małe 
rodzinne sklepy są otwarte, że stacje ben-
zynowe zwiększyły asortyment sprzeda-
wanych produktów. Ich zdaniem ustawa 
przyczyniła się do zamknięcia 2 tysięcy 
małych sklepów oraz spowodowała utra-
tę klientów w marketach. A może małe 

sklepy zniknęły, bo obok nich powstała 
kolejna Biedronka albo inny dyskont. 
Takiej analizy oponenci ustawy nie prze-
prowadzili. Podają też, że z danych Retail 
Institute (ośrodek wspierający jakościowy 
rozwój centrów i sieci handlowych oraz 
firm z sektora eCommerce) wynika, iż od 
wprowadzenia zakazu handlu w niedziele 
centra handlowe odwiedziło o 2,75 mi-
liona klientów mniej niż w takim samym 
okresie roku ubiegłego. Jest to logiczne, 
jeśli sklep jest zamknięty, to żaden klient 
do niego nie wejdzie, za to przyjdzie dzień 
wcześniej i wyda więcej pieniędzy, ale 
tego nie uwzględniają badania wykonane 
przez firmę promującą sieci handlowe.

Analizę tę ponoć przeprowadzono 
w ponad 120 centrach handlowych w 
całej Polsce od początku roku do maja 
2018 r., ze szczególnym wyodrębnieniem 
okresu obowiązywania ustawowego zaka-
zu handlu w niedziele (od 5 marca do 13 
maja). Wynika z niej również, że 35 proc. 
Polaków jest zirytowanych faktem, iż to 
rząd odgórnie ingeruje w wolny wybór 
obywateli. Nie chcą stać w kolejkach w 
piątki i soboty poprzedzające niehandlo-
wą niedzielę. Twierdzą też, że aż 15 proc. 
z nich zostało pozbawionych formy relak-
su, jaką jest robienie zakupów. Pojawia się 
kolejne pytanie, na jakiej grupie przepro-
wadzono te badania, kim byli responden-
ci, i na ile badania te są wiarygodne? 

Obejście prawa

Pomysłowość właścicieli sklepów 
wielkopowierzchniowych jest nieogra-
niczona. Zrobią wszystko, aby obejść 
ustawę o wolnych niedzielach. Na 
przykład sieć sklepów Żabka, powołu-
jąc się na umowy podpisane z opera-
torami pocztowymi na odbiór paczek 
w ich placówkach, nie zamyka sklepów 
w niedziele niehandlowe. Państwowa 
Inspekcja Pracy niewiele może zrobić, 
gdyż sądy przyznają rację sieci handlo-
wej. Zapadło już kilka prawomocnych 
wyroków w tej sprawie.

Ważną kwestią dla pracowników 
jest wydłużenie zakazu handlu na część 

soboty i poniedziałku. Wraz z wprowa-
dzeniem ustawy sieci handlowe wydłu-
żyły czas pracy w soboty poprzedzające 
wolne niedziele do północy, a także w 
poniedziałki kończące czas niedzielne-
go wypoczynku. „Solidarność” doma-
ga się, aby handlowcy w soboty pracę 
kończyli o godzinie 22, a w poniedział-
ki rozpoczynali ją od godziny 5 rano, a 
nie wcześniej. Z raportu „Solidarności” 
wynika, że za takim rozwiązaniem opo-
wiada się 74 proc. badanych mężczyzn i 
44 proc. kobiet. Ponadto 83 proc. kobiet 
i tyle samo mężczyzn chce zwiększenia 
liczby wolnych niedziel w miesiącu.

Desperacja handlowych pracodaw-
ców doprowadziła już nawet do tego, że 
w Polsce stworzono całodobowy sklep 
bezobsługowy, który właśnie rozpo-
czyna swoją działalność w Poznaniu. 
Będzie można zrobić w nim zakupy za 
pomocą specjalnej karty, bez pomocy 
kasjera i to w każdą niedzielę, niezależ-
nie od tego, czy jest handlowa, czy nie.

Sprzeczne opinie na temat han-
dlu w niedzielę, a także wyniki badań 
podsumowujące dotychczasowy czas 
obowiązywania ustawy wymuszają ko-
nieczność jej doprecyzowania. „Soli-
darność” uważa, że należy powrócić do 
rozwiązań zawartych w przygotowanym 
przez Związek obywatelskim projekcie, 
które zostały zmienione podczas prac 
parlamentarnych.

– Posłowie wprowadzili do ustawy 
zapis wyłączający z ograniczeń w han-
dlu w niedziele placówki pocztowe. 
Tego nie było w projekcie obywatel-
skim. Niestety, zapis ten sformułowa-
no bardzo nieprecyzyjnie, co stworzyło 
furtkę do omijania prawa – mówi Al-
fred Bujara. 

Sprawa trafiła do Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
Wiemy już, że minister Elżbieta Rafal-
ska zgodziła się, by prace nad noweli-
zacją ustawy nabrały tempa. Prawdo-
podobnie nowelizacja wejdzie w życie 
jeszcze w tym roku.

Maria Giedz

Niedziele 
na plus

Ustawa ograniczająca handel w niedziele, która weszła w życie w marcu 
2018 roku, mimo że obiektywnie rzecz biorąc przynosi więcej zysków niż 
strat, ma nadal wielu przeciwników. Jeszcze przed jej wprowadzeniem, 
a także przez pierwsze tygodnie jej obowiązywania przeciwnicy mówili 
o obniżeniu sprzedaży detalicznej, redukcji etatów w dyskontach, upad-
ku małych sklepów… Po siedmiu miesiącach funkcjonowania owej ustawy 
okazało się, że wszelkie obawy były bezpodstawne, chociaż sama ustawa 
wymaga pewnych uściśleń. 

Przeciwnicy wolnych niedziel 
twierdzili, że doprowadzi 
to do masowych zwolnień 
pracowników i ogromnych 
strat. Rzeczywistość okazała 
się zupełnie inna. GUS podał, 
że sprzedaż detaliczna 
w kwietniu 2018 roku wzrosła 
o 4,6 proc. w ujęciu rocznym. 
Interesujące jest również to, 
że dwa miesiące później, 
a więc w czerwcu, sprzedaż 
detaliczna wzrosła o 10,3 proc. 
w stosunku do ubiegłego roku.

Z badań opinii z sierpnia  tego roku wynika, że 98 procent pracowników handlu chce mieć wolną od pracy niedzielę. 
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Historia spółdzielni SINOL zaczęła 
się w 1951 roku. Początkowo zatrudnia-
ła głównie osoby niewidome lub słabo-
widzące, które wykonywały szczotki 
oraz pędzle malarskie. Dzisiaj, poza 
pędzlami, nadal produkuje się szczotki 
oraz całą gamę galanterii szczotkarskiej, 
m.in. szczotki wycieraczkowe. Dokonu-
je się również regeneracji wałów i szczo-
tek przemysłowych. Zmiana profilu fir-
my, która postępuje od kilkunastu lat, 
pozwala na zatrudnianie osób z innymi 
schorzeniami, na przykład z niedosłu-
chem czy z problemami motorycznymi, 
gdyż mogą one wykonywać konfekcjo-
nowanie (dzielenie wyrobów na porcje 
i pakowanie) drobnych przedmiotów.

Z inicjatywy Stefana Bronka, Bole-
sława Siewierta i Jerzego Królikowskie-
go w roku 2008 w SINOL-u powstała 
„Solidarność”. 

– Jedna czwarta pracowników  
SINOL-u należy do „Solidarności”. 
Razem jest nas ponad 30 osób. Dzie-
więćdziesiąt procent naszych członków 
pracuje na produkcji, głównie w dziale 
konfekcjonowania śrub, wkrętów, koł-
ków, zatyczek do uszu, ochronników 
słuchu. Zaledwie kilka osób reprezentu-
je administrację – mówi Anna Klapper, 
skarbnik organizacji. 

Zakład pracy chronionej

– Większość pracowników spółdzielni 
posiada orzeczenie lekarskie, które stwier-
dza, że dana osoba może pracować tylko 

ORGANIZACJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W SPÓŁDZIELNI NIEWIDOMYCH SINOL

Nie chodzi o zyski, a o potrzebę 
społeczną
Dziesięć lat temu w Spółdzielni Niewidomych SINOL, funkcjonującej na terenie Gdańska od czasów powojennych, 
powstała organizacja związkowa „Solidarności”. Do dzisiaj skupia jedną czwartą zatrudnionych tam pracowników, 
którzy w większości są osobami niepełnosprawnymi i posiadają orzeczenie lekarskie o możliwości pracy wyłącznie 
w zakładzie pracy chronionej. Niestety, spółdzielnia ma być zrestrukturyzowana, a może nawet zlikwidowana. Jej 
pracownicy powiększą wtedy rzeszę osób pobierających zasiłki, renty czy zapomogi. Związkowcy są tą sytuacją 
mocno zaniepokojeni, gdyż wielu z nich z powodu niedowidzenia nie znajdzie pracy w innej instytucji.

w zakładzie pracy chronionej i można ją 
zatrudnić wyłącznie na umowę o pra-
cę. Gdzie indziej sobie nie poradzimy, 
a musimy się przecież utrzymać. Chcąc 
zachować resztkę wzroku, nie możemy 
wykonywać pracy wymagającej dużego 
wysiłku fizycznego, bo całkowicie go 
stracimy. Natomiast jeśli nie będziemy 
pracować, będziemy wyciągać rękę po 
zasiłek – dodaje Karol Rygielski, członek 
Komisji Rewizyjnej tej organizacji.

Właścicielem spółdzielni są jej pra-
cownicy. Wszystkie decyzje związane 
z funkcjonowaniem firmy podejmuje 
Rada Nadzorcza i Walne Zgromadze-
nie Członków. Zarząd jedynie nadzoru-
je produkcję i sprzedaż. Ponieważ jest 
to zakład pracy chronionej, otrzymuje 
dofinansowanie z PFRON-u. Jednak, 
jak twierdzą związkowcy, od 2014 roku 
zostało ono zamrożone. Na dodatek 
zakład ma być zrestrukturyzowany 
albo całkowicie zlikwidowany, gdyż z 
analiz finansowych wynika, że nie jest 
rentowny, mimo sprzedaży wyrobów, 
głównie zatyczek do uszu, również za 
granicę. Trudno mu konkurować z ma-
sową produkcją chińską, a na kupno 
nowoczesnych maszyn, na przykład do 
wyrabiania szczotek wycieraczkowych, 
go nie stać. Rada Nadzorcza szuka 
różnych rozwiązań. Jednym z nich jest 
możliwość sprzedaży atrakcyjnego tere-
nu, na którym obecnie znajduje się spół-
dzielnia. Kupcy ustawiają się już w ko-
lejce. Problem w tym, że zakład nie jest 
właścicielem terenu, a tylko dzierżawcą 

wieczystym. Ponoć ma się to zmienić 
od stycznia 2019 roku. Innym rozwiąza-
niem byłoby przeniesienie spółdzielni na 
peryferia miasta. Pojawia się jednak pro-
blem dojazdu pracowników. Komunika-
cja lokalna nie wszędzie dociera. Osoby 
niedowidzące nie poruszają się własnymi 
samochodami. Ponadto istnieje obawa, 
że część z nich nie nauczy się poruszać 
po nowej trasie. Ostatnio proponuje się 
Matarnię, gdzie byłby dobry dojazd.

– Nasza obecna lokalizacja jest świetna. 
Jesteśmy dobrze skomunikowani. Mamy 
blisko do tramwaju, autobusu, a nawet 
do SKM. To duży atut dla osób niepełno-
sprawnych. Wybór nowej lokalizacji wiąże 
się z dojazdem pracowników – gdyby to 
była Matarnia, to jest to PKM i pięć auto-
busów, ale i z dojazdem tirów dowożących 
i odbierających towar, spełnieniem okre-

ślonych warunków z przystosowaniem sta-
nowisk pracy dla osób niepełnosprawnych 
– mówi Ludwika Stencel, przewodnicząca 
Komisji Zakładowej.

Budynek spółdzielni pamięta czasy 
wczesnej epoki PRL-u. Jego wnętrza od 
lat nie były remontowane. Utrzymanie 
go jest kosztowne, bo stale coś się sypie, 
psuje. Niemniej wszędzie wzdłuż ścian 
są poręcze, a każdy kąt znany jest na pa-
mięć pracującym tam ludziom. 

– Jedna trzecia naszych członków 
ma problemy z poruszaniem się w ob-
cym miejscu. Tutaj teren jest znany. 
Gdzie indziej gubimy się, a tu nawet, 
jeśli dojeżdżamy do pracy z daleka 
(niektórzy mieszkają pod Tczewem, 
Wejherowem czy w Kolbudach), to 
nauczyliśmy się tej drogi. Jeżeli spół-
dzielnia zostanie przeniesiona w inne 
miejsce, to większość z nas nie będzie 
mogła w niej pracować, bo dla osoby 
niewidomej lub słabowidzącej nauka 
drogi do pracy wymaga czasu – tłu-
maczy Urszula Dudzińska, przewod-
nicząca Komisji Rewizyjnej. 

Praca stanowi też rehabilitację

Zakład znalazł się w trudnej sytu-
acji. Na dzień dzisiejszy notuje niską 
rentowność i opłacalność produkcji, 
wzrastają koszty robocizny. Jednak nie 
powinno się go likwidować. 

– Ta spółdzielnia jest dla nas wszyst-
kim. Tu się rehabilitujemy, bo praca dla 
ludzi chorych jest najlepszą rehabilita-
cją. Likwidowanie takiego zakładu jest 
dużym błędem. Zresztą większość osób 
niepełnosprawnych powinna pracować. 
Można by nawet zmniejszać renty, a do-
finansowywać zakłady pracy chronio-

Ludwika Stencel, Maria Łaszczewska-Laskowska, Urszula Dudzińska, Anna Klapper, Karol Rygielski.

Majster musi go ukończyć, aby się poro-
zumieć z pracownikami niesłyszącymi, 
więc szkoli się na własny koszt. 

– Praca w dziale konfekcjonowania 
opiera się na akordzie. Jeśli pracownik, 
z przyczyn na przykład zdrowotnych, 
nie wyrabia akordu, to otrzymuje płacę 
minimalną. Problem w tym, że norma 
stale wzrasta, a nie podnosi się stawek 
akordowych. Ta praca wymaga dużej 
precyzyjności, ale jest jednocześnie 
bardzo monotonna. Osoba, która do-
brze widzi, ale nie słyszy, może zarobić 
dużo, a osoba niedowidząca stale jest na 
poziomie płacy minimalnej. A przecież 
musimy się rehabilitować i potrzebujemy 
na to pieniędzy. Poza tym przychodzimy 
do pracy, aby pomóc samym sobie – wy-
jaśnia Karol Rygielski.

– Tu nie chodzi o zyski, a o potrzebę 
społeczną. Pracują u nas niepełnospraw-
ne małżeństwa, które mają rodziny. Jeśli 
stracą pracę, znajdą się w grupie osób 
wykluczonych – dodaje Maria Łasz-
czewska-Laskowska. 

Potrzebna pomoc państwa

Ludwika Stencel uważa, że firma 
mogłaby postawić na osoby młode, ale 
te mają większe wymagania finansowe: 
– Młody człowiek w takich warunkach 
nie chce pracować. Kobietę jeszcze cza-
sem da się namówić do podjęcia pracy 
u nas, ale mężczyzn? 

– Bez pomocy państwa nie może-
my się rozwijać. Może przydałyby się 
preferencyjne kredyty z niskim opro-
centowaniem i wydłużeniem czasu ich 
spłaty albo z możliwością przesunięcia 
spłaty bez kar i odsetek? – mówi Anna 
Klapper.

 Maria  
Łaszczewska-Laskowska: 
– Tu nie chodzi o zyski,  
a o potrzebę społeczną. 
Pracują u nas 
niepełnosprawne małżeństwa, 
które mają rodziny. Jeśli stracą 
pracę, znajdą się w grupie 
osób wykluczonych.

nej, aby niepełnosprawni wyszli z domu, 
coś robili, byli w otoczeniu innych ludzi 
– stwierdza Ludwika Stencel. 

Problemów spółdzielnia SINOL ma 
wiele. Jednym z nich są zarobki. – Płaca 
minimalna rośnie, a dofinansowanie po-
zostało na poziomie z 2014 roku – mówi 
Anna Klapper. – Sami musimy zdoby-
wać środki na pokrycie różnic. Nie pod-
nosi się cen za produkcję, nie można też 
podnieść ceny za usługę, bo nikt droż-
szego produktu nie kupi. Aby otrzymać 
dofinansowanie z PFRON-u, musimy 
zapłacić pracownikom. Nie możemy 
mieć opóźnień w produkcji. Nie może-
my też pracować na kilka zmian, bo to 
jest zakład pracy chronionej.

Brakuje też pieniędzy na szkolenia, 
przykładowo na kurs języka migowego. 

Najważniejszym zadaniem dla Związ-
ku jest utrzymanie i ratowanie miejsc 
pracy dla osób niepełnosprawnych. Zda-
niem Ludwiki Stencel, jeżeli spółdzielnia 
zostanie rozwiązana, to najwyżej kilka 
procent obecnych pracowników znaj-
dzie w ogóle pracę. Pozostali przejdą na 
państwowy zasiłek. Jeżeli natomiast za-
kład zostanie przeniesiony na Matarnię, 
to jak zapewnia kierownictwo SINOL-u, 
wszyscy pracownicy zachowają swoje 
stanowiska. Będą też mieli zdecydowa-
nie lepsze warunki pracy, ale i warunki 
socjalne. Przewodnicząca „Solidarno-
ści” twierdzi, że spora grupa pracowni-
ków akceptuje ten pomysł. Atutem jest 
bardzo dobry dojazd oraz niskie koszty 
adaptacyjne. Tylko czy się uda?

Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Urszula Dudzińska.
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ANDRZEJ DRZYCIMSKI 
Rocznik 1942, historyk, w Sierpniu ’80 obecny w Stoczni Gdańskiej im. Lenina jako dzien-
nikarz, sygnatariusz oświadczenia dziennikarzy w Stoczni Gdańskiej, członek NSZZ „Soli-
darność”, internowany w Strzebielinku od 13 grudnia 1981 r. do 9 lipca 1982 r.  

STRZEBIELINKOWCY

Pozostawmy ślad

– Jest Pan jednym z inicjatorów za-
montowania pamiątkowej tablicy 
poświęconej osobom, które były in-
ternowane w Strzebielinku. Jak do 
tego doszło?

– Młodzi ludzie zaczęli pytać, co było 
za tym murem, więc postanowiliśmy po-
zostawić ślad po nas, internowanych w 
stanie wojennym i tym obozie. Wszystko 
zostało zrealizowane w 2014 roku dzięki 
otrzymanej pomocy. Wówczas odbył się 
zjazd, na który zjechali koledzy z różnych 
stron świata. Z 501 internowanych w tym 
obozie przybyło około 170 osób.  

– Wróćmy więc do 1981 roku. Pan 
spędził w Strzebielinku pół roku. 

– Nawet więcej. Po zebraniu Komisji 
Krajowej w Stoczni Gdańskiej, któremu 
przysłuchiwałem się jako dziennikarz, 
wróciłem do domu. W momencie, gdy 
przyłożyłem głowę do poduszki, usłysza-
łem łomot. Nie chciałem otworzyć, więc 
zagrożono wyważeniem drzwi. Otwo-
rzyłem, bo w domu spały małe dzieci. To 
byli milicjanci w mundurach i dowódca w 
cywilu. Dowódca stwierdził, że zostaję za-
trzymany i wyciągnął świstek papieru bez 
żadnej daty. Podpisał go przy mnie, więc 

Andrzej Drzycimski pod pamiątkową tablicą w Strzebielinku.
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wiedziałem, że to nie przelewki. Zjeżdża-
jąc windą, usłyszałem: „obrączka się panu 
już nie przyda”. W końcu podjechaliśmy 
pod bramę Strzebielinka. Stał tam szpaler 
zomowców z psami, a ja sam jeden.  

– „Ścieżka zdrowia”? 
– Myślałem, że tak. Widziałem, że 

mieli na to ochotę, ale mimo to przepu-
ścili mnie dalej.  

– Nic się Panu nie stało?
– Nie. Gdy wszedłem na dyżurkę, 

zobaczyłem same znajome twarze, m.in. 
aktorów Halinę Winiarską i Jurka Kiszki-
sa oraz Joannę Wojciechowicz i kolegów, 
z którymi parę godzin wcześniej rozma-
wiałem w Stoczni Gdańskiej. Zdjęto od-
ciski palców i rąk, zabrano do gabinetu 
pseudolekarskiego. Po krótkiej odprawie 
zostałem zaprowadzony do celi, która 
szybko się zaludniła. Pierwszą rzeczą 
było powieszenie krzyża zrobionego z 
deszczułek oblistwowania stołu i uple-
cenie Chrystusa ze znalezionego w celi 
kawałka sznurka konopnego. Stale wisi 
teraz nad moim biurkiem. 

Zaczęliśmy też robić spis z natury, czyli 
ustalenie, kto jest w obozie. Ten spis udało 

się przerzucić do kościoła Świętej Brygidy 
w Gdańsku, więc komisja charytatywna za-
częła docierać do naszych rodzin. Zresztą 
wśród naszych pierwszych postulatów był 
kontakt z rodzinami i opieka duszpasterska. 
I tu pojawiły się problemy. Dopiero dzień 
przed Wigilią przyjechał kapelan wojskowy. 
Jego pierwsza msza św. była przejmująca, 
ponieważ zgodnie z zaleceniem biskupa 
gdańskiego ksiądz odprawił ją z absoluto-
rium generalnym. Wszyscy dostali rozgrze-
szenie, aby mogli przyjąć komunię. 

Były też rekolekcje wielkopostne, któ-
re prowadził późniejszy biskup pelpliński 
Edmund Piszcz. Tuż po tym koledzy wpa-
dli na pomysł odtworzenia Męki Pańskiej 
w formie krzyża. Dostali od więźniów dwa 
pnie, połączyli je i wyszedł z tego prawie 
trzymetrowy krzyż z przebitą białą szatą. 
Chciano nam go zlikwidować, ale akurat 
tego dnia przyjechał biskup pomocniczy 
gnieźnieński Jan Nowak. Szybko popro-
siliśmy go, aby pobłogosławił krzyż. My 
z kolei stanęliśmy po drugiej stronie i 
wpisaliśmy swoje nazwiska oraz datę 10 
kwietnia 1982 r. Na tym krzyżu podpisali 
się również nasi koledzy, którzy 10 kwiet-
nia 2010 r. roku zginęli pod Smoleńskiem 
– Lech Kaczyński i Arkadiusz Rybicki. 

Walcząc o swoje prawa w obozie do-
prowadziliśmy do tego, że w Strzebielin-
ku odbyła się procesja Bożego Ciała do 
czterech ołtarzy, jedyna chyba w więzie-
niu w Polsce. Nasz obóz szybko stał się 
jednym z największych i najdłużej funk-
cjonujących. Dowożono bowiem duże 
grupy kolegów z likwidowanych obozów 
w Potulicach, Wierzchowie i z warszaw-
skiej Białołęki, ale byli też z Nysy, Wado-
wic czy Zielonej Góry, z całej Polski. 

Różnorodność społeczności obozowej 
powodowała, że rodziło się wiele inicja-
tyw. Jedną z nich było namalowanie obra-
zu Matki Boskiej Częstochowskiej przez 
kolegę z grupy toruńskiej. Wiązało się to 
z 600-leciem obecności jej wizerunku na 
ziemiach Polski. Po zlikwidowaniu obozu 
obraz, nazwany przez nas Madonną Strze-
bielińską, zaginął, odnalazł się dopiero 
dwa lata temu. Podobnie było z krzyżem. 
Okazało się, że jeden z klawiszy przerzucił 
go na zewnątrz i ponad 20 lat trzymał w 
stodole. Trochę przez ten czas zbutwiał, 
ale jest. Tak jak obraz. Odtąd, gdy przyjeż-
dżamy na nasze msze święte, stoją razem 
w kościele parafialnym Świętego Józefa 
Robotnika w Gniewinie. Na krzyżu zaś 
widnieją podpisy nas, internowanych. 

(witt)

Rada Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
z siedzibą w Gdańsku apeluje do Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” o pilną interwencję w sprawie zmiany wykładni praw-
nej Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącej trybu naliczania godzin 
ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych, zmienionego przy nowelizacji 
Karty nauczyciela z 27 października 2017 r.

OŚWIATA

Konieczna pilna 
interwencja w MEN

Tuż przed przypadającym na 14 października Dniem Edukacji Narodowej człon-
kowie Prezydium Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” z siedzibą w Gdańsku przekazali w imieniu sekcji wszystkim człon-
kom i sympatykom naszego Związku podziękowania za pracę na rzecz oświaty i jej 
pracowników oraz życzenia wszelkiej pomyślności z okazji święta edukacji. Była to 
też okazja do przypomnienia związkowych postulatów.

„Brak satysfakcjonujących podwyżek wynagrodzeń, niekorzystne zmiany w Kar-
cie nauczyciela, jak wydłużenie awansu zawodowego, obligatoryjna ocena pracy, 
trudności związane z otrzymaniem urlopu zdrowotnego, niepłatne godziny „kar-
ciane”, płace nauczycieli stażystów oraz pracowników administracji i obsługi na 
granicy płacy minimalnej – to tylko niektóre z palących problemów. Dlatego też 
życząc spokojnej pracy w szkole, przyjaznej atmosfery w gronie pedagogicznym 
i w całej społeczności szkolnej, prosimy o współpracę i solidarność” – napisali 
członkowie prezydium.

Rada gdańskiej oświatowej „Solidarności” domaga się zmiany wykładni praw-
nej Ministerstwa Edukacji Narodowej, gdyż przedstawiony tam tryb naliczania 
nadgodzin jest krzywdzący dla nauczycieli, co sygnalizują nauczyciele, członkowie 
Związku. Związkowcy powołują się przy tym na treść opinii mecenasa Bogumiła 
Soczyńskiego:

„Tego rodzaju interpretacja zarówno art. 42 ust. 5c, jak i art. 64 ust. 3a KN 
jest bardzo szkodliwa, ponieważ wprowadza w błąd dyrektorów szkół, najpierw 
przy opracowywaniu arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019; a od 1 
września 2018 r. dyrektorzy nie będą wiedzieli, jak prawidłowo stosować i rozliczać 
godziny ponadwymiarowe nauczycielom realizującym w ramach jednego stosunku 
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin zajęć. Tym bardziej że błędna, naszym zdaniem, interpretacja 
art. 42 ust. 5c KN przez ekspertów MEN jest firmowana przez rzecznika praso-
wego MEN, a wielu dyrektorów szkół każdą wypowiedź urzędnika MEN odbiera 
jak wyrocznię lub objawienie. Z powyższych względów konieczne jest odniesienie 
się w krótkim czasie przez MEN do przedstawionych wyżej stanowisk ekspertów 
i rzecznika MEN”.

Gdańscy związkowcy z oświatowej „S” zaapelowali też do Ryszarda Proksy, prze-
wodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania „S”, o dalsze podjęcie sprawy 
opiniowania projektów organizacji pracy szkół.

„Zwracamy uwagę, że kilka ważnych spraw, które zgłaszaliśmy w pismach z dnia 
10.05 2017 r. i z 21.02.2018 r. dalej nie zostało rozwiązanych. Postulujemy, aby do-
prowadzić do zagwarantowania prawnego, że opinia związku zawodowego będzie 
integralną częścią arkusza, który potem jest opiniowany przez Kuratorium Oświa-
ty. Jednym z rozwiązań jest umieszczanie na wzorach projektów organizacji szkół 
stałego miejsca na podpisy związków zawodowych (podobnie jak jest miejsce na 
wpis rady pedagogicznej) i zapewnienia, że opiniowaniu przez związki zawodowe 
podlegają wszystkie zmiany (aneksy) wprowadzane do arkuszy organizacji szkół” 
– czytamy w stanowisku rady.

(asg)

Spotkanie Międzyregionalnej Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” z siedzibą 
w Gdańsku.
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września 2018 r. dyrektorzy nie będą wiedzieli, jak prawidłowo stosować i rozliczać 
godziny ponadwymiarowe nauczycielom realizującym w ramach jednego stosunku 
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin zajęć. Tym bardziej że błędna, naszym zdaniem, interpretacja 
art. 42 ust. 5c KN przez ekspertów MEN jest firmowana przez rzecznika praso-
wego MEN, a wielu dyrektorów szkół każdą wypowiedź urzędnika MEN odbiera 
jak wyrocznię lub objawienie. Z powyższych względów konieczne jest odniesienie 
się w krótkim czasie przez MEN do przedstawionych wyżej stanowisk ekspertów 
i rzecznika MEN”.

wodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania „S”, o dalsze podjęcie sprawy 
opiniowania projektów organizacji pracy szkół.

10.05 2017 r. i z 21.02.2018 r. dalej nie zostało rozwiązanych. Postulujemy, aby do-
prowadzić do zagwarantowania prawnego, że opinia związku zawodowego będzie 
integralną częścią arkusza, który potem jest opiniowany przez Kuratorium Oświa-
ty. Jednym z rozwiązań jest umieszczanie na wzorach projektów organizacji szkół 
stałego miejsca na podpisy związków zawodowych (podobnie jak jest miejsce na 
wpis rady pedagogicznej) i zapewnienia, że opiniowaniu przez związki zawodowe 
podlegają wszystkie zmiany (aneksy) wprowadzane do arkuszy organizacji szkół” 
– czytamy w stanowisku rady.

„Solidarni i niepodlegli” – to tytuł naj-
nowszej książki Adama Chmieleckiego, 
politologa i publicysty, współpracownika 
„Magazynu Solidarność”, która ukaza-
ła się w listopadzie br. Celem publikacji 
jest uczczenie setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę. – Niestety, 
niepodległość odzyskaną w 1918 r. utraci-
liśmy już po 21 latach. Po II wojnie świato-
wej znaleźliśmy się pod sowiecką okupacją 
i dopiero dzięki ludziom „Solidarności” po 
raz drugi w XX w. odzyskaliśmy wolność. 
„Solidarność” wpisała się pięknie w polskie 
tradycje patriotyczne i niepodległościowe. 
Warto to podkreślać w roku tak ważnej 
rocznicy – mówi Adam Chmielecki.

Na książkę składa się kilkadzie-
siąt sylwetek działaczy antykomuni-
stycznych z lat 70. i 80., zarówno tych 
znanych (Andrzej Kołodziej, Lech 
i Jarosław Kaczyńscy), jak i niemal 
kompletnie zapomnianych. Publika-
cja ukazała się w ramach związkowego 
roku „Solidarność dla Niepodległej”.

Książkę można kupić w księgarni 
internetowej Patrioteka.pl 

Zamówienia zbiorowe: kontakt@pa-
trioteka.pl.

Adam Chmielecki, Solidarni i niepodle-
gli, Patria Media, Gdańsk 2018.

Nie ma wolności bez Solidarności!
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Statystyki osób, które straciły swoje 
oszczędności z powodu nieuczciwych 
praktyk banków, są przerażające. Cztery 
miliony osób nie zostało poinformowa-
nych, że zakładając lokaty z wyższym 
oprocentowaniem, o łącznej wartości 50 
miliardów złotych, w rzeczywistości otrzy-
mało polisolokaty. Czyli połączenie lokaty 
z polisą ubezpieczeniową.

– Banki wmawiały klientom, że są to 
lokaty z wyższym oprocentowaniem, a w 
rzeczywistości były to ubezpieczenia połą-
czone z funduszem inwestycyjnym. Część 
tych pieniędzy przeznaczano na inwesto-
wanie w akcje, tym samym były one nara-
żone na duże ryzyko. Kiedy klienci chcieli 
taką lokatę zlikwidować, okazywało się, że 
opłata likwidacyjna sięgała nawet 90 pro-
cent zainwestowanych pieniędzy – mówi 
Martyna Kuleszewicz ze Stowarzyszenia 
Stop Bankowemu Bezprawiu.

Zdecydowanie mniejszą grupę, bo za-
ledwie dziesięciotysięczną, stanowią osoby, 
które straciły 2,5 miliarda złotych, kupując 
obligacje korporacyjne od firmy GetBack, 
sprzedawane przez banki, m.in. Idea Bank 
i Lion’s Bank. Banki te informowały klien-
tów, że obligacje w stu procentach są bez-
pieczne i będą z nich roczne zyski.

– Ludzie zrywali lokaty w innych 
bankach, aby je kupić. Teraz GetBack jest 
w restrukturyzacji, a członkowie jego za-
rządu przebywają w areszcie. W UOKiK 
toczy się postępowanie. Poszukuje się też 
rozwiązań prawnych w celu odzyskania 
utraconych pieniędzy, gdyż osoby kupu-
jące te obligacje są ofiarami misselingu 
(sprzedaż produktu lub usługi, która nie 
jest dostosowana do potrzeb klienta) 
– stwierdza Martyna Kuleszewicz.

Innym zagadnieniem, również poru-
szanym podczas konferencji, były kredyty 
walutowe. W rzeczywistości są to kredyty 
indeksowane lub denominowane, gdyż 
w Polsce prawie nikt nie brał kredytów w 
walucie, lecz w złotówkach, które dopiero 
w momencie uruchomienia kredytu prze-

liczane były na dewizy. Były też kredyty de-
nominowane we frankach szwajcarskich, 
ale w momencie uruchomienia owego 
kredytu przeliczano go na złotówki. Te 
kredyty, potocznie zwane walutowymi, w 
Polsce pobrało 700 tysięcy osób na kwo-
tę 138 miliardów złotych. Trudnością w 
spłacaniu takiego kredytu jest to, że wy-
magana kwota stale rośnie. Przykładowo 
jedna z klientek wzięła kredyt w wysokości 
183 tysiące złotych. Pomimo regularnego 
spłacania go, po dwunastu latach kredyt 
wynosi 220 tysiące złotych.

– To jest rosnący kapitał. Każdego dnia 
kwota kapitału się zmienia. Tak się dzie-
je, gdyż w umowach pomiędzy bankiem 
a klientem znajdują się klauzule wpisane 
do rejestru UOKiK jako niedozwolone. 
Klienci je podpisywali, bo nie wiedzieli, że 
stosowanie ich jest nielegalne – wyjaśnia 
Martyna Kuleszewicz.

Problem można będzie rozwiązać tyl-
ko wówczas, kiedy instytucje finansowe 
będą postępowały zgodnie z przepisami 
prawnymi. Na dodatek, jak twierdzi rad-
ca prawny Radosław Górski, 40 procent 
kredytobiorców, czyli tych osób, które 
wzięły kredyty walutowe, ma poliso-
lokaty. Cała ta bardzo skomplikowana 
sytuacja wzięła się z tego, że banki pro-
ponowały swoim klientom kredyty nie 
w złotówkach, a w walucie „bezpiecznej 
i stabilnej”, czyli we frankach szwajcar-
skich. Jednak tylko w latach 1990–2008 
złotówka w stosunku do franka szwaj-
carskiego osłabiła się o ponad 400 pro-
cent. To znaczy, że frank szwajcarski nie 
jest walutą ani bezpieczną, ani stabilną.

– Frank szwajcarski był walutą wybit-
nie niestabilną. Ta waluta w ciągu ostatnich 
stu lat stale się umacniała. Właśnie dlatego 
już w 2005 roku Związek Banków Polskich 
wystosował pismo do głównego inspektora 
nadzoru bankowego z zakazem udzielania 
kredytów w walutach. Pismo to spotkało 
się z odmową. Uzasadniano, że nie można 
ograniczać klientom dostępu do kredytów. 

Banki wiedziały więc o tych błędach, ale 
jednocześnie sprzedawały kredyty, bo nie 
chciały przegrać z konkurencją. Kierowały 
się interesem gospodarczym, często wma-
wiając klientom, że taki kredyt jest wyjąt-
kową okazją. Natomiast do mediów nie 
docierały informacje, że frank jest walutą 
wyjątkowo niestabilną – tłumaczy Rado-
sław Górski.

Z wykładu Górskiego uczestnicy 
konferencji dowiedzieli się o raporcie z 
2006 roku, w którym wykazano, że banki 
wiedziały o tym, iż frank szwajcarski był 
walutą niestabilną. Mimo to przedstawiały 
klientom właśnie tę walutę jako najbardziej 
stabilną. Żaden z banków nie wyjaśniał 
swoim klientom, że taki kredyt może być 
trudny do spłacenia. Jedynie informowa-
no, że kurs może się zmienić o około 20 
procent. W rzeczywistości zmienił się o 
ponad 400 procent. W raporcie podano 
również, że wiele banków optowało za 
zaniechaniem sprzedaży owych feralnych 
kredytów, ale tego nie zrobiło.

Ponieważ tego typu postępowania ban-
ków wobec klientów dokonywano wbrew 
dyrektywom unijnym, dzisiaj klienci ci 
mogą taką umowę rozwiązać. Jak to zro-
bić? O tym prawnicy ze stowarzyszenia 
będą rozmawiać z poszkodowanymi indy-
widualnie, tymi, którzy podczas konferen-
cji zapisali się na bezpłatne konsultacje.

Realizowany przez Stowarzyszenie 
Stop Bankowemu Bezprawiu projekt 
wsparcia dla osób poszkodowanych 
przez banki składa się z dziesięciu 
bezpłatnych konferencji w dziesięciu 
polskich miastach. Obejmuje również 
darmowe porady prawne dla konsumen-
tów w całości finansowane przez Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
Celem tego projektu jest uświadomienie 
osobom poszkodowanym przez banki, 
jakie mają prawa, co mogą zrobić, aby 
odzyskać swoją własność oraz jakiej 
ochrony oczekiwać od instytucji pań-
stwowych przed nieuczciwymi firmami 
finansowymi. 

Osoby, które nie uczestniczyły w kon-
ferencji, a chciałyby się dowiedzieć wię-
cej na temat obligacji korporacyjnych, 
polisolokat czy kredytów walutowych, 
znajdą na ten temat informacje na stro-
nie projekt.bankowebezprawie.pl

Maria Giedz

KONFERENCJA

Stop bankowemu bezprawiu
Obligacje korporacyjne, polisolokaty i kredyty walutowe – takimi zagad-
nieniami zajmowano się podczas konferencji zorganizowanej przez Stowa-
rzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu we współpracy z Urzędem Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów. Konferencja odbyła się 20 października w sali 
Akwen w budynku „Solidarności”. Wzięło w niej udział około stu osób, które 
od lat próbują odzyskać utracone pieniądze. Część z nich w dniach 25–27 
października mogła skorzystać z indywidualnych porad prawnych.
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Kilkadziesiąt osób wzięło udział w konferencji zorganizowanej w siedzibie 
„Solidarności”.

Cztery miliony osób nie 
zostało poinformowanych, 
że zakładając lokaty 
z wyższym oprocentowaniem, 
w rzeczywistości otrzymało 
polisolokaty. Banki wmawiały 
klientom, że są to lokaty 
z wyższym oprocentowaniem, 
a w rzeczywistości były to 
ubezpieczenia połączone 
z funduszem inwestycyjnym, 
tym samym były one narażone 
na duże ryzyko.

Zaczęło się od spontanicznych spotkań i chęci wspólnego działania. Dzisiaj two-
rzą grupę skupiającą członków „Solidarności” z Regionalnej Sekcji Emerytów 
i Rencistów oraz z Komisji Terenowej Emerytów i Rencistów. Mają wspólny cel: być 
razem i zachować jak najdłużej sprawność. Dlatego zaczęli uczestniczyć w nie-
odpłatnych zajęciach nordic walking, które zorganizowała dla nich Pomorska 
Fundacja Edukacji i Pracy przy współfinansowaniu przez Miasto Gdańsk. 18 paź-
dziernika odbyło się spotkanie integracyjne wszystkich uczestników projektu  
„W zdrowym ciele – zdrowy senior”.

NORDIC WALKING DLA SENIORÓW

Najważniejsza 
jest motywacja

  Mimo że wszyscy są w wieku 60+, nie chcą siedzieć w domu, chcą być aktywni. 
Każdy z nich ma inną motywację: wyjść z domu, być w grupie, oddychać świeżym 
powietrzem, poprawić swoją sprawność fizyczną, a przede wszystkim czuć się za-
dowolonym z życia.

– Prowadzę tę grupę już kilka tygodni. Uczę seniorów techniki chodzenia z kij-
kami, a więc techniki nordic walking. Najpierw jest rozgrzewka ogólnorozwojowa, 
potem idziemy w teren – to około 3 kilometry chodu. Kończymy zajęcia ćwiczenia-
mi rozciągającymi, oddechowymi i wyciszającymi. Nordic walking jest najtańszym 
sportem, bo jedyną inwestycją, którą trzeba poczynić, jest zakup kijków, chociaż 
trzeba też mieć wygodne buty – mówi trenerka Edyta Kędzierska. – Ważne jest 
jednak, aby dyscyplina, którą uprawiamy, przynosiła nam korzyści, a nie szkody. 
Nordic walking jest bardzo dobry również dla ludzi starszych, o ile dana osoba nie 
cierpi na jakieś poważne schorzenie.

Zajęcia z chodzenia z kijkami odbywają się w każdą środę (do końca listopada) 
w gdańskim parku Steffensa (pomiędzy aleją Zwycięstwa a Jana z Kolna) o godzinie 10. 
Organizatorzy zakładają, że po zakończeniu zajęć z trenerem część osób będzie chciała 
zorganizować własną grupę i wspólnie ze znajomymi nadal z kijkami chodzić.

– Prawidłowy marsz przynosi zdrowiu wiele korzyści. Wzmacnia mięśnie, serce 
i zwalcza stres – neutralizuje krążącą we krwi adrenalinę. To również doskonały 
sposób na wzmocnienie systemu odpornościowego. Gdy organizm jest dotleniony, 
zwiększają się możliwości obronne białych krwinek, a sprawny system odporno-
ściowy łatwiej rozpoznaje i likwiduje komórki nowotworowe – wyjaśnia Renata 
Tkaczyk, dyrektor Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy. 

Pani Barbara ma 73 lata i bardzo lubi nordic walking. Uczestniczyła już w dzie-
więciu zajęciach i jest z nich bardzo zadowolona, bo nauczyła się prawidłowo cho-
dzić z kijkami. 

– W grupie chodzi się raźniej. W zajęciach zacząłem uczestniczyć, bo dowie-
działem się, że na moje schorzenia kręgosłupa kijki są najlepsze. Powodują ruch 
wszystkich mięśni. Bardzo jestem z tych zajęć zadowolony, chociaż żałuję, że nie 
udało mi się namówić na nie żony. Za to szwagierka natychmiast dołączyła – opo-
wiada pan Ryszard, który ma 68 lat.

 – Członkowie sekcji chętnie uczestniczą w tych zajęciach, jest to też dobry spo-
sów na wspólne spędzenie czasu – chwali inicjatywę Wanda Lemanowicz, szefowa 
Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów „S”. 

Od trenerki Edyty Kędzierskiej dowiadujemy się, że podobne zajęcia dostosowa-
ne do osób po 60 roku życia odbywają się również w każdy wtorek o godz. 17 przy 
Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu oraz w parku Reagana.

Renata Tkaczyk w ramach multimedialnego wykładu o motywacji do działań 
sportowych wyjaśnia, że najważniejsze w tym jest wypracowanie nawyku, który 
spowoduje, że bez ruchu nie będziemy potrafili funkcjonować. Bowiem sport upra-
wiamy dla wielorakich korzyści: zdrowia, poprawienia samopoczucia, sympatycz-
nego spędzenia wolnego czasu, zmęczenia się, realizacji własnych ambicji…

– Występuje również czynnik społeczny, bo uprawiając wspólnie sport zaczyna-
my się lepiej poznawać, zaczynamy sobie ufać, pomagamy sobie, ale i konkurujemy 
ze sobą, przełamujemy sytuacje kryzysowe.

Maria Giedz

Uczestnicy zajęć nordic walking oraz przedstawiciele Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy 
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Wspomnienia Krzysztofa Kobyliń-
skiego, uczestnika strajku w sierp-
niu 1988 roku w Stoczni Wisła, 
rzucają nowe światło na ten mało 
dotychczas znany element prote-
stów sprzed 40 lat. 

Centrum wydarzeń w 1988 roku 
stanowiły zlokalizowane w swoim są-
siedztwie Stocznia Gdańska, Stocznia 
Północna, Gdańska Stocznia Remon-
towa i Stocznia Radunia. Kilkanaście 
kilometrów dalej, niemal na krańcach 
miasta, tam, gdzie królowa polskich 
rzek rozdziela się na Wisłę Śmiałą i 
Martwą Wisłę, strajkowali pracownicy 
Stoczni Wisła. Ich udział w proteście, 
w sytuacji takiego oddalenia, wymagał 
jeszcze więcej odwagi, samozaparcia i 
dyscypliny.

Powiał wiatr wolności

Przypomnijmy, że protesty w Stoczni 
Gdańskiej i Stoczni Północnej wybuchły 
22 sierpnia. Dzień później dołączyły 
„Remontówka”, Morski Port Handlowy 
i Stocznia Radunia. Do tej pory trudno 
było o potwierdzone informacje o dacie 
przyłączenia się stoczniowców z Wisły 
(podawano daty 23 lub 24 sierpnia). 

nego uczestnika protestu – Krzysztofa 
Kobylińskiego z Wydziału W-4, który 
formalnie nie pełnił żadnej funkcji (fak-
tycznie było to pilnowanie strajkowych 
funduszy). Pochodzący z Mazur Ko-
byliński, tak jak większość aktywnych 
sympatyków odradzającej się „Solidar-
ności”, był młody (w momencie wy-
buchu strajku miał 20 lat) i radykalny 
(w dobrym tego słowa znaczeniu). Do 
Gdańska przyjechał kilka lat wcześniej 
zachęcony przez kolegę z rodzinne-
go Szczytna. Tu ukończył technikum 
okrętowe i w 1988 r. rozpoczął pracę w 
Stoczni Wisła.

– Strajk wybuchł 22 sierpnia, po-
przedził go wiec pod główną bramą. 
Po wystąpieniu Janka Staneckiego i za-
poznaniu nas z sytuacją w innych zakła-
dach oraz w związku z tym, że nikt pod 
bramę nie dochodził, większość wie-
cujących się rozeszła. Pozostało około 
trzydziestu osób, zawiązaliśmy komitet 
strajkowy, na czele którego stanął Janek 
Stanecki, zablokowaliśmy obydwie bra-
my wyjazdowe ze stoczni, ułożyliśmy li-
stę postulatów – relacjonuje Kobyliński. 
On sam nie miał wątpliwości, że należy 
strajkować: „To był wspaniały czas, gdy 
powiał wiatr wolności, zwłaszcza tu na 
Wybrzeżu gdańskim. W czasie strajku 

osób strajkujących nie była porażająca, 
nasza sytuacja ze względu na położenie 
stoczni była bardzo trudna. Jedyne po-
łączenie z miastem to autobus linii 111, 
ale na przystanku ulokowała się Służ-
ba Bezpieczeństwa. Stał tam polonez, 
poprzez otwarte okno przy pomocy 
dużego teleobiektywu robiono zdjęcia 
osobom strajkującym przy bramie nr 
2. Naokoło stoczni chodziły patrole 
ZOMO”. 

Powróćmy jeszcze do początku 
protestu. W dniu wybuchu strajku na 
terenie Stoczni Wisła pojawiły się nie-
podpisane ulotki (najprawdopodobniej 
autorstwa Jana Staneckiego) ogłaszające 
rozpoczęcie strajku. To prawdziwe we-
zwanie do solidarności. Czytamy w nich 
m.in.: „Stoczniowcy! Od kilku tygodni 
trwają w naszym kraju strajki. Straj-
kujący domagają się legalizacji NSZZ 
»Solidarność« uważając, że tylko ten 
Związek może wyprowadzić nasz kraj 
z kryzysu. To, co złe i niesprawiedliwe, 
szczególnie łatwo zauważyć, gdy dotyka 
nas bezpośrednio – tu, w zakładzie pra-
cy, jest wiele spraw, które budzą nieza-
dowolenie. Chodzi tu zwłaszcza o płace. 
Brak jest należytej troski o BHP. Dla-
tego teraz musimy ogłosić strajk! Tym 
bardziej jesteśmy do tego zobowiązani 
postawą pracowników strajkujących 
zakładów. Powstał Międzyzakładowy 
Komitet Strajkowy. Oni walczą także 
o nasze sprawy. Szczególnie ważne jest 
żądanie legalizacji naszego związku, do 
którego będziemy mieć zaufanie, który 
będzie dbał o nasze interesy. Ogłaszam 
rozpoczęcie strajku! Nie ma wolności 
bez Solidarności!”.

Strajkujący w Wiśle wykazali się de-
terminacją. 25 sierpnia dyrekcja stoczni 
podjęła próbę wygaszenia strajku, gwa-
rantując protestującym „bezpieczeństwo 
prawno-administracyjne”. Ich udział w 
pierwszych trzech dniach strajku miał 
być potraktowany jako bezpłatny urlop. 
Mogli nawet pozostawić na stocznio-
wych bramach wywieszone wcześniej 
transparenty, byleby tylko wrócili do 
pracy. Strajkujący zdecydowali się jed-
nak kontynuować protest. 

Z podniesioną głową

W podpisanym 1 września 1988 r. 
porozumieniu z komitetem strajkowym 
w Stoczni Wisła dyrekcja zagwaranto-
wała realizację większości postulatów 
strajkujących o charakterze ekono-
micznym, socjalnym i organizacyjnym. 
Na tym szczeblu nie mogło być mowy 
o zagwarantowaniu najważniejszego 
żądania dotyczącego przywrócenia le-
galnej działalności „S”. Taką gwarancję 
przywiózł z Warszawy Lech Wałęsa. 
Jak wiemy, te zapewnienia okazały się  
niewiele wiele warte, a „Solidarność” 
została relegalizowana dopiero po za-
kończeniu rozmów Okrągłego Stołu. 

– Podpisanie ugody z władzami bez 
szeroko rozumianych konsultacji z każ-
dym z zakładów będących członkiem 
MKS uważaliśmy za zdradę, poczuli-
śmy się oszukani. Sądziliśmy, że ktoś 
za pomocą nas i strajków coś ugrał, ale 

KRZYSZTOF KOBYLIŃSKI

Zapomniany strajk w Stoczni Wisła 

Legitymacja członkowska NSZZ „Solidarność” Krzysztofa Kobylińskiego z wpisaną 
datą 22 sierpnia 1988 r.

Stoczniowcy ze Stoczni Wisła w parafii Świętego Stanisława Kostki w Warszawie.  

nie do końca zgodnie z tym, czego my 
oczekiwaliśmy, czyli natychmiastowej 
rejestracji „Solidarności”. Ale podpo-
rządkowaliśmy się – relacja Krzysztofa 
Kobylińskiego dobrze oddaje nastroje 
powszechnie panujące wówczas wśród 
strajkujących.

Komitet Strajkowy w Stoczni Wisła, 
podobnie jak wiele innych w całym 
kraju, przekształcił się w Komitet Za-
łożycielski, który zebrał się 12 września. 
Związkowcy ustalili, że będą działać 

otwarcie i dążyć do pełnej legalizacji 
na podstawie ratyfikowanej przez PRL 
Konwencji nr 87 Międzynarodowej 
Organizacji Pracy. Gdy już powstała 
oficjalna komisja zakładowa, Koby-
liński został jej wiceprzewodniczącym 
odpowiedzialnym za sprawy finanso-
we i kancelaryjne. Odpowiadał też za 
związkowe legitymacje. Co ciekawe, 
jako datę początkową członkostwa w 
„Solidarności” wpisywano w nich… 
22 sierpnia 1988 r., czyli dzień rozpo-
częcia strajku.

Mimo problemów z relegalizacją 
Związku działacze i sympatycy „Soli-
darności” w tym czasie mogli chodzić 
z podniesioną głową. Historia działa się 
nie tylko na ich oczach, ale z ich wal-
nym udziałem. Krzysztof Kobyliński, 
dwudziestoletni chłopak, wziął udział 
w słynnym spotkaniu z premier Wiel-
kiej Brytanii Margaret Thatcher na po-
czątku listopada 1988 roku w kościele 
św. Brygidy.

W 1990 r. Kobyliński otrzymał po-
wołanie do wojska i do pracy w Stoczni 
Wisła już nie wrócił. Wyjechał do Nie-
miec. Obecnie planuje powrót do Pol-
ski. Można powiedzieć, że był zwykłym 
szeregowym żołnierzem „Solidarności”. 
Ale bez takich żołnierzy ta wojna nie 
zostałaby wygrana.

Adam Chmielecki

Artykuł pochodzi z książki autora 
„Solidarni i niepodlegli”, która ukaże 
się w listopadzie tego roku.

Wątpliwości wynikały m.in. właśnie z 
oddalenia, a co za tym idzie odcięcia 
Stoczni Wisła od szybkiego przepływu 
informacji i kontaktów z pozostałymi 
strajkującymi zakładami. Nie zachowa-
ły się także dokumenty.

Pewne jest, że inicjatorem strajku i 
przewodniczącym komitetu strajkowe-
go w stoczni z Górek Zachodnich był 
Jan Stanecki z Wydziału W-2, który miał 
już za sobą doświadczenie strajkowe. W 
maju 1988 r. był członkiem komitetu 
strajkowego w Stoczni Gdańskiej, za 
co został wyrzucony z pracy. Wtedy za-
trudnił się w Stoczni Wisła. Obok Sta-
neckiego w skład komitetu strajkowego 
wchodzili: Janusz Aniszewski, Tadeusz 
Brej, Stanisław Drozd, Piotr Hopper, 
Bogusław Karski (sekretarz), Zbigniew 
Kulas, Józef Prądzyński, Piotr Sambor-
ski, Marek Szreder i Zbigniew Walukie-
wicz (wiceprzewodniczący).

Przebieg i atmosferę strajku w 
Stoczni Wisła dobrze oddają losy in-

panowała pełna podniecenia atmosfera 
i świadomość tego, co może się wyda-
rzyć”.

„Nie ma wolności bez 
Solidarności!”

Cel protestu był taki sam jak w in-
nych zakładach – przywrócenie le-
galnego działania „Solidarności”. Tak 
brzmiał pierwszy z trzynastu głównych 
postulatów komitetu strajkowego. Ko-
lejne dotyczyły podwyżki płac, poprawy 
warunków socjalno-bytowych i spraw 
organizacyjnych stoczni. Co ciekawe, 
jedno z żądań dotyczyło „zaniechania 
wymuszeń” zapisywania się do reżimo-
wych związków zawodowych. Więk-
szość pracowników chciała tylko jed-
nego związku – „Solidarności”. Ważną 
ideą protestu było również wyrażenie 
solidarności z kolegami strajkującymi w 
innych miejscach Trójmiasta i kraju.

Warunki protestu były trudne, co 
przyznaje także Kobyliński: „Liczba 

Strajk wybuchł 22 sierpnia, 
poprzedził go wiec 
pod główną bramą. 
Po wystąpieniu Janka 
Staneckiego i zapoznaniu 
nas z sytuacją w innych 
zakładach oraz w związku 
z tym, że nikt pod bramę 
nie dochodził, większość 
wiecujących się rozeszła. 
Pozostało około trzydziestu 
osób, zawiązaliśmy komitet 
strajkowy, na czele którego 
stanął Janek Stanecki.
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Trzy walizki, plecak  
 i jedna torba...??  

Jadę tylko  
na 40 dni... 

„
”

CIEKAWOSTKI NA STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI
Telewizja przed wojną

MAGAZYNEK PODRĘCZNY pod redakcją Martyny Werry

Z GALERII DOBOSZ JANA                                                             więcej na www.solidarnosc.gda.pl

CYTAT MIESIĄCA

MIESIĄC W LICZBACH
4771,86 zł
Tyle wyniosło przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto we wrześniu 
2018 r. W porównaniu z sierpniem 
2018 roku było niższe o 0,6 proc., 
w porównaniu z wrześniem 2017 r. 
wzrosło o 6,7 proc.

Miesięczna stopa bezrobocia reje-
strowanego we wrześniu 2018 r. wy-
niosła 5,7 proc. w porównaniu z 5,8 
proc. w sierpniu 2018 r. i 6,8 proc. 
we wrześniu 2017 r.

Sprzedaż detaliczna w cenach bie-
żących wzrosła we wrześniu 2018 r. 
o 5,6 proc. w porównaniu z wrze-
śniem 2017 r. 

We wrześniu 2018 r. oddano do 
użytkowania 14 870 mieszkań  
– o 10,4 proc. mniej niż w poprzed-
nim miesiącu.

Ceny paliwa do prywatnych środków 
transportu we wrześniu 2018 r. wzro-
sły o 12 proc. w porównaniu z ich wy-
sokością we wrześniu ubiegłego roku.

We wrześniu 2018 r. w Polsce urodziło 
się 31,6 tys. dzieci w porównaniu z 34,4 
tys. w tym samym miesiącu 2017 r.

We wrześniu 2018 roku liczba bezro-
botnych w powiatowych urzędach 
pracy województwa pomorskiego 
wyniosła 44 301 osób i w stosun-
ku do września 2017 roku (51 609 
osób) była niższa o 7308 osób, to 
jest o 14,2 procent.

LICZBA MIESIĄCA

55,98 procent
Tyle wyniosła frekwencja w I turze wybo-
rów samorządowych w województwie 
pomorskim. W skali kraju to 54,81 procent 
– co stanowi najwyższy wynik w historii 
wyborów samorządowych od 1990 roku.
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Kierowca w polskiej �rmie
transportowej ma średnio 
42 lata. Spędza w trasie 244 
dni rocznie, a na urlop prze-
znacza tylko 17 dni. Taka syl-
wetka wyłania się z raportu 
Ogólnopolskiego Centrum 
Rozliczania Kierowców. Z ba-
dania dowiadujemy się też, 
że przeciętny polski kierow-
ca przejeżdża rocznie 87 tys. 
kilometrów – to oznacza, 
że mógłby ponad dwa razy 
okrążyć ciężarówką Ziemię. 
Rekordziści pokonują ponad 
200 tys. kilometrów, co rów-
na się pięciu okrążeniom na-
szej planety. Dla porównania 
– średni przebieg ciężarówek 
w Europie wynosi 130 tys. ki-
lometrów rocznie.

 Każdy pracownik od przyszłego roku 
będzie miał prawo do czterdziestu wol-
nych dni i sam ma zdecydować, w jakich 
odstępach czasowych zechce je wyko-
rzystać. W zależności od 
własnej woli będzie 
mógł podzielić je na 
kilkudniowe odcinki, 
odpoczywać czter-
dzieści razy tylko 
przez jeden dzień, 
a nawet wziąć całe 
wolne na raz. Jedyną 
zasadą jest to, że wszyst-
kie czterdzieści dni muszą 
zostać wykorzystane w ciągu roku. Takie 
oryginalne zasady wprowadził Amir Sa-
lifehendić, założyciel �rmy Doist. Brzmi
zachęcająco? O ile jednak rozwiąza-
nie ma szanse powodzenia 
w �rmie zatrudniającej 60
pracowników z 26 krajów, 
trudno wyobrazić je sobie 
w małym polskim zakła-
dzie. Bo co by się stało, gdyby 

Związki naszych rodaków z telewi-
zją zaczęły się już w 1878 roku, kiedy to 
polski wynalazca Julian Ochorowicz opu-
blikował pierwszy artykuł o konieczności 
wynalezienia sprzętu przesyłającego ob-
raz na odległość. Praktyczny wkład w jej 
rozwój wniósł natomiast Jan Szczepanik, 
twórca telektroskopu i telefotu – urzą-
dzeń, które można uznać za przodków 
telewizorów. W dwudziestoleciu między-
wojennym prowadzono już prace nad 
telewizją w ścisłym znaczeniu tego słowa. 

W 1937 roku eksperymentalna stacja tele-
wizyjna rozpoczęła nadawanie próbnego 
programu. Dwa lata później – 26 sierpnia 
1939 r. – nastąpiła pierwsza o�cjalna emi-
sja sygnału telewizyjnego. Przynajmniej 
w trzech miejscach – siedzibie Polskiego 
Radia, Państwowym Instytucie Teleko-
munikacyjnym i Urzędzie Telekomunika-
cyjnym – można było zobaczyć występ 
aktorki Ireny Zaleskiej. Niestety, kilka dni 
później wybuchła II wojna światowa, która 
przerwała prace nad rozwojem telewizji.

Kiedy w mediach społecznościowych 
pojawiły się informacje o wysokich pen-
sjach Szwajcarów, można było pomyśleć, 
że to tzw. fake news. Jednak raport szwaj-
carskiego Federalnego Biura Statystyczne-
go (FSO) potwierdza, że pracownik opieki 
społecznej zarabia w tym kraju 8285 CHF 

(31,5 tys. zł), a nauczyciel matematyki 9000 
CHF (34,2 tys. zł). Mediana (połowa pra-
cowników zarabia mniej, a połowa więcej) 
zarobków brutto wynosi w Szwajcarii 6502 
CHF, czyli prawie 25 tys. złotych. Dla porów-
nania – mediana w Polsce w tym samym 
miesiącu i roku wynosiła 3510 złotych.

Zarobki po szwajcarsku

Czy nadmiar 
pracy może zabić? 
Pierwszy przypadek 
karoshi, czyli śmierci 
z przepracowania, 
odnotowano już w 
1969 roku. O�arą
był 29-letni japoński 
pracownik działu wy-
syłkowego redakcji 
gazety. To w Kraju 
Kwitnącej Wiśni wy-
stępuje najwięcej 
przypadków karoshi. 
Ten socjomedyczny 
termin określa zgony 
lub poważne uszko-
dzenia zdrowia spo-
wodowane choroba-
mi układu krążenia, 
które z kolei pojawiły 
się w wyniku zwięk-
szonego wydzielania 
hormonów stresu, będącego skutkiem 
znacznego przeciążenia pracą. Z karoshi 
łączy się też zjawisko karojisatsu, czyli sa-
mobójstwa z przepracowania. 

A w Polsce? O�cjalnych przypadków
nie odnotowano, ale historie podobne 

Chociaż pojęcie psychopatii kojarzy się 
zwykle z kryminałami i thrillerami, osoby 
dotknięte tą przypadłością często funk-
cjonują w społeczeństwie. I, co gorsza, 
zajmują kierownicze stanowiska. Główną 
cechą psychopaty jest brak zdolności do 
odczuwania empatii, czasem pojawia się 
też osłabiona reakcja na strach oraz zanik 
poczucia winy i wstydu. Z tego wszystkie-
go wynika brak skrupułów, który niewąt-

pliwie ułatwia awans. Psychopata czuje za 
to radość i myśliwską satysfakcję, kiedy 
uda mu się doprowadzić wybraną osobę 
do załamania nerwowego. Wobec pod-
władnych i współpracowników osiąga ten 
cel za pomocą mobbingu. Niestety, jedy-
ną metodą obrony jest możliwe ograni-
czenie relacji, a w ostateczności – zerwa-
nie jej przez zmianę miejsca pracy.

Polscy kierowcy w liczbach
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40 wolnych dni bez ograniczeń
wszyscy zatrudnieni postanowili wyko-
rzystać tydzień letnich upałów?

Zapracowują się na śmierć

Uwaga na psychopatów w pracy

do tej, kiedy 44-letnia lekarka z Białogar-
du w 2016 roku zmarła podczas dyżuru 
w szpitalu po czterech dobach ciągłej 
pracy, dają do myślenia, czy problem jest 
rzeczywiście tak egzotyczny, jak mogłoby 
się wydawać.
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Niemcy kupili sobie Fakt, Newsweek, Onet, żeby mieć większy wpływ na 
Tuska. (...)
Do takiej firmy jak TVN opłaci się dopłacić, żeby mieć taki wpływ na 
politykę jak TVN.

Waldemar Pawlak, były prezes PSL, do Michała Sołowowa  
w restauracji Sowa i Przyjaciele
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Jak nadeszła wolność 

STULECIE 
NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

27 października 1917. Rada Regencyjna udaje się na Zamek po złożeniu przysięgi 
w katedrze. Czwarty w szeregu – ks. prałat Zygmunt Chełmicki, sekretarz rady.

Nadszedł rok 1918. Wojna jeszcze trwała. Po stronie Ententy walczyły od  
4 czerwca 1917 roku wojska amerykańskie, które wzmocniły znacznie front za-
chodni. 8 stycznia 1918 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Thomas Woodrow 
Wilson w orędziu wygłoszonym w Kongresie, przedstawiającym program zasad 
ustanowienia pokoju oraz powojennych stosunków międzynarodowych, w 13 punk-
cie sformułował przekonanie o konieczności utworzenia niezawisłego państwa pol-
skiego, „które powinno obejmować ziemie zamieszkane przez ludność bezspornie 
polską, któremu należy zapewnić swobodny dostęp do morza i którego niezawisłość 
polityczną i gospodarczą oraz integralność terytorialną należy zagwarantować pak-
tem międzynarodowym”. Ów punkt orędzia bardzo wzmocnił sprawę polską, choć 
dokładnie nie precyzował, jakiej wielkości ma to być terytorium przyszłego państwa 
polskiego i na czym miał polegać swobodny dostęp do morza.

Odnośnie Polski 3 czerwca 1918 roku ogłoszono deklaracje premierów Francji, 
Wielkiej Brytanii i Włoch o utworzeniu Polski zjednoczonej i niepodległej z do-
stępem do morza jako jeden z warunków pokoju. I tak sprawa odbudowy państwa 
polskiego stała się sprawą międzynarodową, a jej reprezentacją polityczną w Paryżu 
był Komitet Narodowy Polski.

W kraju objął władzę Józef Piłsudski, który uwolniony z twierdzy w Magdeburgu po-
wrócił 10 listopada 1918 roku do Warszawy. Przejął władzę z rąk Rady Regencyjnej jako 
Naczelnik państwa. Także otrzymał od niej zwierzchność nad armią polską – formalnie 
od 20 lutego 1919 roku. 19 marca 1919 roku został mianowany marszałkiem Polski.

Powróćmy jeszcze do roku 1918. Nastąpił upadek dwóch monarchii: Niemiec 
cesarskich i Austro-Węgier. 11 listopada 1918 roku w Compiègne państwa Ententy 
podpisały traktat o zawieszeniu broni z państwami centralnymi. Data ta jest uzna-
wana jako koniec I wojny światowej.

Niestety, Polska musiała walczyć o swoje terytorium z sąsiadami. Już 31 paź-
dziernika 1918 roku rozpoczęła się walka o Lwów z wojskami Zachodnioukraińskiej 
Republiki Ludowej.

Niemcy nie myśleli opuścić Wielkopolski z Poznaniem. Przyjazd Ignacego Jana Pa-
derewskiego do tego miasta rozbudził wśród poznaniaków uczucia patriotyczne. Stało 
się to 27 grudnia 1918 roku. W odpowiedzi na prowokacje ze strony Niemców, m.in. 
zrywanie polskich flag, doszło do zamieszek w mieście, które przerodziły się w starcia 
uliczne. Dało to początek zwycięskiemu powstaniu wielkopolskiemu, trwającemu 
od stycznia aż do połowy lutego 1919 roku. Powstańcy, oprócz Poznania, wyzwolili 
kilka wielkopolskich miast. Powstaniem kierowała Naczelna Rada Ludowa. Siłami 
zbrojnymi powstańców dowodził początkowo mjr Stanisław Taczak, a od 16 stycz-
nia przesłany potajemnie przez Józefa Piłsudskiego wraz z grupą oficerów gen. Józef 
Dowbór-Muśnicki. Powstanie zakończył rozejm w Trewirze pod wpływem państw 
Ententy. Powstańcy utrzymali wszystkie zdobyte przez siebie tereny. 

Rok 1919 to również początek zmagań z Rosją bolszewicką. Po wycofaniu wojsk 
Ober-Ostu z ziem białoruskich i litewskich zajmowane one były przez wojska pol-
skie. Chodziło tu o Wileńszczyznę i Grodzieńszczyznę, gdyż nie wyobrażano so-
bie, aby mogły pozostać poza Polską. Jednak z drugiej strony posuwały się wojska 
bolszewickie, którym też o te ziemie chodziło. Co prawda Rosja bolszewicka 28 
sierpnia 1918 roku anulowała traktaty rozbiorowe, bez określenia jednak, jaka to 
miała być Polska i bez określenia jej terytorium. Jak wiemy, tamtego roku wojska 
polskie na krótko zajęły Wilno, a dalej, na wschód, dotarły aż do Mińska. 

W roku następnym trwała nadal wojna z bolszewikami. Podczas niej wojska 
polskie wspólnie z ukraińskimi jako sojusznikami atamana Symona Petlury zajęły 
7 maja 1920 roku Kijów. Jednak ofensywa wojsk bolszewickich doprowadziła do 
odwrotu wojsk polskich i ich ukraińskich sojuszników. Zagrożona została War-
szawa, której obrona trwała od 14 do 15 sierpnia 1920 roku zakończona ofensywą 
wojsk polskich, które znów posunęły się na wschód, docierając do rzeki Zbrucz 
podczas kampanii niemeńskiej.

Wojnę polsko-bolszewicką zakończył traktat podpisany przez obie wojujące stro-
ny 18 marca 1921 roku w Rydze. Takie miasta, jak Grodno, Nowogródek, Słonim 
i Baranowicze, a także Lwów, Stanisławów i Tarnopol przyznane zostały Polsce. 

Były jeszcze trzy powstania śląskie (1919–1921), z największym, trwającym od 
21 maja do 5 czerwca 1921 roku. Kierowane było przez Wojciecha Korfantego, 
dzięki któremu Polsce przyznany został Górny Śląsk. 

Zanim jeszcze zapanował spokój, doszło jeszcze do trzydniowej bitwy pod Sko-
czowem z wojskami czeskimi o Śląsk Cieszyński od 23 do 25 stycznia 1919 roku, 
zakończonej ugodą i podziałem Śląska Cieszyńskiego pomiędzy Polskę a Czecho-
słowację. Po czeskiej stronie pozostały duże skupiska ludności polskiej. 

Nie można zapomnieć o marszu gen. Lucjana Żeligowskiego na Wilno na czele 
„zbuntowanej” dywizji litewsko-białoruskiej, którą z radością powitali mieszkańcy 
Wilna, w większości Polacy (prawie 65 proc.). Utworzone przez gen. Żeligowskiego 
państwo – Litwa Środkowa – przetrwało do 8 stycznia 1922 roku, kiedy odbyły 
się wybory do Sejmu Orzekającego, w których zwycięstwo odnieśli zwolennicy 
inkorporacji z Polską. 

Choć nasi sojusznicy deklarowali powstanie Polski z dostępem do morza, to 
jednak konferencja pokojowa w Paryżu w 1919 roku nie przyznała nam Gdań-
ska, czyniąc z niego sztuczny twór – Wolne Miasto. Nie spodziewano się wówczas 
w Paryżu, że na przyznanym nam wąskim pasie wybrzeża zbudujemy miasto i port 
Gdynię, a także stworzymy własną flotę wojenną i handlową.

Aleksander Miśkiewicz

Wojna 1914–18 oznaczała koniec porządku politycznego ustalonego w 1815 roku na Kongresie Wiedeńskim 
i przyniosła kres epoce cesarzy. Skończyło się panowanie Hohenzollernów, Habsburgów, Romanowów i dynastii 
osmańskiej. Upadły rozbiorowe imperia – kaiserowskie Niemcy, imperium Habsburgów, a rok wcześniej zawalił 
się carat, powalony rewolucją lutową 1917 roku i dobity październikowym bolszewickim przewrotem. Otworzyła 
się szansa wybicia się na niepodległość.  W konwulsjach starej Europy odrodziła się Polska. Na mapach pojawiły 
się Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechosłowacja i Jugosławia. Wojna zmieniła mapę Europy. 

ROK 1918. KONTEKST MIĘDZYNARODOWY

W konwulsjach starej Europy 
rodziła się Polska

Wielka Wojna

28 lipca 1914 roku Austro-Węgry 
i Serbia, po zabójstwie w Sarajewie na-
stępcy tronu arcyksięcia Ferdynanda 
i jego żony księżniczki Zofii przez serb-
skich nacjonalistów, zerwały stosunki dy-
plomatyczne i znalazły się w stanie wojny. 
Po stronie Austro-Węgier stanęły Niemcy, 
Turcja i Bułgaria, tworząc blok państw 
centralnych. Ich przeciwnikami była En-
tenta: obok Serbii – Rosja, Francja, Wiel-
ka Brytania, Japonia, Włochy, Rumunia 
(od 1916 r.) i USA (od 1917 r.). 

2 sierpnia 1914 r. Niemcy zajęli neu-
tralny Luksemburg i skierowali się ku Bel-
gii. Nie udało się im opanować z marszu 
Paryża. Ofensywa została zatrzymana 
nad Marną. W sierpniu 1914 r. doszło 
do wielkiej bitwy w Prusach pod Tan-
nenbergiem (Grunwald), w której armia 
niemiecka zadała cios Rosjanom.

Pierwsza wojna światowa ogarnęła 33 
państwa, zmobilizowano 70 milionów lu-
dzi. W okopach wojny pozycyjnej 10 mi-
lionów poniosło śmierć, a prawie 20 mi-
lionów zostało rannych. Wśród poległych 
i zaginionych było pół miliona Polaków 
w armiach państw zaborczych.

Początek

10 listopada 1918 r. do Warszawy 
z więzienia w Magdeburgu przybył Józef 
Piłsudski. Dzień później Rada Regencyjna 
przekazała mu władzę wojskową i miano-
wała Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich. 
Józef Piłsudski, przyjmując wcześniej opcję 
na przegrany w efekcie obóz państw cen-
tralnych, w 1917 roku wszedł w konflikt 
z Niemcami na tle kryzysu przysięgowego. 

Gdy Piłsudski wysiadł z pociągu 
w Warszawie, by przejąć władzę z rąk Rady 
Regencyjnej, tego samego dnia zakończy-
ła się Wielka Wojna na Zachodzie, po gi-
gantycznym starciu ówczesnych potęg.  11 
listopada 1918 r. marszałek Francji Ferdi-
nand Foch w imieniu państw sprzymie-
rzonych podyktował delegacji niemieckiej 
warunki zakończenia działań wojennych. 
Ogarnięte rewolucyjnym wrzeniem Niem-
cy podpisały rozejm w wagonie kolejowym 
w Compiégne pod Paryżem.  

Triumf świętował więc i Roman 
Dmowski, teoretyk ruchu narodowego. 
Odradzająca się Polska, dzięki zabiegom 
stawiających na Ententę Ignacego Jana 
Paderewskiego i Dmowskiego, nie zna-
lazła się w obozie pokonanych. 

Koniec imperatorów

11 listopada 1918 roku cesarz Austrii 
i król Węgier Karol I Habsburg zrzekł się 
władzy absolutnej, CK Austro-Węgry 
przestały istnieć, a na terenie Węgier wrza-
ła rewolucja rozpalona przez Bélę Kohna.

W 1917 roku Rosja, rządzona przez 
nieudolnego cara Mikołaja II, wpadła 
w ręce garstki wyrachowanych pseudofi-
lozofów i szaleńców, wspieranych przez 
anarchistów i socjalistycznych ideowców. 
Stało się tak dzięki buntowi lumpenpro-
letariatu wspartego masami dezerterów. 
Swój niespodziewany a gigantyczny 
sukces rewolta zawdzięczała gnijącemu 
państwu cara Mikołaja II, splotowi sprzy-
jających okoliczności, a także skoncen-
trowaniu bolszewików na jednym celu 
– zdobyciu władzy za wszelką cenę.  

17 lipca 1918 r. car Mikołaj II Roma-
now i jego rodzina zostali zamordowani 
w Jekaterynburgu przez siepaczy z CzeKa. 
Nim zginęli, nie szczędzono im upoko-
rzeń. Romanowowie znaleźli się pod ku-
ratelą Jankiela Chaimowicza Jurowskiego, 
dowodzącego egzekucją mordercy, byłego 
zegarmistrza, i Szała Gołoszczekina. 

Carską rodzinę: carycę Aleksandrę, 
cara z synem Aleksym na rękach i ich 
cztery córki bolszewicy zakłuli bagnetami 
i dobili strzałami z naganów. Zamordo-
wali też lekarza, pokojówkę i kucharza. 
Zwłoki ofiar, w tym dzieci, zmasakrowali 
i poćwiartowali, niczym w mordzie rytu-
alnym. Szczątki carskiej familii wrzucili 
do szybu nieczynnej kopalni. 

Na zachodzie też wrzało. Deutscher Ka-
iser Wilhelm II abdykował w listopadzie 
1918 r. Rebelię rozpoczął 3 listopada 1918 
r. bunt marynarzy w Kilonii. Zbuntowani 
marynarze opanowali miasto z poparciem 
rewolucyjnych socjalistów ze Związku 
Spartakusa. Rząd niemiecki tracił kontro-
lę nad kolejnymi miastami, nad Lubeką, 
Bremą, Hamburgiem. Wrzało w Zagłębiu 
Ruhry. 9 listopada doszło do wystąpień 
rewolucyjnych w Berlinie, gdzie buntem 
kierowali Karl Liebknecht i Róża Luksem-
burg, notabene pochodząca z Zamościa.  

Socjaldemokraci Philipp Scheidemann 
i Friedrich Ebert zażądali od kanclerza 
Maximiliana von Badena przekazania 

urzędu, a w ślad za tym Scheidemann na 
stopniach Reichstagu ogłosił powstanie 
Republiki Niemiec i detronizację Wil-
helma II Hohenzollerna.  

Starcie cywilizacji

Dzień 11 listopada w wielu państwach 
europejskich i w USA jest świętowany jako 
Armistice Day, czyli Dzień Rozejmu. Został 
ustanowiony przez prezydenta Woodrowa 
Wilsona, orędownika sprawy polskiej, który 
wśród celów wojennych umieścił wskrzesze-
nie państwa polskiego.  Wkrótce zaczęła się 
inna wojna, wojna cywilizacji, polsko-bolsze-
wicka bitwa o Europę. Rozpoczęła się wraz 
z odzyskaniem przez Polskę niepodległości 
i operacją „Wisła” na rozkaz „Lenina” z 18 
listopada 1918 r. Pokonanie Polski było dla 
W. I. Uljanowa „Lenina” celem taktycznym, 
według hasła „po trupie białej Polski do 
wszechświatowej rewolucji”, przez udzielenie 
pomocy komunistom, anarchistom, inter-
nacjonalistom, którzy rozpoczęli rewolucję 
w Niemczech, w Austrii i na Węgrzech. 

Po naszym triumfie z 1920 roku Józef 
Piłsudski obawiał się bardziej „białych” 
w Rosji. Wstrzymał natarcie, bo uważał, 
że z „białą” Rosją się nie dogada. To po-
zwoliło bolszewikom zadać ciężkie straty 
admirałowi Antonowi Denikinowi i zdu-
sić „kontrę” na Dalekim Wschodzie. Za 
naszą wschodnią granicą ukształtowało 
się państwo-potwór.

Nasz Listopad 

Polska odrodziła się, łącząc tereny 
i społeczności trzech różnych mocarstw. 
Niepodległość wykuwała się na polach bi-
tew i w salonach, w których lobbowano 
na jej rzecz, oraz w codziennej pracy. Po-
wstała wspólnota, która przetrwała próbę 
lat 1939–1945 i czasy powojenne. 

Artur S. Górski

W
IK

IM
ED

IA
 C

O
M

M
O

NS



Nr 11/listopad 201818 SPOŁECZEŃSTWO

Wieś nazywa się Krysowice. Leży nie-
całe dwadzieścia kilometrów na wschód 
od przejścia granicznego Medyka-Szeginie, 
pomiędzy Polską a Ukrainą, oczywiście już 
po stronie ukraińskiej. Mieszka w niej po-
nad sześćset osób, prawie połowa z nich to 
Polacy. Nie wiedzie się im najlepiej. Braku-
je pracy, jedzenia, a i coraz bardziej nadziei 
na „życie po polsku”. Do 1914 roku Kryso-
wice były gniazdem rodowym Stadnickich. 
Stał tam pałac, była też kaplica. Dwie woj-
ny światowe, sowietyzacja i ukrainizacja, a 
i kolejne niestabilne lata przyczyniły się do 
zniszczenia niemal wszystkiego. Z dawnej 
świetności Krysowic, których historia się-
ga doby średniowiecza, pozostała jedynie 
kaplica. Tam jednak w okresie sowieckim 
znajdował się magazyn środków chemicz-
nych. Zmiany polityczne pozwoliły na od-
zyskanie kaplicy i jej odbudowę, a nawet 
rozbudowę. Dla tutejszych Polaków ta 
poświęcona w 1993 roku kaplica, a raczej 
kościół, stała się miejscem przypominają-
cym o ich korzeniach, o polskiej tożsamo-
ści. Sprowadzone do Krysowic zakonnice 
w latach 90. ubiegłego stulecia otworzyły 
przedszkole, głównie dla polskich dzieci, 
a także miejsce opieki dla osób starszych i 
chorych. Radość z darów przywiezionych 
z Polski była przeogromna. Siostry naj-
bardziej cieszyły się z roweru, bo wreszcie 
będą miały środek lokomocji nieco szyb-
szy niż własne nogi.

Polskie Kresy

Mieszkańcom Pomorza Kresy kojarzą 
się głównie z Wileńszczyzną, regionem, 
który w 1569 roku wszedł razem z pań-
stwem litewskim w skład Rzeczpospolitej 
Obojga Narodów, a w 1791 roku został 
scalony w jeden organizm państwowy 
nazwany Rzeczpospolitą Polską. W rze-
czywistości prawidłowa nazwa to Kresy 

Wschodnie, są to dawne tereny Polski, 
które po II wojnie światowej znalazły się 
w granicach Związku Sowieckiego, a dzi-
siaj wchodzą w skład trzech państw: Li-
twy, Białorusi i Ukrainy. Mieszkająca na 
Ukrainie ludność polska z Zimnej Wody 
czy Gródka Jagiellońskiego, gdzie w 1434 
roku zmarł król Polski Władysław Jagiełło, 
chyba najbardziej potrzebuje pomocy od 
rodaków z kraju. Takich polskich miejsc na 
Ukrainie, niewymienianych w przewodni-
kach, nieodwiedzanych przez polskie wy-
cieczki, jest zdecydowanie więcej.

Z historią Pomorza ściśle wiąże się 
nieduże, bo zaledwie dziesięciotysięczne 
miasteczko Śniatyń. Historycy podają, 
że w miasteczku tym przebywali aż trzej 
polscy królowie: w 1415 roku Władysław 
Jagiełło, w 1485  Kazimierz Jagiellończyk, 
a w 1576 Stefan Batory. Jednak dla miesz-
kańców Pomorza, a dokładnie Kociewia, 
zdecydowanie ważniejsza jest inna postać 
– błogosławiona siostra Marta Wiecka. 
Otóż ta niezwykła zakonnica, żyjąca za-
ledwie 30 lat, urodziła się 12 stycznia 1874 
roku w miejscowości Nowy Wiec, na gra-
nicy Kociewia i Kaszub, w rodzinie wła-
ściciela ziemskiego Marcelego Wieckiego 
herbu Leliwa. Do dzisiaj potomkowie 
tego rodu mieszkają na Pomorzu. Marta 
w wieku osiemnastu lat wstąpiła do Zgro-
madzenia Sióstr Miłosierdzia, potocznie 
zwanych szarytkami. W 1893 roku, już 
jako zakonnica, wyjechała do Lwowa, 
gdzie pracowała wśród chorych. Ostatni 
okres swojego życia spędziła w Śniaty-
niu, pomagając wszystkim bez względu 
na przynależność narodową czy religijną. 
Miała szczególny dar rozmawiania z in-
nowiercami. Zmarła w 1904 roku. Została 
pochowana na cmentarzu w Śniatyniu. W 
2008 roku odbyła się jej beatyfikacja. Przy 
jej grobie modlą się katolicy, unici, Or-
mianie, prawosławni, Żydzi.

Odtwarzanie przeszłości

Trzydzieści pięć kilometrów na połu-
dniowy wschód od Śniatynia leży duże, 
ponaddwustutysięczne stare, pełne za-
bytków miasto o nazwie Czerniowce. 
Niegdyś była to stolica biskupia całej 
Bukowiny ze wspaniałym, XIX-wiecz-
nym pałacem biskupim, zaadaptowanym 
na potrzeby miejscowego uniwersytetu. 
Teoretycznie Czerniowce niewiele mają 
wspólnego z Polską, chociaż przez dwa-
naście lat (1687–1699) za sprawą Jana III 
Sobieskiego znajdowały się w granicach 
Rzeczpospolitej. Po roku 1786, kiedy to 
Bukowina została włączona do Galicji, 
władze austriackie (tereny te znalazły się w 
granicach państwa austriackiego) zachęca-
ły Polaków do osiedlania się w Czerniow-
cach. Polacy przybyli głównie z Podola, 
a byli to najczęściej uchodźcy polityczni. 
Stworzyli prężnie działającą społeczność 
z własnymi organizacjami, czytelniami, 
gazetą… W okresie międzywojennym 
Polacy stanowili ośmioprocentową spo-
łeczność wśród wielu narodów (obecnie 
jest ich 0,6 proc.). Pod koniec XIX wieku 
właśnie dla tamtejszych Polaków ojcowie 
jezuici wybudowali imponujący kościół 
pw. Najświętszego Serca Jezusa. Ta neogo-
tycka świątynia wzbudza zachwyt do dzi-
siaj, chociaż składa się głównie z murów, 
bo całe jej wnętrze, a więc wystrój i wy-
posażenie, zostało całkowicie zniszczone. 
Przez lata mieściło się w niej archiwum. 
Po sześćdziesięciu pięciu latach budowlę 
oddano jezuitom. Od ośmiu lat zakonnicy 
o polskich korzeniach, przy pomocy wier-
nych, próbują kościół odbudować. Jak na 
razie udało się im uporządkować szczątki 
59 polskich legionistów i jednego Kozaka, 
poległych w wojnie 1914–1917. Pochowa-
no ich w krypcie kościoła. 

– Pracy jest bardzo dużo. Stanowimy 
niewielką wspólnotę, liczącą zaledwie 
kilkadziesiąt osób. Przychodzimy do 
tego kościoła w każdą sobotę i rozbie-
ramy wewnętrzne mury sowieckiego 
archiwum, cegła po cegle. Nie mamy 
pieniędzy, ale czujemy się rodziną, 
możemy pracować. Żyjemy nadzieją, 
że kiedyś uda się nam ten kościół od-
budować – mówi Inna Keller, historyk 
z Uniwersytetu w Czerniowcach. 



Oddział tarnowski Stowarzyszenia 
Malta Służba Medyczna kilka razy do roku 
organizuje wyjazdy do Polaków mieszkają-
cych na Ukrainie, zawożąc im najróżniejsze 
dary zebrane przez zwykłych ludzi. Najczę-
ściej pochodzą one od uczestników półtu-
rystycznego wyjazdu. Pomysł przedni, bo 
w ten sposób obniża się koszty transportu, 
a przy okazji można sporo zobaczyć. Pro-
blemem jest jedynie granica. Ukraińscy 
celnicy dziwią się, widząc luki bagażowe 
wypełnione czarnymi, plastykowymi wor-
kami wypełnionymi cukrem, olejem, maka-
ronem, a także dziecięcymi ubrankami, ale 
względnie szybko dokonują kontroli. Gorzej 
jest z polską służbą celną, która  nawet przez 
kilkanaście godzin,  przetrzymuje na gra-
nicy wymęczonych ludzi bez możliwości 
jedzenia, picia czy skorzystania z toalety. 

Maria Giedz

ŚLADAMI POLAKÓW NA KRESACH

Dary trafiają do Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej w Krysowicach 
na Ukrainie.
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Z darami dla Krysowic
Jest środek nocy. Autobus z polską rejestracją zatrzymuje się w niedużej, 
uśpionej wiosce, gdzie nie pali się ani jedna lampa. Wysiada z niego kilkuna-
stu mężczyzn. Otwierają luki bagażowe i wyjmują dziesiątki czarnych worków 
pełnych ubrań, jedzenia, butów, zabawek. Wyciągają też rower i dywan. Do 
pomocy włączają się kobiety. Każdy łapie za worek i niesie w ciemność. Jak się 
okazuje, do kotłowni sporego budynku, w którym mieszkają zakonnice Służeb-
niczki NMP Niepokalanie Poczętej – trzy przyjechały z Polski, jedna jest miej-
scowa. Cały ten dobytek przeniesiony z autobusu to dary dla Polaków, którzy 
po powojennych zmianach granic pozostali u siebie, niestety, już nie w Polsce. 
Zebrało je Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna Oddział w Tarnowie 

W 2017 roku Teresa i Andrzej Sowińscy, gdańscy artyści plastycy, od lat 
współpracujący m.in. z NSZZ „Solidarność”, na zlecenie Poczty Polskiej przy-
gotowali pierwszy w swojej karierze artystycznej projekt znaczka poczto-
wego. W październiku 2018 r. ich praca została nagrodzona na prestiżowym 
festiwalu znaczków pocztowych we Włoszech!

Premio Internazionale d’Arte Filatelica „San Gabriele” – tak brzmi w języku 
włoskim nazwa Międzynarodowej Nagrody Sztuki Filatelistycznej im. Świętego 
Gabriela, przyznawanej co roku najpiękniejszym znaczkom pocztowym o tematyce 
sakralnej. Jury nagrody docenia prace, które w szczególny sposób przyczyniają się 
do szerzenia myśli chrześcijańskiej na świecie. W tym roku laureatów ogłoszono 
7 października w Legnano koło Werony. Za najpiękniejsze znaczki pocztowe o te-
matyce sakralnej za rok 2017 uznano ex aequo watykańskie znaczki „1950. rocznica 
męczeństwa świętych Piotra i Pawła” oraz znaczek Poczty Polskiej „Rok Adama 
Chmielowskiego” (w 2017 r. przypadała setna rocznicy śmierci tego zakonnika 
i jednocześnie artysty, jałmużnika, opiekuna biednych i bezdomnych, a w młodości 
uczestnika powstania styczniowego).

Sukces gdańskich 
artystów we Włoszech

To właśnie ten ostatni znaczek zaprojektowali Teresa i Andrzej Sowińscy. Do-
datkowego waloru ich wyróżnieniu, poza wspomnianym debiutem w dziedzinie 
projektowania, dodaje fakt, że artyści inspiracji nie szukali daleko. Przygotowany 
przez nich projekt przedstawia fragment płaskorzeźby zakonnika autorstwa Mar-
cina Sobczaka i Adama Piaska z... ich parafialnego kościoła pw. Świętego Brata 
Alberta w Gdańsku Przymorzu. Znaczek przedstawia zbliżenie, na którym do-
skonale widać świętego jałmużnika w charakterystycznej pozie – w jednej dłoni 
trzyma chleb, drugą wskazuje niebo. Dodatkową symbolikę stwarza wewnętrzna 
perforacja w kształcie serca.

Teresa i Andrzej Sowińscy projektują m.in. albumy i książki o tematyce hi-
storycznej. Współtworzą również parafialny biuletyn „Głos Brata”. Upamiętnienie 
Brata Alberta w formie znaczka pocztowego to kolejny projekt, w którym połączyli 
swoje talenty artystyczne z zaangażowaniem religijnym.

(ach)

Nagrodzony we Włoszech znaczek  i bloczek Poczty Polskiej.
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Przemysł 
i ochrona 
klimatu

Korzystamy z do�nansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Zła historia, dobre perspektywy

Na łamach „Magazynu Ekologicznego” już od kilku lat – dzięki współpra-
cy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku – przekonujemy, że możliwy jest zrównoważony rozwój społecz-
no-gospodarczy umożliwiający zaspokojenie pozornie sprzecznych intere-
sów: poszczególnych państw mających swoje uwarunkowania gospodarcze, 
pracowników szukających dobrych miejsc pracy i godnych warunków jej 
wykonywania oraz ochrony środowiska naturalnego. O tym, jak najszybciej 
i najlepiej dotrzeć do tego celu, będą rozmawiać politycy i eksperci z całe-
go świata na największej międzynarodowej konferencji klimatycznej ONZ, 
która jeszcze w tym roku odbędzie się w Polsce.

Mowa o konferencji COP24, któ-
ra zostanie zorganizowana w grudniu 
w Katowicach. Pod tym nieco tajem-
niczym nieformalnym skrótem kryje 
się 24 Konferencja Stron Ramowej 
Konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu. Takie konfe-
rencje klimatyczne pod egidą ONZ od-
bywają się cyklicznie co roku (COP23 
w 2017 r. gościł w niemieckim Bonn). 
Najważniejszym dalekosiężnym celem 
konferencji COP jest powstrzymanie 
niekorzystnych zmian klimatu (przede 
wszystkim globalnego ocieplenia), z 
czym zgadzają się wszystkie państwa bę-
dące stronami konwencji klimatycznej 
ONZ. Różnią je oczywiście propono-
wane drogi osiągnięcia tego celu. Tym, 
co wyróżnia polską prezydencję, jest 
podkreślenie konieczności osiągnięcia 
społecznego konsensusu wokół połą-
czonych idei rozwoju gospodarczego i 
ochrony środowiska. Celem Polski jest 
także przekonanie międzynarodowych 
partnerów, że każde państwo powinno 
we własnym zakresie zdecydować, ja-
kimi metodami dokona redukcji emi-
sji dwutlenku węgla (dekarbonizacji) 
i innych szkodliwych dla środowiska 
naturalnego substancji, między innymi 
w oparciu o posiadane surowce ener-
getyczne.

Człowiek – przyroda –  
– technologia

– Bez wątpienia zmiany klimatu to 
problem natury globalnej. Jeśli nie po-
dejmiemy wspólnego wysiłku na rzecz 

ich niwelowania – poniesiemy porażkę. 
Tylko multilateralne podejście do tego 
zagadnienia przyniesie efekty i nie ma 
co do tego żadnych wątpliwości. Glo-
balizacja, która przyniosła światu do-
brobyt, pogłębiła też dysproporcje. Jeśli 
więc chcemy odnieść sukces, polityka 
klimatyczna musi być wdrażana jako 
integralny element polityki każdego 
narodu. Działając z tą myślą, należy pa-
miętać o potrzebach ludzi. Jeśli oni nie 
będą mieli pracy, a ich sytuacja ekono-
miczna będzie niestabilna, nie będą też 
skłonni poprzeć wysiłków czynionych 
przez państwo na rzecz ochrony klima-
tu. Dlatego tak ważna jest sprawiedliwa 
transformacja. Naszym zadaniem jest 

nie warunków dla wzrostu dochodów 
mieszkańców Polski przy jednoczesnym 
wzroście spójności w wymiarze społecz-
nym, ekonomicznym, środowiskowym i 
terytorialnym”.

Stanowisko Polski na konferencję 
COP24 zostało wypracowane m.in. 
dzięki aktywnemu udziałowi związkow-
ców, w tym przedstawicieli NSZZ „So-
lidarność”, w konferencjach i szczytach 
społecznych z cyklu pre-COP (przygo-
towujących program dla katowickiego 
spotkania). Zaproponowali oni m.in. 
przyjęcie zasady tak zwanej neutralności 
klimatycznej, zakładającej podniesienie 
globalnej temperatury do końca XXI 
wieku jedynie o dwa stopnie Celsjusza. 
Aby to osiągnąć, przekonują związkow-
cy, potrzebne jest przyjęcie zasady so-
lidarności (zaangażowania wszystkich 
państw w przeciwdziałanie zmianom 
klimatycznym) oraz „włączenie” do tych 
działań samego środowiska naturalnego. 
O czym mowa? Chociażby o takim pro-
wadzeniu gospodarki leśnej, aby sama 

przyroda (gleby, lasy, torfowiska) po-
chłaniała jak najwięcej dwutlenku wę-
gla i innych gazów cieplarnianych. Gra 
jest warta świeczki, ponieważ zgodnie z 
wyliczeniami ekspertów wszystkie lasy 
w Polsce, przy odpowiednim gospodaro-
waniu (dobór odpowiednich gatunków 
drzew itp.) są w stanie pochłaniać aż 42 
miliony ton dwutlenku węgla rocznie! 

Połączyć siły
Konferencja COP24 to także szansa 

na uzyskanie efektu synergii poprzez 
połączenie działań wielu instytucji, 
a w efekcie wypracowanie wspólnej 
i spójnej strategii. Już teraz tylko w Pol-
sce działaniami z zakresu ochrony 
środowiska, ekologii, proekologicznej 
modernizacji poszczególnych sektorów 
przemysłu i zrównoważonego rozwoju 
zajmują się (nie licząc organizacji spo-
łecznych) cztery resorty (Ministerstwo 
Środowiska, Ministerstwo Innowacji 
i Rozwoju, Ministerstwo Przedsiębior-
czości i Technologii, Ministerstwo Ener-
gii) i kilkadziesiąt instytucji publicznych 
o różnym charakterze (m.in. narodowy 
i wojewódzkie fundusze ochrony środo-
wiska i gospodarki wodnej, wojewódz-
kie inspektoraty ochrony środowiska, 
regionalne dyrekcje ochrony środowi-
ska). Organizacja przez Polskę konfe-
rencji COP24 wymusiła przygotowanie 
strategii, której cele i środki wszystkie 
wyżej wymienione instytucje będą 
musiały uwzględniać w swoich działa-
niach. W ten sposób COP, niezależnie 
od najważniejszego międzynarodowego 
wymiaru tej konferencji i jej postano-
wień, może oznaczać pozytywny „kop” 
w  prawie ochrony środowiska i zrówno-
ważonego rozwoju nad Wisłą. Oby tak 
się stało.

Adam Chmielecki

Historycznie rzecz biorąc, rozwój przemysłu wiązał się z za-
grożeniami dla środowiska naturalnego. Kolejne rewolucje 
przemysłowe w XIX i XX wieku powodowały zmiany krajobrazu, 
zagładę lokalnych i regionalnych ekosystemów niezbędnych dla 
poszczególnych gatunków fauny i �ory, eksploatację surowców
naturalnych, emisję szkodliwych płynów, pyłów i gazów itp. 

Ten negatywny wpływ gospodarki na środowisko przy-
rodnicze systematycznie jest ograniczany. Obecnie mamy do 
czynienia z czwartą rewolucją przemysłową (rewolucją 4.0), 
w której ważne są (zarówno z powodów ekonomicznych, spo-
łecznych, jak i chociażby wizerunkowych) ochrona środowiska, 

wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, wdrażanie inno-
wacyjnych, ekologicznych technologii. Rewolucja przemysłowa 
4.0 to droga do gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki 
cyfrowej (egospodarki), w której obieg usług i dokumentacji 
w dużej części odbywa się elektronicznie. Przekładając szczyt-
ne hasła na praktyczne zmiany, mniej drukowanych dokumen-
tów oznacza mniejsze zużycie papieru, więcej spotkań „wirtu-
alnych” przy wykorzystaniu nowoczesnych środków łączności 
oznacza mniej podróży, a w efekcie mniejszą emisję trujących 
substancji. Gospodarka 4.0 to również mniejsze straty energii 
poprzez inwestycje w infrastrukturę przesyłania energii.

Najważniejszym 
celem konferencji COP 
jest powstrzymanie 
niekorzystnych zmian klimatu, 
z czym zgadzają się wszystkie 
państwa będące stronami 
konwencji klimatycznej ONZ.  
Celem Polski jest 
także przekonanie 
międzynarodowych 
partnerów, że każde państwo 
powinno we własnym 
zakresie zdecydować, jakimi 
metodami dokona redukcji 
emisji dwutlenku węgla 
(dekarbonizacji) i innych 
szkodliwych dla środowiska 
naturalnego substancji, 
między innymi w oparciu 
o posiadane surowce 
energetyczne.

zapewnienie sprawiedliwej i solidarnej 
transformacji, która pozwoli ochronić 
klimat przy jednoczesnym utrzymaniu 
rozwoju gospodarczego i miejsc pracy. 
Rozwój powinien być odpowiedzialny w 
wymiarze gospodarczym, społecznym, 
środowiskowym i klimatycznym – pod-
kreśla minister Michał Kurtyka, pełno-
mocnik rządu ds. prezydencji COP24. 

W polskim stanowisku przed konfe-
rencją klimatyczną często pojawia się ha-
sło „Człowiek – przyroda – technologia”. 
Chodzi m.in. o takie wdrażanie rozwią-
zań proekologicznych w przemyśle, któ-
re będą stanowiły o jego innowacyjności 
i rozwoju, ale jednocześnie nie dopro-
wadzą do utraty miejsc pracy (a jeszcze 
lepiej, jeśli przyczynią się do powstania 
nowych). Jest to zresztą zgodne z przy-
jętą przez rząd w 2017 r. „Strategią na 
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, 
której głównym celem jest „tworze-
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Że nie dałaś mi mamo  
Zielonookich snów  

Nie żałuję... 
Że nie znałam klejnotów  

Ni koronkowych słów  
Nie żałuję... 

 Agnieszka Osiecka

Małgorzacie Szczepańskiej-Stankiewicz wyrazy współczucia z powodu 
śmierci

Mamy
składają koleżanki i koledzy z koła w SP nr 44 i KMPOiW  

NSZZ „Solidarność” w Gdańsku

Śmierć ujawnia naszą bezsilność,  
która nas obezwładnia i zabiera w nieznane.  

Annie Zawistowskiej wyrazy współczucia z powodu śmierci

Mamy
składają Koleżanki z Koła w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej 

i członkowie Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty 
i Wychowania  NSZZ  „Solidarność” w Gdańsku

Można odejść na zawsze,
by stale być blisko

ks. Jan Twardowski

Naszej Koleżance Bogumile Malickiej wraz z Rodziną 
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

Mamy
składają koleżanki i koledzy z redakcji „Magazynu Solidarność”

Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała swym odejściem smucić...

tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić

Ks. Jan Twardowski

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 11 października 2018 roku odeszła

ś.p.

Daniela Koszela
Nasza długoletnia pracownica, nieodżałowana Koleżanka i Przyjaciółka.  

W Zmarłej tracimy wielkiego Człowieka oraz Patriotę.  
Danusia była osobą niezastąpioną. Cześć Jej pamięci.

Związek Solidarności Polskich Kombatantów, Zarząd Koła Gdańsk

3 października w Sądzie Okręgo-
wym w Gdańsku odbyła się rozpra-
wa końcowa w sprawie wytoczonej 
z powództwa  Komitetu Obrony De-
mokracji przeciwko NSZZ „Solidar-
ność”. Sąd pierwszej instancji wydał 
wyrok korzystny dla tzw. obrońców 
demokracji. NSZZ „Solidarność” za-
powiada odwołanie.

Przypomnijmy, że działacze KOD 
poczuli się obrażeni sformułowaniami 
zawartymi w stanowisku Prezydium 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
wydanym 17 sierpnia 2017 roku. Rok 
temu, tuż przed rocznicą Sierpnia 1980, 
pomorski KOD zaczął sobie uzurpować 
prawo do organizacji uroczystości pod-
pisania Porozumień Sierpniowych, na 
które… zaprosił „Solidarność”. Władze 
Związku uznały to za prowokację. Od 
wielu lat „Solidarność” Regionu Gdań-
skiego jest gospodarzem tych uroczy-
stości. Uzurpowanie sobie przez orga-
nizację, która w swoich szeregach ma 
takie osoby jak płk Mazguła (autor zna-
nych powszechnie słów o tym, że stan 
wojenny był kulturalnym zdarzeniem), 
praw do dziedzictwa „Solidarności” jest 
skandalem. Odpowiedzią na „zaprosze-
nie” było stanowisko, w którym człon-
kowie Prezydium Komisji Krajowej 
napisali m.in.: „Będziemy przypominać 
ofiary tych ludzi, którzy tak chętnie za-
silają dzisiaj szeregi KOD-u. Mamy tu 
na myśli tak widocznych i aktywnych 
prominentnych działaczy KOD, jak byli 
SB-cy, funkcjonariusze WSI, TW i liczni 
przedstawiciele resortowej PRL-owskiej 
nomenklatury”.

Właśnie tymi słowami poczuli się 
obrażeni działacze KOD, którzy przez 
dwie godziny żalili się przed sądem, że 
właśnie stanowisko „Solidarności” na-
stawiło negatywnie społeczeństwo do 
ich stowarzyszenia.

I tym żalom, niepopartym żadnymi 
dowodami, dał wiarę sąd, który uznał, 
że skutkiem stanowiska Komisji Krajo-
wej NSZZ „Solidarność”: „była eska-
lacja agresji wobec członków KOD-u, 
a także piętnowanie jego działalności. 
Pojawiły się akty przemocy fizycznej 
czy pogardy słownej. Sformułowania 
były powtarzane, skierowane nawet do 
tych członków stowarzyszenia, którzy z 
racji zbyt młodego wieku nie mają nic 
wspólnego z PRL-em i aparatem re-
presji tego okresu. Do stowarzyszenia 
przestali zapisywać się kolejni członko-
wie z obawy, aby nie zostać powiązani z 
aparatem represji i aparatem partyjnym 
z czasów PRL-u w obawie przed agresją 
innych środowisk”(cytat z ustnego uza-
sadnienia wyroku).

Na pierwszej rozprawie przedsta-
wiciele KOD nie przedstawili żadnych 
dowodów, że takie incydenty agresji 
wobec nich miały w ogóle miejsce. Nie 
przedstawili także żadnych dowodów, 
które udowodniłyby tezę, że niechęt-
ny stosunek do ich stowarzyszenia 
jest wynikiem stanowiska wydanego 
przez Prezydium Komisji Krajowej, a 

KOD KONTRA „SOLIDARNOŚĆ”

„Sprawiedliwość”, która nie ogląda 
telewizji i nie czyta gazet 

nie został spowodowany na przykład 
przez zaangażowanie KOD-u w obro-
nę przywilejów funkcjonariuszy SB 
(akcja wspólnego zbierania podpisów 
pod projektem dotyczącym zmiany 
zapisów ustawy dezubekizacyjnej) czy 
niechlubnymi wyczynami ich byłego 
przewodniczącego Mateusza Kijowskie-
go. Dziwne, że panie sędzie orzekające 
w sprawie nie miały wątpliwości co do 
prawdziwej przyczyny niechęci Pola-
ków wobec KOD-u.

A że nie do końca jest tak, jak mó-
wią działacze KOD-u, świadczy wyrok 
wydany 2 października w sprawie wy-
toczonej przez przewodniczącego po-
morskiego KOD przeciwko Młodzieży 
Wszechpolskiej. Otóż Radomir Szumeł-
da twierdził, że został napadnięty przez 

działaczy Młodzieży Wszechpolskiej 28 
sierpnia 2016 r., podczas uroczystości 
pogrzebowych Danuty Siedzikówny 
„Inki” i Feliksa Selmanowicza „Zagoń-
czyka”. Sąd uznał, że przewodniczący 
pomorskiego KOD-u nie udowodnił 
swojego zarzutu i musi przeprosić Mło-
dzież Wszechpolską za zniesławienie.

Tak samo zeznający w sprawie prze-
ciwko „Solidarności” przedstawiciele 
KOD nie udowodnili, że stanowisko 
Komisji Krajowej miało bezpośredni 
wpływ na postrzeganie ich organizacji 
przez społeczeństwo.

W sprawie wyroku wydanego przez 
Sąd Okręgowy w Gdańsku NSZZ „Soli-
darność” zapowiada odwołanie do sądu 
wyższej instancji.

(mk)

„Solidarność” nie zgadza się z wyrokiem sądu i będzie się od niego odwoływać. 

PIOTR DUDA, przewodniczący  
NSZZ „Solidarność”, dla portalu tysol.pl 

– Tutaj „Solidarność” jest pokrzywdzona, a nie ci, którzy 
prowokowali te zajścia, my mamy ich przepraszać? Absolutnie 
przepraszać nie będziemy, będziemy się odwoływać. Ci, 
którzy śledzą życie publiczne, widzą, kto bierze udział w 
manifestacjach Komitetu Obrony Demokracji. Sąd w ogóle 
nie uwzględnił naszych dowodów. Czekamy na uzasadnienie 
pisemne. Sąd dał się zmanipulować. Mam nadzieję, że sądy 

kolejnej instancji podejdą do sprawy w sposób obiektywny, a mam niestety wrażenie, 
że pierwsza instancja podeszła do niej w sposób subiektywny. Zeznania ze strony 
KOD-u są dla mnie śmieszne, bo my nie twierdziliśmy, że SB i TW tworzą zarząd tej 
organizacji, ale wystarczy spojrzeć w telewizji, popytać historyków, kto zasila te 
demonstracje.

W związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku  
Prezydium Komisji Krajowej przyjęło stanowisko:

Nie zgadzamy się z decyzją Sądu Okręgowego w Gdańsku. Wyrok abstrahuje od 
kontekstu i intencji powstania spornego stanowiska, które były odpowiedzią na 
sprowokowane przez KOD wydarzenia z sierpnia 2017 r.
Każdy, kto choć trochę śledzi życie publiczne w Polsce, widzi, że w manifestacjach 
Komitetu Obrony Demokracji widoczni i aktywni są ci, których wymieniliśmy w 
naszym stanowisku, a więc byli esbecy, funkcjonariusze WSI, TW i liczni przedstawi-
ciele resortowej PRL-owskiej nomenklatury. Nie wycofujemy się z tych słów, jeszcze 
raz przypominając, że nie mamy tu na myśli władz KOD.
Władze KOD-u nigdy nie odcięły się od wymienionych powyżej osób oraz ich bul-
wersujących wypowiedzi. To oznacza, że się z nimi utożsamiają i uznają te opinie 
za swoje.
„Solidarność” nie zgadza się z tym wyrokiem i będzie się od niego odwoływać. Do 
skutku.

Nikt z Nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie;
jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana;

jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana.
I w życiu więc, i śmierci należymy do Pana

Rz 14,7-8

Naszemu Koledze Bogusławowi Szabłowskiemu  
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

Mamy
składają koleżanki i koledzy z Biura Zarządu Regionu Gdańskiego 

NSZZ „Solidarność” oraz członkowie Zarządu Regionu
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Dyżury prawników
tel. 58 305 55 12, 58 308 44 69, 58 308 42 74
dzial.prawny@solidarnosc.gda.pl

Trybunał Konstytucyjny orzekł 2 października 2018 r., że przepis kodeksu pracy, 
który nakłada na pracodawcę obowiązek uzgodnienia regulaminu wynagradza-
nia z zakładową organizacją związkową, jest zgodny z konstytucją. Artykuł 772 
§ 4 kodeksu w związku z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 
zawodowych jest zgodny z: a) art. 20 w związku z art. 22 oraz art. 59 ust. 2 Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej, b) art. 4 Konwencji (nr 98) oraz (c) art. 6 pkt 2 
Europejskiej Karty Społecznej.

Zgodnie z powołanym przepisem kodeksu pracy regulamin wynagradzania ustala 
pracodawca. Jeżeli jednak u danego pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, 
pracodawca uzgadnia z nią regulamin wynagradzania – stanowi kodeks pracy. Konfederacja 
Lewiatan w swoim wniosku wskazywała, że art. 772 § 4 kodeksu pracy powoduje nierówne 
traktowanie stron. Lewiatan zarzucił też nierówne traktowanie przedsiębiorców, gdyż ten, 
który uzgodnił z działającą u siebie organizacją związkową układ zbiorowy pracy, może go 
wypowiedzieć bądź uchylić, a objęci regulaminem wynagradzania już takiej możliwości nie 
mają. Wnioskodawca podnosił także, że przepisy nie przewidują także możliwości jedno-
stronnego wypowiedzenia regulaminu wynagradzania przez pracodawcę.

– Obecnie obowiązek ustanowienia regulaminów wynagradzania dotyczy pracodaw-
ców zatrudniających powyżej 50 pracowników lub zatrudniających w przedziale od 20 
do 50 pracowników, gdy z wnioskiem w tej sprawie wystąpi działający w niej związek 
zawodowy – podnosił Justyn Piskorski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, uzasadniając 
wyrok. Zdaniem trybunału zakwestionowana regulacja nie narusza jednak konstytucyjne-
go prawa do rokowań. – Nałożenie na pracodawcę obowiązku zainicjowania negocjacji w 
zakresie ustalenia regulaminu wynagradzania i ustalenie jego treści ze związkami zawodo-
wymi w żaden sposób nie towarzyszy ograniczeniem prawa pracodawcy, jak i działających 
u niego organizacji związkowych do swobodnych rokowań – uznał TK.

Sędzia zwrócił uwagę, że brak zgody związków zawodowych w sprawie regulaminu wy-
nagradzania skutkuje ustaleniem warunków wynagradzania pracowników indywidualnie w 
umowie o pracę. W ocenie trybunału nie można uznać więc, że zaskarżone przepisy zmuszają 
pracodawcę do osiągnięcia porozumienia z organizacją związkową kosztem niekorzystnych 
dla niego rozwiązań regulaminowych. Odnosząc się do braku możliwości wypowiedzenia 
regulaminu sędzia Piskorski wskazywał, że trybunał nie może się zajmować zaniedbaniami 
prawnymi, a powinno to zostać jednoznacznie uregulowane w kodeksie pracy.

oprac. A. Reda-Ciszewska
http://www.solidarnosc.org.pl

Regulamin wynagradzania

Mobbing jest pojęciem o nieostrym 
zakresie i czasami mylonym z dyskrymi-
nacją (art. 183a kodeks pracy). Tymczasem 
odróżnienie tych dwóch negatywnych 
oddziaływań w sferze pracowniczej ma 
duże znaczenie z uwagi na odmienne 
sankcje:
 w razie mobbingu pracownik może 

dochodzić odszkodowania za rozwią-
zanie stosunku pracy z tego powodu, 
a także zadośćuczynienia w razie roz-
stroju zdrowia (art. 943 § 3–5 kodeks 
pracy),

 natomiast w przypadku dyskryminacji 
przysługuje mu tylko odszkodowanie, 
bez konieczności rozwiązania stosun-
ku pracy.
Według kodeksu pracy mobbing ozna-

cza działania lub zachowania dotyczące 
pracownika lub skierowane przeciwko 
pracownikowi, polegające na uporczy-
wym i długotrwałym nękaniu lub zastra-
szaniu pracownika, wywołujące u niego 
zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, 
powodujące lub mające na celu poniżenie 
lub ośmieszenie pracownika, izolowanie 
go lub wyeliminowanie z zespołu współ-
pracowników.

1. Za mobbing w miejscu pracy od-
powiada przede wszystkim pracodawca, 
jednakże osobami dopuszczającymi się 
mobbingu wobec pracownika mogą być 
nie tylko jego przełożeni, ale też inni pra-
cownicy – w sytuacji, gdy pracodawca o 
tym wie i temu nie przeciwdziała.

Pracodawca odpowiada zarówno 
za czyny wypełniające znamiona mob-
bingu, jak też za sytuacje, w których 
naruszył obowiązek przeciwdziałania 
mobbingowi. Pracodawca musi bowiem 
zapewnić pracownikom takie warunki 
pracy, by nie byli nękani. Jak podkreślił 
Sąd Najwyższy w wyroku wydanym w 
dniu 3 sierpnia 2011 r. (sygn. akt I PK 
35/11), pracodawca powinien przeciw-
działać mobbingowi w szczególności 
szkoląc pracowników – informując o 

niebezpieczeństwie i konsekwencjach 
mobbingu czy stosując procedury, które 
umożliwią wykrycie i zakończenie tego 
zjawiska. Pracodawca może uwolnić się 
od odpowiedzialności, jeśli wykaże, że 
podjął realne działania mające na celu 
przeciwdziałanie mobbingowi i ocenia-
jąc je z obiektywnego punktu widzenia 
da się potwierdzić ich potencjalną sku-
teczność.

2. Mobbing polega na działaniu upo-
rczywym i długotrwałym. Długotrwałość 
nękania lub zastraszania pracownika musi 
być rozpatrywana w sposób zindywidu-
alizowany, a istotny jest moment wystą-
pienia wskazanych w przepisie skutków 
nękania lub zastraszania oraz stopień 
nasilenia tych działań.

Na pewno nie możemy mówić o mob-
bingu w razie jednorazowego incydentu.

3. Do przykładowych zachowań 
mobbingowych zalicza się: słowne obra-
żanie i wyśmiewanie, wrogie i agresywne 
zachowania (np. krzyk, obraźliwe i/lub 
prześmiewcze gesty), naruszanie dobre-
go wizerunku i krytykowanie życia oso-
bistego, obniżanie statusu zawodowego i 
utrudnianie pracy (przypisywanie winy za 
problemy firmy, wyśmiewanie pomysłów, 
umniejszanie wkładu, kwestionowanie 
decyzji, utrudnianie dostępu do materia-
łów i ważnych dla projektów informacji, 
umyślne przeciążanie pracą bądź niewy-
znaczanie żadnych zadań) czy izolowanie 
(ignorowanie obecności, ostentacyjne 
milczenie, niewłączanie ofiary we wspól-
ne projekty oraz rozmowy).

4. Do skutków mobbingowego dzia-
łania pracodawcy ustawodawca zalicza: 
zaniżoną ocenę przydatności zawodowej 
pracownika, stan poniżenia lub ośmie-
szenia, izolacji lub wyeliminowania go z 
zespołu współpracowników.

Przesłanki definicji kodeksowej mu-
szą być spełnione łącznie, co oznacza, że 

przed sądem należy udowodnić istnienie 
wszystkich elementów.

Jak zauważył Sąd Najwyższy w wyro-
ku z dnia 5 października 2007 r. (II PK 
31/07), „z definicji mobbingu wynika 
konieczność wykazania nie tylko bez-
prawności działania, a także jego celu 
(poniżenie, ośmieszenie, izolowanie pra-
cownika) i ewentualnych skutków działań 
pracodawcy (rozstrój zdrowia)”.

To sąd pracy orzeka, czy mobbing 
zaistniał. Postępowanie dowodowe w 
sprawach mobbingowych prowadzi się w 
dwóch etapach. Pierwszy obejmuje usta-
lenie, czy zaistniało zjawisko mobbingu, 
natomiast w drugim bada się, czy doszło 
do wywołania rozstroju zdrowia lub po-
wstania szkody.

Zanim jednak pracownik skieruje 
sprawę do sądu, powinien sukcesywnie 
zgłaszać do pracodawcy lub przełożonych 
uwagi w kwestii stosowanego wobec nie-
go mobbingu.

Instytucja mobbingu jest kwalifiko-
wanym deliktem prawa pracy, a sankcje 
za jego stosowanie określa art. 943 k.p.; 
chociaż sądy pracy kierują się dorob-
kiem judykatury cywilistycznej z zakresu 
orzekania o zadośćuczynieniu za doznaną 
krzywdę (art. 445 k.c. i art.448 k.c.), jak i 
kompensacji szkody wywołanej rozstro-
jem zdrowia (art. 444 § 1 k.c.). Chodzi 
między innymi o koszty leczenia, utratę 
zdolności do pracy czy o zmniejszenie się 
możliwości zarobkowania w przyszłości.

Przyjmuje się, że mobbingiem nie jest 
dyscyplinowanie personelu – kiedy dzia-
łania pracodawcy lub przełożonego nie 
są wyłączne i wyjątkowe w stosunku do 
osoby lub grupy osób, tylko dotyczą za-
rządzania całą grupą pracowniczą. Jeżeli 
polecenie wykonania zadania nie narusza 
godności pracownika, jest zgodne z jego 
kwalifikacjami i zakresem obowiązków, 
to z cech stosunku pracy wynika koniecz-
ność jego wykonania. 
Stan prawny na 22.10.2018 r.

Maria Szwajkiewicz

Mobbing w miejscu pracy ZAPYTAJ PRAWNIKA

Prawo do urlopu uzupełniającego 
po urlopie zdrowotnym 

Od 1 stycznia 2018 r. w razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości 
lub części w okresie ferii szkolnych, również z powodu urlopu dla poratowania zdrowia, 
nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym 
do 8 tygodni (art. 66 ust. 1 Karty nauczyciela). 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 czerwca 2016 r. w spra-
wie Alicji Sobczyszyn przeciwko Szkole Podstawowej w Rzeplinie, C-178/15, orzekł, 
że prawo do urlopu uzupełniającego powstaje również w przypadku niewykorzystania 
należnego urlopu wypoczynkowego z uwagi na korzystanie z urlopu dla poratowania 
zdrowia, mimo że nie wynika to wprost z przepisów Karty nauczyciela. 

Nie ma już zatem wątpliwości, że nauczyciel, który nie wykorzystał urlopu z powodu 
korzystania z urlopu zdrowotnego, otrzyma urlop uzupełniający.

Wymiar urlopu uzupełniającego zależy od okresu urlopu wypoczynkowego wyko-
rzystanego podczas ferii szkolnych (zimowych i letnich). Najpierw należy ustalić, czy 
nauczyciel wykorzystał 8 tygodni urlopu wypoczynkowego, a jeżeli okaże się, że nie, to 
wówczas należy obliczyć różnicę pomiędzy 8 tygodniami a wykorzystanym w trakcie 
ferii szkolnych okresem urlopu wypoczynkowego. 

Przepisy Karty nauczyciela nie stanowią o tym, czy urlop uzupełniający powinien 
być udzielony w całości czy w częściach. Z pewnością powinien zostać uwzględniony 
przepis art. 64 ust. 4 Karty nauczyciela, który stanowi o prawie nauczyciela do nie-
przerwanego 4-tygodniowego urlopu wypoczynkowego. Maksymalny wymiar urlopu 
uzupełniającego wynosi 8 tygodni, wliczając w to dni wolne od pracy, niedziele i święta. 
Urlopu uzupełniającego nie można udzielić na okres ferii szkolnych, gdyż pozbawiłoby 
to nauczyciela prawa do kolejnego urlopu wypoczynkowego.
Stan prawny na 3.10.2018 r.

Maria Szwajkiewicz

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

PORADY PRAWNE

Dział Szkoleń Zarządu Regionu Gdań-
skiego „S” rozpoczął cykl szkoleń z 
dziedziny negocjacji z pracodawcą. 
Odbywają się one w ramach projektu 
„Wiem więcej, działam skutecznie”.

Szkolenia prowadzone są w formie 
warsztatowej. Uczestnicy pod okiem 
trenerów: Ireny Jendy i Stefana Gawroń-
skiego sami wypracowują rozwiązania. 
Rezultatem szkoleń jest nabycie umie-
jętności przygotowywania zespołu nego-
cjacyjnego do działań. Związkowcy uczą 
się dyscypliny w zespole, żeby nie było 
rozbieżnych zdań podczas spotkania.

W pierwszej turze szkolenia, które 
rozpoczęło się 2 października, bierze 
udział 16 osób. Są to przedstawiciele 
komisji zakładowych i międzyzakła-
dowych z Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” z trójmiejskich instytucji, 
m.in. ze Straży Miejskiej, Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Morena”, PZU Życie.

SZKOLENIA

Warsztaty z negocjacji
Uczmy się negocjować

Szkolenie negocjacyjne dla związkowców organizuje się, żeby 
pokazać, jak powinny wyglądać poprawne, przynoszące pozy-
tywne rezultaty negocjacje z pracodawcą. W zakładzie pracy sta-
nowią one podstawę działania związku zawodowego. Wiele decy-
zji, które zapada w stosunku do pracowników, Związek powinien 
negocjować z pracodawcą. Dotyczy to m.in. układu zbiorowego 
pracy, regulaminu wynagradzania czy też regulaminu pracy.

Podstawą negocjacji jest wola porozumienia obu stron, ale także sztuka kompromi-
su. Jeśli obie strony będą upierały się za wszelką cenę przy swoich wyjściowych propo-
zycjach, to negocjacje skończą się �askiem.  Podstawą dobrych negocjacji jest także od-
powiednia wiedza o sytuacji zakładu pracy, wypracowanych zyskach etc. Łatwiej wtedy 
zrozumieć stanowiska stron.

Szkolenie z negocjacji powinni przejść właściwie wszyscy członkowie komisji zakładowych, 
a przynajmniej osoby, które je najczęściej prowadzą. Chodzi o to, aby nauczyć się strategii ne-
gocjacyjnych, budowania zespołu negocjacyjnego, by poznać procedury i reguły, jakie powin-
ny obowiązywać w trakcie ich prowadzenia. Jeśli zostaną ustalone reguły, w jakich prowadzo-
ne są negocjacje, na przykład to, w oparciu o jakie materiały pracujemy, w jakich dniach się 
spotykamy, ile godzin mają trwać, kto i kiedy zabiera głos, kto je prowadzi, kto protokołuje, to 
łatwiej się rozmawia i poważniej traktuje. A to już krok do wzajemnego porozumienia.

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

SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

W tym roku uroczystości związane z 34 rocznicą męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, zamordowanego 
19 października 1984 r. przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa na rozkaz najwyższych władz PRL, odbyły 
się 21 października. 

10 października w auli Akademii 
Pomorskiej w Słupsku odbyło się otwar-
te spotkanie z mieszkańcami Słupska 
premier Beaty Szydło. Podczas swojego 
wystąpienia pani premier skupiła się 
na dokonaniach rządu w okresie ostat-
nich trzech lat, jak też przedstawiła plan 

działania Rady Ministrów do końca ka-
dencji obecnego Sejmu. Jako że było to 
spotkanie w czasie toczącej się kampanii 
wyborczej do samorządów, pani premier 
udzieliła poparcia wszystkim kandydatom 
startującym z list PiS do poszczególnych 
organów władzy samorządowej.

W dniu 27 września przypadła 79 
rocznica powstania Polskiego Pań-
stwa Podziemnego.

W nocy z 26 na 27 września 1939 
roku w oblężonej Warszawie w wyniku 
porozumienia władz cywilnych i woj-
skowych powstała Służba Zwycięstwu 
Polski (SZP), konspiracyjna organizacja 
wojskowa mająca toczyć walkę przeciw 
okupantom. 13 listopada 1939 roku SZP 
została przekształcona w Związek Walki 
Zbrojnej (ZWZ) podlegający Rządowi RP 
na uchodźstwie.

14 lutego 1942 roku generał Włady-
sław Sikorski z kolei przekształcił ZWZ w 
Armię Krajową (AK). Jej komendantem 
głównym został generał Stefan Rowec-
ki-Grot. Utworzenie AK miało służyć 
scaleniu wszystkich grup wojskowych 
podległych do tej pory różnym podziem-
nym ugrupowaniom politycznym w jed-
ną organizację podległą rządowi RP na 
uchodźstwie.

Sprostowanie
W ostatnim „Magazynie” w materiale dotyczącym wręczenia statuetek Zasłużony 

Działacz NSZZ „Solidarność” Regionu Słupskiego pominięto osobę Wiktora Usyka, 
zasłużonego, wieloletniego związkowca słupskiego MZK struktur jawnych i pod-
ziemnych NSZZ „Solidarność” w Słupsku, za co serdecznie przepraszamy.

34 ROCZNICA MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI  BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI 

Obchody w Regionie Słupskim

Jak co roku miejscem spotkania 
liturgicznego była parafia pod wezwa-
niem Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Słupsku, gdzie były odprawiane pod-
czas stanu wojennego przez śp. księdza 
Włodzimierza Jankowskiego, kapelana 
słupskiej „Solidarności”, Msze za Ojczy-
znę, i gdzie spotykali się represjonowani 
działacze struktur związkowych. Tam 
też wielokrotnie padały z ambony sło-
wa dające otuchę i nadzieję w trudnym 
czasie, jak również były cytowane słowa 
ks. Jerzego z jego kazań.

W kościele stanęły poczty sztandarowe 
bytowskiego Polmoru, słupskiego Fama-
rolu i słupskiej Energi. Swoją obecnością 
uroczystość zaszczycili: radny Sejmiku 
Pomorskiego Jerzy Barzowski, przewod-
nicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata 
Chrzanowska, radni miasta Słupska, 
przedstawiciele Starostwa Powiatowego, 
policjanci i strażacy. Na czele delegacji 
słupskiego Regionu NSZZ „Solidarność” 
stał przewodniczący Stanisław Szukała. 

Uroczystą eucharystię poprowadził 
ks. proboszcz Jerzy Urbański. Ksiądz Je-
rzy Popiełuszko rozumiał słowo służba 
jako służenie drugiemu człowiekowi w 
każdym momencie jego życia. Przeło-
mowym momentem w życiu ks. Jerzego 
był dzień 31 sierpnia 1980 r. Wówczas 
został poproszony o odprawienie mszy 
św. dla warszawskich hutników w Hucie 
Warszawa i od tamtej pory stał się kape-
lanem świata pracy i „Solidarności”. Nie 
szedł na kompromisy, bo prawda nie zna 
kompromisu, motywem wszystkich jego 
kazań były słowa św. Pawła: „Zło dobrem 
zwyciężaj”. Zapłacił za służbę człowieko-
wi, narodowi i Kościołowi cenę najwyż-
szą, bo cenę swojego młodego życia. Jest 
dla nas współczesnych niedoścignionym 
wzorem do naśladowania i modlimy się 

do Boga, aby bł. ks. Jerzy wstąpił w poczet 
świętych. 

Do podniosłej atmosfery podczas 
mszy świętej przyczynił się Krzysztof 
Kiepuszewski, który swoim niesamo-
witym głosem przy akompaniamencie 
gitary wykonał kilka pieśni poświęco-
nych księdzu Jerzemu. Po nabożeń-
stwie uczestnicy przeszli pod pomnik 
ks. Jerzego Popiełuszki, gdzie odbył się 
spektakl słowno-muzyczny ku czci bło-
gosławionego. Po odśpiewaniu hymnu 
narodowego prowadząca uroczystość 

Stanisław  Szukała składa kwiaty pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki.Pomnik Księdza Jerzego Popiełuszki.

profesor Krystyna Krawiec-Złotkow-
ska z Instytutu Polonistyki Akademii 
Pomorskiej w Słupsku przedstawiła w 
kilku zdaniach postać księdza Jerzego, 
następnie proboszcz Jerzy Urbański 
odmówił wraz z wiernymi modlitwę 
do męczennika. Po niej prof. Krawiec-
-Złotkowska pięknie opowiedziała o 
krótkim przecież życiu ks. Jerzego, kie-
dy był kapelanem „Solidarności” i kie-
dy stał się wzorem do naśladowania. A 
raczej to, co głosił z ambony, stało się 
źródłem siły i dodawało otuchy innym, 
szczególnie robotnikom szykanowanym 
w czasie stanu wojennego. Pani profesor 
posłużyła się kilkoma cytatami, słowa-

mi, które ks. Jerzy wygłaszał podczas 
swoich pamiętnych Mszy za Ojczyznę. 

Przytoczę tylko dwa cytaty, które 
moim zdaniem oddają całą prawdę 
o postaci ks. Jerzego i to, jakim był 
człowiekiem i księdzem: „Przemoc nie 
jest oznaką siły, lecz słabości, nie jest 
raną śmiertelną to, co nas boli, bo nie 
można zadać rany śmiertelnej czemuś, 
co jest nieśmiertelne”. A zdaniem księ-
dza Jerzego nieśmiertelna była nadzieja. 
I drugi cytat: „Prawda jest niezmienna, 
prawdy nie da się zniszczyć, prawda to 
wiara w Ewangelię, w Chrystusa, którą 
on odsłaniał. Bo prawdę można tyl-
ko odsłonić, nie można jej odkryć na 

nowo, istnieje tylko jedna”. Odczytano 
również wiersze Zenona Marii Laso-
nia. Na koniec podniosłej uroczystości 
Krzysztof Kiepuszewski wykonał pieśń, 
po czym delegacje i mieszkańcy Słupska 
złożyli wieńce i wiązanki kwiatów.

19 października także bytowska „So-
lidarność” uczciła męczeńską śmierć ks. 
Jerzego uroczystą eucharystią odpra-
wioną w kościele św. Katarzyny Alek-
sandryjskiej

Zarząd Regionu NSZZ „Solidar-
ność” w Słupsku składa serdeczne po-
dziękowania wszystkim pocztom sztan-
darowym i związkowcom za obecność 
podczas uroczystości.Premier Beata Szydło z wizytą w Słupsku

79 rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego 
W Słupsku w 79 rocznicę utworzenia 

Polskiego Państwa Podziemnego odpra-
wiona została uroczysta msza święta w 
kościele Mariackim. Po nabożeństwie 
główne uroczystości przeniosły się w 
okolice pomnika Polskiego Państwa 
Podziemnego i Armii Krajowej, gdzie po-
szczególne delegacje złożyły kwiaty, odbył 
się Apel Pamięci, a miejscowy garnizon 
Wojska Polskiego wspólnie z harcerzami 
wystawił posterunki honorowe.

Wśród licznych delegacji, które przy-
były na tę wyjątkową uroczystość, była 
także nasza związkowa słupska delegacja 
NSZZ „Solidarność”, z przewodniczącym 

Stanisławem Szukałą na czele. Po salwie 
honorowej głos zabrał wicewojewoda 
pomorski Mariusz Łuczyk, który przy-
pomniał genezę powstania podziemnych 
struktur w czasie II wojny światowej na 
terenie Polski i to, czym dla ludności było 
Polskie Państwo Podziemne.

Na koniec obchodów głos zabrał je-
den z kombatantów podziemnej walki. 
Wzruszony podziękował wszystkim, 
którzy przyszli i złożyli hołd walczącym 
w konspiracji. Szczególnie dziękował 
harcerzom i młodzieży za tak liczny 
udział. 

Cześć i chwała Bohaterom!



23Nr 11/listopad 2018

Gdynia prawa miejskie uzyskała w 1926 roku, jednak historia miej-
scowości sięga XIII wieku. Nazwa tego dynamicznie rozwijającego się 
miasta i nazwy jego dzielnic odkrywają tajemnice związane z historią 
i charakterystyką terenu.

Pierwsza wzmianka o Gdyni pochodzi z 1253 roku. Wieś Gdina należała 
wówczas do cystersów z Oliwy, później była własnością Jana z Różęcina, który 
w 1382 r. podarował tę rolniczo-rybacką wieś zakonowi kartuzów. Po I roz-
biorze – na około 150 lat – dostała się pod panowanie pruskie. Po odzyskaniu 
niepodległości w 1918 r. nastąpił szybki rozwój Gdyni.

Historia nazwy Gdynia

Najstarszy zapis nazwy Gdynia (z 1253 r.) pochodzi z dokumentu biskupa 
włocławskiego, potwierdzającego, że wieś należała do parafii oksywskiej. Od 
XIV do XVI w. pojawiały się zapisy Gdynino (1365 r.) lub Gdinino (1534 r.). 
W drugiej połowie XVI w. formant „-ino” został odrzucony i nazwa powróciła 
do stanu pierwotnego. Zdaniem prof. Huberta Górnowicza z Uniwersytetu 
Gdańskiego wszystkie późniejsze zapisy wskazywały na nazwę Gdynia. 

Etymologia nazwy

Nazwa miejscowości Gdynia wywodzi się od nazwy potoku, który naj-
prawdopodobniej nazywał się *Gdynia, zaś ta nazwa została utworzona od 
przymiotnika *gъda o znaczeniu ‘mokra, bagienna’.

Co ciekawe, historycy sądzą, że rzeczka o nazwie *Gdynia znajdowała się 
w miejscu, gdzie obecnie łączą się ulice Śląska, Czołgistów i Świętojańska i że 
tam była najstarsza osada o tej nazwie.

Dzielnice Gdyni

Gdynia to obecnie duże miasto, posiadające wiele dzielnic i osiedli mieszka-
niowych, np.: Babie Doły, Bernadowo, Chwarzno, Chylonia, Cisowa, Demptowo, 
Grabówek, Karwiny, Mały Kack, Wielki Kack, Kolibki, Obłuże, Oksywie, Orłowo, 
Pogórze, Redłowo, Wiczlino, Witomino. Wszystkie mają ciekawą etymologię, 
opisywaną przez gdańskich językoznawców, na przykład prof. Górnowicza 
i prof. Jerzego Tredera. Oto informacje o pochodzeniu kilku nazw.

 Babie Doły
Babie Doły to najbardziej wysunięta na północ dzielnica Gdyni z nadmor-

ską plażą, która oficjalnie do obszaru administracyjnego miasta należy od 
1 stycznia 1972 roku.

Nazwa osady najpierw zapisywana była jako Babi Dół (1938 r. i 1960 r.), 
później Babie Doły (1969 r.). Pochodzi ona od nazwy wąwozu, od kaszubskiego 
babi dół – co oznaczało ‘wądół, parów, jar’.

 Bernadowo
Osiedle Gdyni, które do 2008 r. nazywało się Bernardowo, administracyj-

nie stanowi część dzielnicy Mały Kack, a zostało włączone w obszar Gdyni 
w 1953 roku. 

Pierwotne Bernardowo (1880 r.) stanowiło nazwę dzierżawczą*) z forman-
tem „-owo” – od imienia Bernard. Rezygnacja w nazwie z jednego „r” nie jest 
czymś wyjątkowym, bo występuje również w innych nazwach, np. w nazwisku 
Kaczmarek (od Karczmarek). Od 2009 r. – zgodnie z rozporządzeniem MSWiA 
z 18 grudnia 2008 r. – jedyną poprawną nazwą jest Bernadowo.

 Chwarzno
Wieś przyłączona do Gdyni w 1972 r. ma starą nazwę, znaną już od XIII w. 

– Chwarsnam (1294 r.). Nazwa pochodzi od starego rzeczownika ch(w)orstъ 
‘krzak, zagajnik, chrust’ i ‘teren pagórkowaty’. 

 Chylonia
W granice Gdyni wieś Chylonia została włączona w 1930 roku.
Nazwa pochodzi od nazwy osobowej Chyła (Chyla), a ta od czasownika 

„chylić”. Najstarsza wzmianka nazwy Chylonia pochodzi z 1259 r. i dotyczyła 
rzeki, która przepływała przez wieś.
Uwaga!

Nazwa Chylonia jest wyrazem rodzimym i należy pisać do Chyloni (Nie! 
– „do Chylonii”, bo taka końcówka fleksyjna jest błędna).

Barbara Ellwart

*) Nazwy dzierżawcze – pochodzące od nazwy właściciela, np. zakończone na 
„-ów” (Piotr – Piotrków). 

NA KOŃCU JĘZYKA

Gdynia – młoda,  
ale z bogatą historią
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Krzyżówka z Karolem
POZIOMO
4) „ … jednego pocisku” powieść Andrze-
ja Struga z 1910 r., 7) Bogdan, występo-
wał z Laskowikiem, 8) … koła, transportu, 
komunikacji, 9) pchła, wesz, pluskwa, 
10) dezorganizacja, chaos, 13) zwrotka 
dowcipnej piosenki, 16) burzliwe oklaski, 
17) mleko, twaróg, śmietana, 18) krzew 
owocowy o czarnych owocach, 19) Karol, 
twórca teorii ewolucji.

PIONOWO
1) bułgarskie morze, 2) dawny wielki 
właściciel ziemski, 3) Śląski, Wyspowy 
– pasmo górskie w Karpatach, 5) wyspa 
z Hiroszimą, 6) Angela, polityk niemiecki, 
11) rodzaj rygla, 12) wyróżnienie sylaby 
w wyrazie, 13) kraj pachnący żywicą, 
14) pensja, zapłata, 15) glazura, lakier.
Litery z szarych kratek utworzą rozwiązanie.

(kas)

Na rozwiązania (e-maile, listy 
tradycyjne, adresy w stopce na str. 
2) czekamy do 15 dnia następnego 
miesiąca od ukazania się tego wy-
dania „Magazynu”. Rozlosowaliśmy 
nagrodę za rozwiązanie Krzyżówki 
z węgierskim winem z nr. 9/2018. 
Otrzymuje ją pani Lucyna Peplińska. 
Nagrodę wyślemy pocztą. Hasło 
brzmiało: „Nadchodzi babie lato”.

W dniu 9 czerwca Komisja Tere-
nowa Emerytów i Rencistów NSZZ 
„Solidarność” z Gdańska, wzorem lat 
ubiegłych, zorganizowała wyjazd do 
zaprzyjaźnionej parafii Najświętszej 
Maryi Panny Matki Kościoła w Janta-
rze i jej proboszcza ks. kanonika Marka 
Mierzwy. W wyprawie uczestniczyło 39 
osób. Program, oprócz atrakcji samego 
Jantaru, obejmował odwiedziny parafii 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ste-
gnie wraz ze zwiedzaniem tamtejszego 
kościoła, o którym bardzo interesująco 

opowiedział proboszcz ks. Paweł. Na-
stępnym punktem wycieczki były Kąty 
Rybackie. Przewodnik Jan Wilkanowski 
z pasją i zaangażowaniem opowiadał 
o Mierzei Wiślanej oraz planowanym 
tam przekopie. Kilka osób po drodze 
wybrało się także do obozu Muzeum 
Stutthof w Sztutowie, aby oddać hołd 
więzionym i pomordowanym tam od 
2 września 1939 do 9 maja 1945 roku 
więźniom.

W Jantarze, oprócz uczestnictwa we 
mszy świętej odprawionej w intencji 

NSZZ „Solidarność” przez ks. proboszcza 
Marka Mierzwę, gdańscy emeryci urzą-
dzili na terenie parafii piknik z piecze-
niem kiełbasek przy ognisku. Droga po-
wrotna do Gdańska upłynęła w wesołej, 
luźnej atmosferze przy śpiewie piosenek 
i opowiadaniu dowcipów. Spotykamy 
się za rok, na kolejnym, mam nadzieję, 
równie udanym wyjeździe.

Iwona Pawlaczyk 
przewodnicząca Komisji Terenowej 

Emerytówi Rencistów NSZZ „S”  
w Gdańsku

Emeryci w Jantarze

W maju w Sali BHP w Gdańsku pre-
zentowana była wystawa obrazów 
o tematyce patriotycznej autor-
stwa polskich malarzy z Białorusi 
pod tytułem „100 rocznica odzy-
skania niepodległości – Historia 
Polski w malarstwie artystów z Gro-
dzieńszczyzny”.  Obejrzało ją wielu 
uczniów pomorskich szkół. Poniżej 
prezentujemy refleksję jednej z 
uczennic.

Pierwszego czerwca obejrzałam 
wystawę pt. „100 rocznica odzyskania 
niepodległości – Historia Polski w ma-
larstwie artystów z Grodzieńszczyzny”. 
Ekspozycja była niesamowita. Nawią-
zywała do setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości. Jest to bardzo ważna 
sprawa, o której powinien pamiętać 
każdy Polak. Gdyby nasi przodkowie 
nie walczyli o wolność, nie byłoby teraz 
Polski na mapie.

Pierwszym dziełem, do którego na-
wiążę, będzie praca autorstwa Tatiany 
Morozowy pt. „Henryk Sienkiewicz”. 
Słynny pisarz stworzył nowelę pt. „Latar-
nik”. Jej tytułowy bohater był przykładem 
prawdziwego patrioty, których brak nam 
w obecnych czasach. Większość ludzi goni 
za pieniądzem. Stawiają majątek ponad 
wszystko. Warto się zatrzymać i zastano-
wić, do czego dążymy. Pomodlić się za 
naszych wybawicieli, odwiedzić schoro-
waną babcię albo zwyczajnie udać się z 
rodziną na spacer. Pieniądze to materia, 
która kiedyś zniknie, a uczucia i relacje 
pozostaną na zawsze.

Kolejnym obrazem, który mnie zainte-
resował, było dzieło Walerego Mołoczko pt. 
„Józef Piłsudski”. Dzisiaj brak nam takich 
ludzi, którzy byliby gotowi oddać życie w 
walce. Możliwe, że to kwestia wychowa-
nia. Obecnie rodzice bardzo rozpieszczają 
swoje dzieci. Kiedyś, aby dostać nagrodę, 
trzeba było sobie na nią zapracować. Teraz 

nietrudno otrzymać prezent. Nie twierdzę, 
że jest to bardzo złe, lecz wtedy latorośle 
myślą, że wszystko im się należy. Stawiają 
na wygodę. Rodzice również w większości 
nie wychowują dzieci w duchu patriotycz-
nym. Może warto byłoby to zmienić, aby 
w przypadku wojny znaleźli się ochotnicy, 
którzy chcieliby walczyć o wolność.

Podsumowując zauważam, że wycho-
wanie przez rodziców ma duży wpływ na 
nasze życie.

Rodzice mogą zaszczepić w nas ducha 
patriotyzmu. Niestety, możemy go stracić, 
rzucając się w wir pracy. Nie potrafimy 
znaleźć ani trochę czasu, aby wspomnieć 
historyczne wydarzenia, jak odzyskanie 
niepodległości. Powinniśmy spędzać wię-
cej czasu z rodziną. Czasami pomodlić 
się za naszych przodków, ponieważ dzięki 
nim jesteśmy wolni. Chrześcijaństwo może 
pomóc nam odnaleźć w nas samych ochotę 
obrony państwa i walki o wolność.

Aurelia, lat 13

Młodzi o patriotyzmie
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Reklama

Magiczna wieś
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

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

PRZEWODNICZĄCY I SEKRETARIAT pok. 
107, 308 43 52, 308 44 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

Dzisiejszy Sulmin, odległy od Gdań-
ska o 13 kilometrów, to właściwie jed-
na z tak zwanych sypialni Trójmiasta. 
Składa się z wolno stojących, współ-
czesnych domów tych, którzy nie chcą 
mieszkać w większym mieście. Między 
nimi zachowało się kilka starych do-
mostw, a w centrum wsi stoi urokliwy, 
poewangelicki, neobarokowy kościół, 
w którym mieści się prywatna galeria 
sztuki współczesnej. Natomiast na jej 
obrzeżach, w lesie, znajduje się stary 
cmentarz z XIX-wiecznym grobowcem 
rodziny Gralathów, potomków Daniela 
Gralatha, burmistrza Gdańska w latach 
1763–1767.

Historia Sulmina, ta udokumento-
wana, zaczęła się w dobie średniowiecza, 
kiedy to wieś nazywała się Słomno i zo-
stała wymieniona w dyplomie Mściwoja 
II (najstarszy syn pomorskiego księcia 
Świętopełka II) z 5 marca 1283 r., nada-
jącym ją klasztorowi oliwskiemu. Nazwa 

Warto wędrować okolicami Trójmiasta. Oprócz pięknej przyrody można tam 
znaleźć wiele interesujących zabytkowych obiektów czy miejsc o frapującej, 
mało znanej historii, na przykład odkryć na nowo wieś Sulmin położoną za 
lasem otomińskim. Do Otomina jeździmy nad jezioro albo wybieramy się 
stamtąd na Bursztynową Górę, a do Sulmina niewielu zagląda, a szkoda! 
A przecież tamtędy przechodzi szlak pieszy zwany szlakiem kartuskim, 
znakowany na niebiesko, który poprowadzono z Sopotu do Kartuz.

Sulmin w dokumentach pojawiła się po 
raz pierwszy w 1340 r. już jako własność 
krzyżacka, a następnie królewska. Od 
XV wieku do I wojny światowej właści-
cielami Sulmina było kilkadziesiąt osób. 
W sporach i najróżniejszych procesach 
sądowych o ten skrawek ziemi kłóciły 
się rody polskie, niemieckie, pomorskie, 
kurlandzkie… W dokumentach poja-
wiają się m.in. takie nazwiska, jak: Jac-
kowski, Wolski, Przebendowski, Ferber, 
Wejher, Hubel, Niederhof, Krokowski, 
Kettler i wiele innych. Bardzo dokład-
nie opisuje to prof. Andrzej Januszajtis 
w książce „Sulmin. Niezwykłe dzieje 
podgdańskiej wsi”. Interesujący jest też 
fakt, że po I wojnie światowej pomiędzy 
Otominem a Sulminem przechodziła 
granica oddzielająca Polskę od Wolne-
go Miasta Gdańska. Sulmin znalazł się 
po stronie polskiej. 

Przed I wojną światową wielu miesz-
kańców Sulmina było ewangelikami. To 

właśnie dla nich na niewielkim wzgórzu 
wzniesiono jednonawowy kościół z wie-
żą. 29 czerwca 1905 r. położono kamień 
węgielny, a rok później kościół poświęco-
no. W kolejnym roku powstały siedmio-
głosowe organy firmy Wittek z Elbląga. 
Kościół działał do 1939 roku. W trakcie 
działań wojennych został bardzo znisz-
czony. Po wojnie, w latach 1949–1950, 
znajdowało się tam Małe Seminarium 
Duchowne Polskiego Narodowego 
Kościoła Katolickiego, które było pry-
watną kościelną szkołą średnią. Potem 
dawna świątynia została zamieniona na 

Sulmin, kościół poewangelicki.

Kaplica Gralathów.

magazyn. Nikt jej nie remontował, więc 
opustoszała i ulegała dalszej dewastacji. 
Przeznaczono ją do rozbiórki. W 1979 r. 
budynek kościelny wraz z otaczającą go 
posesją kupił gdański rzeźbiarz Włodzi-
mierz Wieczorkiewicz. Odrestaurował 
go i zaadaptował na potrzeby prywatnej 
galerii sztuki. Odbywały się tam wer-
nisaże i spotkania artystów. Niestety, 
zabrakło szczęścia. W 2001 r. rzeźbiarz 
zmarł tragicznie, a w 2005 r. w galerii 
wybuchł pożar, doszczętnie wypalając 
jej wnętrze.

Minął kolejny rok i ponownie daw-
ny kościół znalazł się w prywatnych 
rękach. Tym razem kupili go Alicja 
i Mariusz Zawierucha, kochający spo-
kój, ciszę i piękno. W budynku kościel-
nym utworzyli galerię sztuki, a wokół 
niego niezwykły ogród z tajemniczym 
tunelem. To miejsce stało się magiczne. 
Zaczęło przyciągać ludzi, bo można tam 
zobaczyć dzieła Jackiewicza, Łajminga, 
Lachura i wielu innych współczesnych 
artystów. Gościnni gospodarze chętnie 
oprowadzają po swoich zbiorach, orga-
nizują spotkania, koncerty, warsztaty. 

Po zwiedzeniu galerii warto przejść 
przez wieś do starego, założonego 
w okresie międzywojennym cmentarza, 
gdzie wśród sosnowego lasu znajduje się 
klasycystyczna kaplica grobowa zasłu-
żonej dla Gdańska rodziny Gralathów, 
wzniesiona w 1818 r. Dzisiaj spoczywa 
w niej osiem osób.

Tekst i zdjęcia Maria Giedz
Galeria w miejscu dawnego 
prezbiterium.


