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Żegnamy  
Kornela Morawieckiego
30 września 2019 roku zmarł 
Kornel Morawiecki. Miał 78 lat. Był 
człowiekiem niezłomnym, dla któ-
rego niepodległa Polska stanowiła 
główny cel życiowej aktywności.
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Pamiątkowa tablica to główny 
wątek powstającego właśnie filmu 
dokumentalnego na temat Anny 
Walentynowicz. Jego autorami są 
Sebastian Reńca i Marek Lyszczyna 
ze Śląskiego Centrum Wolności i So-
lidarności. 

str. 11

11
(649)

listopad 2019

ZARZĄDU

REGIONU 

GDAŃSKIEGO

IS
SN

 1
23

2-
69

84

Numer 1 wydano
23 sierpnia 1980
w Stoczni Gdańskiej

Kto przewiózł tablicę  
na Śląsk?

W Zespole Trójstronnym ds. 
Przemysłu Stoczniowego, na 
wniosek Sekcji Krajowej Prze-
mysłu Okrętowego NSZZ „So-
lidarność”, przyjęto „Manifest 
dla Przemysłu Stoczniowego 
– Technologie Morskie: sektor 
strategiczny dla Polski”.  
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Manifest dla Przemysłu 
Stoczniowego

Będą działać razem

– Chcemy porównać warunki pracy 
i wynagradzania w naszych fir-
mach – mówi Tomasz Muszyński, 
przewodniczący Komisji Zakłado-
wej NSZZ „Solidarność” w Dovista 
Polska Sp. z o.o.
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Na październikowe urodzi-
ny przygotowana została 
specjalna przypinka „NSZZ 
Solidarność 1989–2019”. 
Komisja w choczewskim 
Nadleśnictwie rozpoczęła 
bowiem działalność właśnie 
jesienią 1989 roku.  
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Związkowcy w nadleśnictwie
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 Pocztowcy dopominają się 
o uznanie i o wyższą zapłatę 
za pracę. Związkowcy z NSZZ 
„Solidarność” Pracowników 
Poczty Polskiej w liczbie 
ponad 13 tysięcy osób, wspie-
rani przez członków Związku 
Zawodowego Pracowników 
Poczty, chcą podniesienia 
zasadniczego wynagrodzenia 
każdego pracownika Poczty 
Polskiej o 400 złotych brutto.  
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Skrzynki pocztowe z godłem 
to symbole państwa w terenie
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Auchan rośnie, ale nie dla pracowników
str. 8

Pikieta portowców w Gdyni
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Europejska płaca minimalna 
– dyskusja coraz bardziej gorąca!

W wystąpieniu przed Parlamentem 
Europejskim, poprzedzającym głosowa-
nie nad jej kandydaturą na przewodni-
czącą Komisji Europejskiej, Ursula von der 
Leyen wskazała na wiele inicjatyw, które 
będą bezpośrednio oddziaływać na życie 
mieszkańców Unii. Jest to dążenie do peł-
nej implementacji Europejskiego Filaru 
Praw Socjalnych, potrzeba wprowadzenia 
wspólnego ubezpieczenia od bezrobocia 
w sferze euro, działania na rzecz równości 
płac kobiet i mężczyzn, a także Green Deal 
– kompleks działań związanych ze zmianą 
klimatu i wyzwaniami ekologicznymi.

Jednakże tematem, który najbardziej 
wszystkich zelektryzował, w tym związki 
zawodowe i organizacje pracodawców, 
jest zapowiedź wprowadzenia w ciągu 
pierwszych stu dni urzędowania europej-
skich ram prawnych dla płacy minimalnej. 
Ursula von der Leyen wyraźnie podkreśli-
ła, że każdy pracownik zatrudniony w Unii 
w pełnym wymiarze czasu pracy powinien 
otrzymywać wynagrodzenie pozwalające 
na zaspokojenie podstawowych potrzeb i 
realizujące prawo do godności człowieka 
i jego rodziny. Jednocześnie zadeklaro-
wała, że Komisja Europejska podejmując 
konkretne działania musi brać pod uwagę 
zróżnicowanie stosunków przemysłowych 
w poszczególnych państwach członkow-
skich. W debacie najczęściej wskazuje się 
na odniesienie płacy minimalnej do 60 
procent przeciętnej lub mediany płacy w 
danym państwie członkowskim.

Pozytywny wpływ dialogu 
– „Solidarność” uczestniczy 
w „Together at Work”

Alfred Bujara wybrany na 
wiceprzewodniczącego UNI 
Europa Commerce

NSZZ „Solidarność” włączy się w kam-
panię EKZZ „Razem w Pracy”, która ma 
na celu zwiększenie roli układów zbioro-
wych, wzmocnienie możliwości negocjo-
wania i zagwarantowania dobrych płac i 
warunków pracy, dzięki czemu możliwe 
będzie budowanie bardziej sprawiedli-
wego społeczeństwa. 

 „Together at Work” (Razem w Pracy) 
to hasło kampanii, którą we wrześniu 
rozpoczęła konfederacja europejskich 
związków zawodowych IndustriALL Euro-
pean. Konfederacja skupia ponad 8 milio-
nów członków z europejskich organizacji 
związkowych z branży chemicznej, górni-
czej, metalowej, energetycznej oraz prze-
mysłu lekkiego (odzieżowy, obuwniczy). 
Członkami IndustriALL European są Kra-
jowe Sekretariaty: Górnictwa i Energetyki, 
Metalowców oraz Przemysłu Chemiczne-
go NSZZ „Solidarność”. Głównym celem 
kampanii jest wykazanie pozytywnego 
wpływu negocjacji zbiorowych, wspiera-
nych przez silne związki zawodowe, dla 
polepszenia życia pracowników. Właśnie 
ruszył pierwszy etap kampanii.

Alfred Bujara, przewodniczący han-
dlowej „Solidarności”, został wybrany 
na wiceprzewodniczącego UNI Europa 
Commerce na kolejną kadencję. Zjazd 
europejskiej federacji związków zawodo-
wych z sektora handlu i usług odbył się w 
dniach 15–16 października w Bukaresz-
cie. Przewodniczącą Komitetu Sterujące-
go UNI Europa Commerce została Susan-
na Gideonsson ze Szwecji.

 Zjazd przyjął plan działania, de�niując
cele do osiągnięcia w latach 2019–2023.  
Plan obejmuje trzy �lary: 1. Handel: zmie-
niający się sektor w nowym świecie pracy, 
który w coraz większym stopniu kształtu-
je cyfryzacja, nowe technologie i restruk-
turyzacja ze względu na rozwój handlu 
elektronicznego. 2. UNI Europa Commerce 
i instytucje UE, wobec których UNI Europa 
Commerce powinna być aktywnym pod-
miotem działania, mocno podnoszącym 
sprawy pracownicze. 3. Wzmocnienie siły 
i wpływu związków w Europie. UNI Euro-
pa Commerce zrzesza 60 związków zawo-
dowych z 35 krajów UE.

Monitorowanie zmian prawa 
przez NSZZ „Solidarność” 

9 października w siedzibie Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” w Warszawie 
odbyło się seminarium podsumowują-
ce realizowany przez Związek projekt 
Prowadzenie przez NSZZ „Solidarność” 
działań w zakresie monitorowania prawa 
gospodarczego i prawa pracy. W ramach 
projektu zostały opracowane narzędzia, 
które umożliwiają zarówno ekspertom 
związkowym, jak też szeregowym człon-
kom skuteczny udział w podejmowaniu 
decyzji o kształcie prawa w Polsce. Te na-
rzędzia to m.in. zakładka na stronie inter-
netowej NSZZ „Solidarność” poświęcona 
aktualnie opiniowanym projektom aktów 
prawnych, „Newsletter” zawierający prze-
gląd procesu legislacyjnego oraz nadcho-
dzących wydarzeń.

„S” Pracowników Sądownictwa 
wita pracowników prokuratury

„Solidarność” Pracowników Sądow-
nictwa jest największą organizacją związ-
kową działającą w sądach, uczestniczącą 

Zarząd Regionu. Gdańska 
„Solidarność” popiera protest 
pocztowców

batros oraz położenia stępki następnej 
jednostki – Mewy. 

– Ta potrójna uroczystość jest na-
stępstwem umowy na dostawę dwóch 
nowoczesnych niszczycieli min wraz z 
trzema pakietami wsparcia logistycznego, 
podpisanej z Inspektoratem Uzbrojenia 
w grudniu 2017 roku – informuje stocz-
nia Remontowa Shipbuilding S.A. Okręty 
budowane są przez konsorcjum �rm, ze
stocznią Remontowa Shipbuilding S.A. 
z grupy Remontowa Holding jako lide-
rem. Pozostałe spółki konsorcjum to OBR 
Centrum Techniki Morskiej SA (OBR CTM) 
oraz PGZ Stocznia Wojenna z Polskiej Gru-
py Zbrojeniowej. Okręty typu Kormoran 
II przeznaczone są do zwalczania i poszu-
kiwania min morskich, rozpoznawania 
torów wodnych, przeprowadzania jedno-
stek przez akweny zagrożenia minowego, 
stawiania min, zdalnego sterowania samo-
bieżnymi platformami przeciwminowymi 
oraz prowadzenia akcji ratowniczych.

Społeczni inspektorzy pracy 
szkolili się ze zmian w prawie 
pracy

we wszystkich negocjacjach na szczeblu 
lokalnym, jak i krajowym. Teraz zmienia 
swoją nazwę na Międzyzakładową Orga-
nizację Związkową NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Sądownictwa i Prokuratury. 

– Obecnie tworzone są struktury 
okręgowe, a w najbliższych tygodniach 
utworzone zostaną władze poszczegól-
nych okręgów – informuje MOZ. – To nie 
wszystko; po działaniach organizacyjnych, 
pierwszą akcją związkową w prokuraturze 
będzie przeprowadzenie badań dotyczą-
cych psychospołecznego obciążenia pracą 
i stresu zawodowego. Takie badanie prze-
prowadzane było kilka lat temu. Niestety, 
w tamtym okresie dotychczas funkcjonu-
jący związek zawodowy reprezentujący 
pracowników prokuratury nie zdecydował 
się przystąpić do badania. Z naszego do-
świadczenia wynika, iż zdiagnozowanie 
problemów na jednostkach jest niezmier-
nie ważne i potrzebne. Dlatego też czuje-
my się zobowiązani do zaoferowania takiej 
możliwości – przypomina MOZ.

„Solidarność” w Amazonie
W Amazonie w Sosnowcu powstała 

Komisja Oddziałowa NSZZ „Solidarność”. 
– Założyliśmy związek zawodowy, bo głos 
pojedynczego pracownika w tak dużej 
�rmie znaczy niewiele – mówi Mirosław
Klamka, przewodniczący Komisji Oddzia-
łowej NSZZ „Solidarność” w Amazon Ful�ll-
ment Poland w Sosnowcu. 

Jak wskazują związkowcy, jednym z naj-
większych problemów w Amazonie jest 
ogromna rotacja pracowników. Pracownicy 
Amazona skarżą się na wyśrubowane do 
granic możliwości normy pracy. Ich zawie-
szenie, obok żądania podwyżek wynagro-
dzeń, jest jednym z głównych postulatów 
„Solidarności” w trwającym w Amazonie 
sporze zbiorowym z pracodawcą. 

W Niemczech do związków zawodo-
wych działających w Amazonie należy ok. 
jednej trzeciej wszystkich pracowników �r-
my. To znacznie więcej niż w Polsce. Dzięki 
temu warunki pracy są tam nieporówny-
walnie lepsze, a wynagrodzenie szerego-
wego pracownika ok. trzy razy wyższe niż 
w naszym kraju.

CIT-8 także w postaci 
papierowej

Ustawą z dnia 11 września 2019 r. 
została przywrócona możliwość składa-
nia zeznania CIT-8 w postaci papierowej. 
Uprawnienie to obejmie podatników 
podatku CIT osiągających wyłącznie do-
chody wolne od podatku na podstawie 
art. 17 ust. 1 ustawy o CIT i niepełniących 
funkcji płatnika na podstawie odpowied-
nich przepisów ustawy o PIT. 

„Tygodnik Solidarność” 
zwiększa nakład 

Coraz większe czytelnictwo i zainte-
resowanie „Tygodnikiem Solidarność” 
zaowocowało zwiększeniem nakładu 
zewnętrznej sprzedaży jednego z najstar-
szych tygodników opinii na polskim rynku 
prasy. Już od 5 listopada br. popularny Ty-
sol będzie dostępny w każdym empiku.

Analizy sytuacji politycznej oraz gospo-
darczej w Polsce i za granicą. Reportaże spo-
łeczne, wywiady z politykami i liderami opi-
nii oraz rozmowy z gwiazdami goszczącymi 
na pierwszych stronach gazet. To dzięki tym 
elementom „TS” został niejako zobligowany 
przez swoich czytelników do zwiększenia 
dostępności wersji papierowej.

Protest pocztowców, pikieta portow-
ców oraz podsumowanie tegorocznej 
edycji Funduszu Stypendialnego – tymi 
tematami zajmowali się członkowie Za-
rządu Regionu Gdańskiego podczas swo-
jego październikowego posiedzenia. 

Urszula Szczepańska, przewodniczą-
ca Komisji Podzakładowej NSZZ „Soli-
darność” Pracowników Poczty Polskiej 
w Gdańsku, przedstawiła przebieg prote-
stu zorganizowanego przez pocztowców. 
Przypomnijmy, że od 18 września trwa 
akcja polegająca na zajęciu sali konfe-
rencyjnej w siedzibie Poczty Głównej 
w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 31/
33. Związkowcy weszli w spór zbiorowy 
w marcu tego roku. Nie satysfakcjonuje 
ich podniesienie pensji najmniej zara-
biających do 2600 złotych, gdyż tyle i tak 
otrzymają od stycznia w związku ze wzro-
stem pensji minimalnej. Związkowcy chcą 
400 złotych do pensji zasadniczej. Szcze-
pańska podkreśliła, iż PiS w swoim pro-
gramie wyborczym deklaruje zwiększenie 
dostępu obywateli do usług pocztowych, 
a to nie jest możliwe bez wsparcia ze stro-
ny państwa. Członkowie Zarządu Regionu 
przyjęli stanowisko popierające postulaty 
pocztowców.

Na spotkaniu podsumowano rów-
nież 17 edycję Funduszu Stypendialne-
go „Solidarności”. Przewodniczący ZRG 
Krzysztof Dośla i przewodniczący kapi-
tuły funduszu Wojciech Książek wręczyli 
podziękowania organizacjom związko-
wym, które w tym roku wsparły Fundusz 
Stypendialny.

4,4 proc. bezrobocia 
w województwie pomorskim

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 
podał dane szacunkowe za wrzesień 2019 
na temat stopy bezrobocia, liczby zare-
jestrowanych osób, a także liczby zgło-
szonych wolnych miejsc pracy i miejsc 
aktywizacji zawodowej. Stopa bezrobocia 
w Polsce wyniosła 5,1 proc. W odniesie-
niu do poprzedniego miesiąca spadła o 
1 punkt procentowy, w porównaniu do 
września 2018 r. jest niższa o 0,6 pkt. Naj-
niższą stopę bezrobocia odnotowano w 
województwie wielkopolskim – 2,8 proc., 
najwyższą w województwie warmińsko-
-mazurskim – 8,5 proc. Stopa bezrobocia 
w województwie pomorskim wyniosła 4,4 
proc.

Niszczyciel min Albatros 
na wodzie

W gdańskiej stoczni Remontowa 
Shipbuilding S.A. odbyła się uroczystość 
chrztu i wodowania niszczyciela min Al-

Region Gdański NSZZ „Solidarność” 
zorganizował 18 października bezpłatne 
szkolenie dla społecznych inspektorów 
pracy. Uczestniczyło w nim blisko trzy-
dzieści osób. Spotkanie było poświęcone 
zmianom w prawie pracy. Prowadząca je 
Katarzyna Dubicka-Szlija z Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Gdańsku mówiła 
między innymi o turnusach rehabilitacyj-
nych, urlopach wypoczynkowych i szcze-
gółach z tym związanych, zatrudnianiu 
osób będących między 15 a 18 rokiem ży-
cia (także w kontekście reformy oświaty) 
czy dyskryminacji w zakładzie pracy. 

Było to pierwsze z serii spotkań dla spo-
łecznych inspektorów pracy, które w roku 
szkoleniowym 2019/2020 organizuje Re-
gion Gdański „Solidarności”. Kolejne od-
będą się: 22 listopada (mobbing w pracy), 
20 grudnia (szkolenie BHP dla kadry zarzą-
dzającej, kierowników i pracowników), 17 
stycznia (higiena pracy w zakładach), 21 
lutego (wpływ środowiska pracy na zdro-
wie i choroby zawodowe pracowników), 
20 marca (uprawnienia i obowiązki spo-
łecznych inspektorów pracy w zakładach), 
17 kwietnia (sprawy dotyczące emerytur i 
rent pracowniczych), 15 maja (Państwowa 
Inspekcja Pracy – wyniki kontroli w 2019 
roku) oraz 19 czerwca (podsumowanie 
roku szkoleniowego oraz plan szkoleń na 
rok następny). Koordynatorem szkoleń jest 
Stefan Gawroński.
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PYTANIE MIESIĄCA

MAŁGORZATA PASZYLKA-GLAZA, 
przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” w Muzeum Narodowym 
w Gdańsku 

– Sytuacja nie wygląda dobrze, ponieważ występuje różnica 
zdań pomiędzy marszałkiem województwa pomorskiego, który 
jest organem założycielskim Muzeum Narodowego w Gdańsku, 
a ministrem kultury i dziedzictwa narodowego, który jest orga-
nem współprowadzącym. Otrzymaliśmy informację, że Minister-
stwo Finansów zwiększyło dotację podmiotową na rok 2019, 
a dodatkowe środki mają być przeznaczone na podwyższenie 
wynagrodzeń pracowników muzeów wraz z wyrównaniem od 
1 stycznia 2019 r. I tu pojawił się kłopot. Choć pieniądze zostały 
już przelane, to trwa spór wykładniowy. Marszałek (w liście skie-
rowanym do ministra kultury Piotra Glińskiego) proponuje, że 
pieniądze wprawdzie rozdysponuje, ale w formie nagród i pre-
mii, ponieważ nie może tego zrobić jako podwyżki wynagro-
dzeń. Argumentuje, że podwyżka nie została ujęta w budżecie. 
Oczywiście liczą się dla nas każde pieniądze, ale jednocześnie 
taka forma rozwiązania nas nie satysfakcjonuje, tym bardziej że 
z wynagrodzeniami i tak jesteśmy daleko w tyle. Rzecz w tym, że 
dodatkowa suma w wynagrodzeniu zasadniczym ma swoje kon-
sekwencje w przyszłości, więc jednorazowa wypłata pieniędzy 
nie jest tym, o co nam chodzi. 

Nie rozumiemy też, dlaczego ministerstwo miałoby przy-
znawać nagrody dla pracowników, skoro organem założyciel-
skim jest Urząd Marszałkowski. Marszałek odpowiada, że nie 
widzi możliwości wypłaty środków w formie zaproponowanej 
przez ministerstwo, ponieważ według jego opinii ta suma nie 
jest zagwarantowana w budżecie na 2020 rok. My nie możemy 
się zgodzić ani zaaprobować premii, ponieważ będzie to tylko 
jednorazowa wypłata. Jednocześnie otrzymaliśmy informację 
z MKiDN, że przyznane w roku bieżącym kwoty skutkują na rok 
przyszły. To wszystko wynika z różnic i wątpliwości interpreta-
cyjnych i dodatkowo komplikuje naszą sytuację, wprowadzając 
chaos. 

MIROSŁAW MADEJ, przewodniczący Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym 
i Uniwersyteckich Centrach Medycznych 
w Gdańsku

– W naszym przypadku obowiązuje ustawa o wzroście pła-
cy minimalnej, poprzez którą określona została kwota bazowa 
mówiąca o współczynnikach w poszczególnych grupach za-
wodowych. Na początku, po wprowadzeniu przepisów, było 
to 3900 zł, a w tym roku jest to  4200 zł. Trzeba jednocześnie 
pamiętać, że ustawa nie obejmuje wszystkich grup, ale tylko 
zawody medyczne, choć w części szpitali stronie społecznej 
udało się przekonać dyrekcję do rozszerzenia tych grup o niż-
szy personel, administrację czy obsługę. Kolejna transza wzro-
stu wskazanej kwoty nastąpi w 2020 roku i wówczas będziemy 
mogli mówić o znacznym wzroście wynagrodzeń. Cała ustawa 
będzie obowiązywać do 2021 roku, a jej efektem ma być do-
prowadzenie płac w służbie zdrowia do poziomu średniej kra-
jowej w Polsce. 

ANNA ALEKSANDROWICZ, przewodnicząca 
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Gdańsku

– Pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych stanowią 
grupę w służbie zdrowia, która nie otrzymała należnej, wynika-
jącej z ustawy, podwyżki. To środki, jakie miały być wypłacane 
od lipca 2019 roku. Na razie występują perturbacje i trwają roz-
mowy związane z uruchomieniem pieniędzy z rezerwy celowej. 
Na dziś nie mamy jeszcze konkretnych, jednoznacznych wiado-
mości. Z pewnością natomiast pracownicy cieszą się z podwyż-
szenia płacy minimalnej, oby tylko wystarczyło pieniędzy na 
zrealizowanie tego postulatu. Jednocześnie powstaje pytanie, 
czy po tej podwyżce zachowane zostaną różnice w wynagro-
dzeniach pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy. Jeśli 
bowiem więcej środków otrzymają osoby najmniej zarabiają-
ce, to wówczas mogą to być kwoty analogiczne do tych, które 
otrzymują osoby na wyższych, merytorycznych stanowiskach 
i różnica wynagrodzeń ulega spłaszczeniu.  

opr. (tm)

Jak wygląda obecnie kwestia 
podwyżek wynagrodzeń?

1 listopada, w uroczystość Wszystkich Świętych, zgod-
nie z tradycją, odwiedzamy cmentarze, przemierzając 
nierzadko setki kilometrów, żeby pokłonić się naszym 
przodkom i oddać hołd najbliższym. Modlimy się, porząd-
kujemy groby, zapalamy znicze, przynosimy kwiaty…

W mijającym roku nie zapominajmy o naszych związ-
kowcach i ludziach dla naszego Związku ważnych, o któ-
rych pisaliśmy na łamach „Magazynu Solidarność” i którzy 
od nas odeszli: Daniela Koszela, Jan Gleński, Jerzy War-
dach, Halina Ręczmin, Tadeusz Wypych, Jolanta Szczy-

Pamiętajmy o Nich

pińska, Stanisław Równy, Tadeusz Samorajski, Franciszek 
Jankowski, Stanisław Węgrzyniak, Jan Olszewski, Antoni 
Zambrowski, Lech Stobiecki, Ludwik Jakubek, Stefan Ku-
bowicz, Wiesław Zembrzuski, Jan Emilianow, Andrzej 
Trzaska. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

Pamiętajmy o Nich
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Poziom długu publicznego wzglę-
dem PKB spada w naszym kraju i osią-
gnął on niemal poziom tego wskaźnika 
sprzed dekady. Obecnie wynosi on już 
„tylko” 48,1 proc. produktu krajowego 
brutto. Dziesięć lat temu, na początku 
globalnego kryzysu finansowego, mie-
liśmy 47,9 proc. Później już było tylko 
gorzej. Gdy popatrzymy na mapę zadłu-
żenia państw europejskich, to okazuje 

się, że nasz kraj należy do tych o sto-
sunkowo niskim poziomie zadłużenia 
w stosunku do PKB. Najbardziej zadłu-
żonym krajem jest Grecja, której długi 
wynoszą 180,2 proc. PKB, na drugim 
miejscu są Włochy ze 138 proc. PKB 
długu publicznego. Najmniejszy dług 
ma Estonia – 9,3 proc. PKB.

W ciągu roku poziom długu Polski 
spadł o 2,4 pkt proc. PKB. Co praw-

da dług rósł, ale szybko rósł też PKB 
– w rezultacie relacja pomiędzy tymi 
wartościami poszła w dół. Wynik cieszy, 
choć nie jesteśmy liderami w tempie 
obniżania długu publicznego w stosun-
ku do PKB, bo tu prym wiodą Węgrzy 
i Słoweńcy, którzy obniżyli ten wskaź-
nik zadłużenia o ponad pięć punktów 
procentowych względem PKB.

(mk)
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Dług publiczny jako procent PKB 
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8 mln potomków ch³opów 
folwarcznych

Głosowali Państwo na PiS? To najpewniej jesteście potomkami 
„chłopów folwarcznych” (tak uważa aktor Jerzy Stuhr), jesteście 
niedojrzali, dziecinni (reżyser Lupa), sprzedajni jak prostytutki 
(aktorka Janda), mało inteligentni (Janusz Korwin-Mikke). Tak 
określają zwolenników obecnie rządzącej koalicji przedstawi-
ciele tzw. elit, którzy uważają się za osoby o wysokiej kulturze 
osobistej, tolerancyjne i szczególnie predysponowane do 
pouczania Polaków. Naszym zdaniem należą jednak oni do tej 
części społeczeństwa, która zamiast honoru ma... humus. 

Za murem, murem za PO

Koalicja Obywatelska wygrała w dwóch województwach 
i tradycyjnie już w aresztach i zakładach karnych. Na przykład 
w areszcie śledczym na Białołęce na Małgorzatę Kidawę-Błoń-
ską zagłosowało 418 osób, a na Jarosława Kaczyńskiego tylko 
50. Czyżby polskie więzienia przepełnione były przedstawiciela-
mi światłych elit? 

Nieparlamentarny jêzyk 
parlamentarzysty
Jedno jest pewne – zarówno pensjonariuszy miejsc odosobnie-
nia, jak i niektórych polityków łączy język, który eufemistycznie 
nazywany jest „nieparlamentarnym”. Oto próbka analizy sytuacji 
politycznej przeprowadzonej przez posła PO Sławomira Neu-
manna: To są, k***a, trudne decyzje, to nie są mili goście. Jak Zbyszek 
słyszy, że ma poprzeć Biedronia, to dostaje kur***cy i zęby go bolą, ale 
to są tego typu wybory. Mamy 102 miasta prezydenckie i chodzi o to, 
żeby w niedzielę, k***a, wieczorem pokazać, że PiS nie wygrał w żad-
nym, że przegrał wybory. My nie gramy o wybory samorządowe, one 
są ch***, one są ważne, ale to jest ch***, mały etap. Bo jak przegramy 
wybory samorządowe, to nas nie ma w wyborach parlamentarnych. 
Nie ma nas, k***a, i PiS rządzi drugą kadencję”. A tak lider pomorskiej 
PO mówił o działaczach swojej partii w Tczewie: W Tczewie są same 
p***eby, rzygam Tczewem. Niestety, wyborcom PO nie przeszkadza 
soczysty język Sławomira Neumanna i wybrali go ponownie na 
swojego reprezentanta w Sejmie.

Tak! Konstytucja tak, 
ale tylko dla swoich
Wadim Tyszkiewicz, prezydent Nowej Soli, zdobył jako „nieza-
leżny” kandydat, mandat senatora RP. Z tej okazji postanowił 
skomentować wyniki wyborów. Tyszkiewicz napisał na swoim 
Facebooku m.in. o zagrożeniu dyktaturą. Przy okazji pożalił się, 
że… nazwiska głosujących na PiS nie są jawne. 

Szkoda tylko, że oddane głosy na PiS nie są jawne. Każdy, kto 
zagłosował za dyktaturą, przeciw wolności i demokracji, każdy 
kto świadomie sprzedał się za parę złotych, powinien za jakiś czas 
spojrzeć w lustro, kiedy kurtyna fałszu opadnie, kiedy Kaczyński 
pokaże prawdziwe swoje oblicze, które ja znam. Wtedy pozostanie 
Wam tylko wstyd – napisał na Twitterze. 
A przecież tajność głosowania jest jedną z głównych zasad 
prawa wyborczego, zaliczana do przymiotników wyborczych. 
Przypomnijmy, że tajność polega na tym, że głosowanie 
odbywa się w sposób anonimowy i żadna z osób trzecich nie 
ma prawa poznać głosu wyborcy. Jako żywo jest to zapisane 
w Konstytucji. Kto nie wierzy, niech przeczyta: art. 96 ust. 2, art. 
97 ust. 2 i art. 127 ust. 1 Konstytucji RP. No i co? Konstytucja 
na koszulce? Ciekawe, że zdaniem senatora Tyszkiewicza tylko 
głosy na PiS powinny być jawne, a więc jak zwykle u zwolenni-
ków totalnej opozycji bywa – konstytucja i demokracja tak, ale 
tylko dla swoich. A tak w ogóle ciekawe, jakie oblicze Jarosława 
Kaczyńskiego zna pan senator. 

Bêd¹ siê biæ

Dojdzie do bójki w Sejmie? W związku z tym, że nowo wybra-
ny poseł Janusz Korwin-Mikke obraził wyborców PiS, pisząc 
podczas internetowego czatu: Przeciętny wyborca PiS człowie-
kiem inteligentnym nie jest, na co dowodem jest to, że głosował 
na PiS, wybrany ponownie poseł Dominik Tarczyński  
z PiS szybko odpowiedział na Twitterze: W imieniu tysięcy 
wyborców, którzy oddali na mnie głos, wypłacę w Sejmie temu 
szaleńcowi sprawiedliwość zgodnie z kodeksem honorowym. 
Przy pierwszym spotkaniu. To już było: od Mikkego dostało 
się w swoim czasie Boniemu (pamiętamy to!), a teraz? No, 
zobaczymy.

Nowa seria wydawnicza
Donald Tusk zapowiedział na grudzień premierę swojej książki 
zatytułowanej „Szczerze”. Tytuł dzieła obecnego (jeszcze) prze-
wodniczącego Rady Europejskiej wywołał dyskusję w Internecie. 
Publicysta Rafał Ziemkiewicz skomentował ten fakt na Twitterze 
w następujący sposób:
Donald Tusk: „Szczerze”. Janusz Palikot: „Kulturalnie”. Sławomir 
Nitras: „Z wdziękiem”. Klaudia Jachira: „Taktownie”. Małgorzata 
Kidawa-Błońska: „Mądrze”. Ewa Kopacz: „Inteligentnie”. Bronisław 
Komorowski: „Szykownie”. Jerzy Urban: „Ideowo”. Nowa seria 
wydawnicza „Agory”.
Dodajmy jeszcze, że skojarzenie jest, hm, jednoznaczne. Jeżeli 
teraz wreszcie, po wielu latach jest szczerze, to jak było wcze-
śniej? Nieszczerze? 

Miêso dla wybranych, 
a mo¿e kanibalizm
Na zakończenie naszej rubryki, tradycyjnie już doniesienia 
z frontu walki z globalnym ociepleniem, która obecnie weszła 
w fazę ofensywy wegetarian i wegan przeciwko zwolennikom 
dań mięsnych. Głos w tej sprawie zabrała nasza noblistka, która 
stwierdziła, że za 50 lat będziemy wstydzili się, że jedliśmy mięso 
i w przyszłości będą je jedli tylko najbogatsi. Jej zdaniem granica 
między człowiekiem i zwierzęciem jest postawiona w sztuczny spo-
sób. Żyjemy w czasach, które te granice przesuwają. I tu pojawia 
się problem, bo jeżeli przedstawiciela homo sapiens odpowied-
nimi metodami nacisku (akcyza, TVN) można przestawić na 
dietę wegańską (tylko po co?), ale już jego pies, a w szczegól-
ności kot zaprotestują, gdy nie dostaną mięsnej karmy. Więc 
gdzie tu równość?! Jednak ewentualny zakaz jedzenia mięsa 
nie jest najgorszym, co może się nam zdarzyć. Pewien szwedzki 
profesor postuluje powrót do kanibalizmu i zjadanie zmarłych, 
jeszcze dalej idzie amerykańska aktywistka, która nawołuje do 
zjadania… dzieci.

I ŚMIESZNO, I STRASZNO

AKTUALNOŚCI

Powoli opada wyborczy kurz bitewny. Nowi parlamentarzyści in spe odebrali 
zaświadczenia o wyborze, choć dopiero po złożeniu przysięgi staną się posłami i se-
natorami kolejnej kadencji Sejmu i Senatu. Jeszcze wprawdzie echa wyborcze brzmią 
w protestach wszystkich stron sceny politycznej, ale nie wróżę im większego sukcesu. 
Zresztą przy tej sprawie znowu jak w soczewce odbija się hipokryzja opozycji – pro-
testy PiS-u to zamach na demokrację, protesty PO – to zasadne wątpliwości…

Powiedziano już prawie wszystko o wynikach, przyczynach, skutkach, scena-
riuszach, a słynne powyborcze zdanie prezesa, że „wygraliśmy, ale zasługujemy na 
więcej” przekładał z polskiego na nasze tabun profesorów. Niemniej nad kilkoma 
problemami, szczególnie istotnymi dla nas, członków „Solidarności” i mieszkańców 
Pomorza, warto się pochylić. Oto w powyborczych analizach polityków, szczegól-
nie opcji bardziej liberalnej (Gowin i jego drużyna), głośno o stratach, które jakoby 
poniósł obóz rządzący po ogłoszeniu planów podniesienia płacy minimalnej. Takie 
rozumowanie jest jednak co najmniej niezrozumiałe, bo w praktyce oznacza przyzwo-
lenie na to, że przewagę konkurencyjną polska gospodarka uzyskuje w dalszym ciągu 
jedynie tanią siłą roboczą. Ba, można by pójść jeszcze dalej – jeżeli Polacy już za tak 
niskie stawki nie chcą pracować, to zastąpmy ich tymi przybyszami zza wschodniej 
granicy, których to zadowala. A Polacy? Dalej  – kierunek zachód. A przecież nie kto 
inny, tylko premier Mateusz Morawiecki obejmując swój urząd podkreślał, że tylko 
innowacyjna gospodarka i wysoko wykwalifikowani, dobrze opłacani pracownicy są 
w stanie wyrwać Polskę z tzw. pułapki średniego wzrostu, pułapki, która powoduje, że 
możemy nigdy nie nadrobić dzielącej nas od krajów zachodnich różnicy.

Można oczywiście zastanawiać się, czy sposób ogłoszenia wzrostu płacy minimalnej 
był właściwy. PiS bowiem potraktował to właściwie jako element kampanii wyborczej, 
bo przecież jeszcze kilka miesięcy temu odrzucał propozycję „Solidarności”, która była 
nawet nieco niższa niż 2600 złotych w przyszłym roku. Mało tego – „na stole” (czyli 
w parlamentarnej zamrażarce) –  leży od lat projekt „S”, który zakładał dojście płacy 
minimalnej do 50 procent przeciętnego wynagrodzenia, wiążąc ją jednocześnie ze wzro-
stem Produktu Krajowego Brutto (PKB). Niemniej, słowo się rzekło…  Obóz rządzący 
więcej niż przyzwoity wynik wyborczy uzyskał m.in. dzięki wyjątkowej na polskiej 
scenie politycznej wiarygodności w realizacji obietnic z 2015 roku. Dziś nie wyobrażam 
sobie, żeby bez poważnych strat wizerunkowych z tak fundamentalnej obietnicy się 
wycofał, choć oczywiście potencjalne ochłodzenie gospodarcze może być kłopotem. 

Drugi problem, który nie znalazł przejrzystego rozwiązania i mógł wpłynąć 
na wyborcze wybory niektórych środowisk, to brak systemowych rozwiązań dla 
sfery finansowej. Pisałem o tym już tyle razy, że aż nie chce się powtarzać. Ale jest 
kompletnie niezrozumiałe, dlaczego ci, którzy podkreślają rolę i znaczenie silnego 
państwa, którzy mówią tyle o godnym życiu polskich rodzin, jednocześnie nie 
starają się kompleksowo rozwiązać sytuacji swoich poniekąd pracowników – tych, 
którzy wynagradzani są z publicznych pieniędzy. Podpisywanie porozumień z po-
szczególnymi środowiskami pod naciskiem ich protestów nie jest dobrym rozwią-
zaniem choćby dlatego, że do tych protestów zachęca.

Wynik wyborów dla Zjednoczonej Prawicy jest dobry, choć liczba mandatów 
może nieco rozczarowywać. Kandydaci obozu rządzącego zebrali wszak dwa miliony 
głosów więcej niż cztery lata temu, uzyskali wynik o 6 procent lepszy, a mandatów 
tyle samo. Jest to oczywiście spowodowane tym, że po raz pierwszy od trzydziestu lat 
nie było praktycznie głosów zmarnowanych, czyli oddanych na ugrupowania, które 
nie dostały się do Sejmu (za wyjątkiem śladowego poparcia dla komitetów wystawia-
jących listy w kilku okręgach). Skutek – zwycięzca tych głosów nie przejął, a wynik 
jest bardziej proporcjonalny. Tak działa nasza ordynacja wyborcza. 

Problemem dla PiS są rzecz jasna wyniki wyborów do Senatu. Tu hasło „wszyscy 
na jednego” odniosło swój skutek, choć kiedy słuchałem Bogdana Borusewicza 
dziękującego Joannie Senyszyn, to zacząłem się zastanawiać, czy możliwe są jeszcze 
większe wolty na naszej scenie politycznej, które wyborcy przełkną bez zmrużenia 
oka. No, ale jeśli wygrywa wyścig niedługo po wyjściu z aresztu były sekretarz 
generalny Platformy  Stanisław Gawłowski, to co się dziwić. W naszym okręgu na 
pewno na uwagę zasługują wyjątkowo wysokie wyniki Marcina Horały w okręgu 
gdyńskim i Kacpra Płażyńskiego w Gdańsku. Szczególnie Kacper Płażyński może 
być zadowolony – startując z drugiego miejsca przekonał do siebie blisko 90 tysięcy 
osób. Jego ojca, Macieja Płażyńskiego, startującego w 1997 roku też z drugiego 
miejsca, poparło ponad 120 tysięcy. Jest więc do czego równać.

Wybory, wybory i po wyborach. Ale już wchodzimy w następne – za kilka mie-
sięcy wybierzemy na kolejne pięć lat prezydenta. W tych minionych wydaje się, 
że większa mobilizacja była po stronie opozycji. Wskazują na to choćby wyniki 
w największych miastach. W maju będzie bój niemal o wszystko. Warto o tym 
pamiętać.

Jacek Rybicki

Po wyborach, 
przed 
wyborami...
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Do końca października br. trwało referendum strajkowe rozpisane w Gdynia 
Container Terminal SA. Portowcy domagają się zawarcia zbiorowego układu 
pracy. Negocjacje układu z „Solidarnością” utknęły w martwym punkcie.  

REFERENDUM STRAJKOWE W GCT SA

O prawo pracy dokera 

– Powodem rozpisania referendum 
był brak akceptacji ze strony zarządu 
spółki układu zbiorowego pracy oraz 
spełnienia postulatów załogi, w tym 
przywrócenia do pracy związkowego 
lidera w GCT – poinformował zastęp-

ca przewodniczącego Krajowej Sekcji 
Portów Morskich NSZZ „Solidarność” 
Adam Tylski.

Przedmiotem sporu jest żądanie 
zawarcia zakładowego układu zbio-
rowego pracy obejmującego regula-

min pracy, regulamin wynagradzania, 
regulamin Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych, a także zasady 
współpracy pomiędzy „Solidarnością” 
a zarządem firmy. 

Związkowcy upominają się o układ 
zbiorowy pracy dokerów już od kilku 
lat. I tak na przykład decyzją Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 
Gdynia Container Terminal SA na ogro-
dzeniu firmy zawieszone zostały w lutym 
ub.r. związkowe flagi i baner. W grudniu 
ub.r. ponad stu związkowców z „Solidar-
ności” demonstrowało w obronie praw 
pracowniczych i związkowych w GCT w 
imię pracowniczej solidarności.

Związkowcy nadal podtrzymują chęć 
prowadzenia rozmów z zarządem GCT, 
by podpisać układ zbiorowy pracy. Chcą 
jednak, by to były rozmowy rzeczowe. 
Mają wsparcie kolegów z Krajowej Sekcji 
Portów Morskich NSZZ „Solidarność”.  

Na przywrócenie do pracy czeka 
zwolniony wcześniej dyscyplinarnie 
przewodniczący „S” w terminalu Marek 
Szymczak. Wyrok w jego sprawie ma 
zapaść 8 listopada br. To ważne, gdyż 
kluczowym postulatem związkowców 
jest przywrócenie go do pracy. 

– Nie ugniemy się przed żadnym 
dyktatem – komentuje Roman Kuzim-
ski, wiceprzewodniczący ZRG NSZZ 
„Solidarność”. 

Pikieta w obronie Marka Szymczaka, portowca i związkowca  zwolnionego z pracy, 
Gdynia, grudzień 2018 r. 
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– Pracodawca nie skorzystał z szan-
sy i nie spotkał się z naszą organi-
zacją w ramach toczącego się od 
kwietnia sporu – informuje Jacek 
Szornak, przewodniczący Krajowej 
Sekcji Portów Morskich NSZZ „So-
lidarność”. Dlatego właśnie, aby 
przypomnieć o nierozwiązanych 
problemach, w poniedziałek, 28 
października w Gdyni została zor-
ganizowana pikieta. 

Główne postulaty dotyczą braku 
prawidłowego szkolenia osób nowo 
przyjętych oraz pracowników z firm ze-
wnętrznych, którzy wykonują zadania 
związane z przeładunkiem, wypadków 
przy pracy (głównie z udziałem osób 
zatrudnianych w portach przez agen-
cje), związanego z tym stopniowego 
przejmowania prac przeładunkowych 
przez te firmy zewnętrzne. Związkow-
cy domagają się również uzgodnienia 
dotyczącego prac, które są szczególnie 
niebezpieczne, a występują w OT Port 
Gdynia. 

– Mówimy o bezpieczeństwie pracy 
– podkreśla Jacek Szornak, i to wszyst-
kich osób, zarówno tych zatrudnionych 
na umowę o pracę, jak i tych będących 
na umowach cywilnoprawnych. – W 
OT Port Gdynia występuje około 30 
procesów technologicznych. Na każ-
dy z nich powinno przypadać osiem 
godzin szkolenia. Kiedyś trwało ono 

Osoby takie często godzą się na takie 
traktowanie, nie mają bowiem świado-
mości, iż mogą być objęte przepisami 
prawa pracy. Pracownicy ci pozbawieni 
są podstawowych uposażeń socjalnych. 
Nie mają urlopów, dodatków nocnych, 
szkodliwych i nadgodzin, a nawet 
ubrań roboczych czy środków ochrony 
osobistej. 

Statystyka, a nie człowiek

– Zgłosiliśmy projekt rozporządze-
nia w sprawie zasad BHP w portach 
morskich – informuje przewodniczący 
Krajowej Sekcji Portów Morskich NSZZ 
„Solidarność”. 

Co gorsza, przypomina Jacek Szor-
nak, w portach nie są prowadzone staty-
styki wypadków, w przeciwieństwie do 
na przykład górnictwa. – Tam są anali-
zy, seminaria, wydawane są zalecenia, a 
u nas Urząd Morski zajmuje się innymi 
sprawami – mówi przewodniczący.  

– Doszliśmy do sytuacji, w której 
pracownicy określani są modelem biz-
nesowym – podsumowuje Adam Tylski, 
zastępca przewodniczącego Krajowej 
Sekcji Portów Morskich NSZZ „Soli-
darność”. – To jest niedopuszczalne. 
Wszyscy jesteśmy pracownikami i za-
sługujemy na godne warunki pracy i jej 
bezpieczeństwo.  

Tomasz Modzelewski

Gdynia Container Terminal SA  na-
leży do grupy Hutchison Ports, spółki 
zależnej od międzynarodowego konglo-
meratu CK Hutchison Holdings Limited, 
wiodącego na świecie inwestora, dewelo-
pera i operatora portów, na czele którego 
stoi Li Ka-shing, z majątkiem wycenia-
nym netto na 38 miliardów USD.  

Konieczne są, jak się wydaje, media-
cje i wsparcie w sporze z dyrekcją GCT. 
Jednak Zarząd Morskiego Portu Gdynia 
SA argumentował już w grudniu ub.r. 
w rozmowie z nami, że ma ograniczone 
możliwości wpływu na spółkę należącą do 
gigantycznego holdingu z Hongkongu. 

ZMPG pozostaje w tej sprawie niejako 
z boku, a powinien być zainteresowany 
wygaszeniem konfliktu. Podobnie jak 
spółka matka GCT. Gdyński terminal jest 
bowiem ważnym ogniwem w sieci portów 
Hutchison Port Holdings w Europie, obok 
Felixstowe nad Morzem Północnym, Lon-
don Thamesport i Rotterdamu.

Czekamy na odpowiedzi na pytania 
m.in., czy ZMPG SA włączy się jako 
strona w zażegnanie konfliktu i prze-
forsowanie akceptacji ze strony zarządu 
spółki GCT układu zbiorowego pracy i 
czy ZMPG SA użyje swych możliwo-
ści, by wpłynąć na spółkę należącą do 
holdingu z Hongkongu, operującą na 
części gdyńskiego nabrzeża w granicach 
portu.  

Związkowcy zwracali się o inter-
wencję w sprawie GCT do Doroty 
Arciszewskiej-Mielewczyk, byłej już 
posłanki PiS z Gdyni i przewodniczą-
cej sejmowej Komisji ds. Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz 
ministra gospodarki morskiej Marka 
Gróbarczyka. Trwała wymiana kore-
spondencji. Bezskutecznie.  

Jacek Szornak, przewodniczący Kra-
jowej Sekcji Portów Morskich NSZZ „S” 
poinformował nas, że sytuacja w GCT 
będzie przedmiotem obrad związkowe-
go Sekretariatu Transportowców 

Gdynia Container Terminal jest usytu-
owany przy nabrzeżu Bułgarskim w base-
nie VIII Portu Gdynia. Tereny te należały 
do Wolnego Obszaru Gospodarczego SA 
(akcjonariuszem była Stocznia Gdynia 
SA). W styczniu 2005 r. Hutchison Port 
Holdings objął większościowy pakiet akcji 
WOG. Spółka zmieniła nazwę na Gdynia 
Container Terminal SA.  

Właściciel GCT, czyli Hutchison 
Ports, przystąpi niebawem do moder-
nizacji nabrzeża Bułgarskiego. Projekt 
zakłada przebudowę oraz pogłębienie 
akwenu do 13,5 metra. 

W perspektywie jest też gigantyczna 
inwestycja, czyli budowa dwuipółkilo-
metrowego nabrzeża, tzw. portu ze-
wnętrznego dla oceanicznych serwisów 
kontenerowych. (asg)

trzy miesiące, dziś domagamy się 160 
godzin szkolenia, na co pracodawca nie 
chce się zgodzić. Obecnie po ośmiu go-
dzinach szkolenia teoretycznego nowa 
osoba jest kierowana do pracy już jako 
wykwalifikowana.

W większości terminali brakuje in-
strukcji prac na wysokości i instrukcji 
poruszania się pojazdów po ich terenie 
(to setki ciężarówek jeżdżących bez 
ograniczeń). Brakuje także ośrodków 
szkolenia dla dokerów i programów 
szkoleń.

Problem potęguje się w przypad-
ku obcokrajowców, którzy pracują w 
Trójmieście, choć nie znają języka pol-

cować – zastrzega Roman Kuzimski, 
zastępca przewodniczącego Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność”, ale trzeba przygotować dla nich 
odpowiednie warunki oraz przeszkolić 
z języka polskiego. Jak przeprowadzany 
jest instruktaż, skoro takie osoby nie ro-
zumieją języka? Jak to się dzieje, że na 
terenie portu działają ludzie, którzy, nie 
ze swojej winy, nie są w stanie porozu-
mieć się ze sobą? 

W porcie jak na lotnisku

Niedawno sprawa została poruszo-
na na antenie Radia Gdańsk w audycji 
„Ludzie i pieniądze”. – Czy wpuściłaby 
pani redaktor na wieżę kontroli lotów 
ludzi bez znajomości angielskiego? 
– pytał retorycznie rzecznik Komisji 
Krajowej „Solidarności” Marek Lewan-
dowski. – Terminal kontenerowy to jest 
dokładnie coś takiego, tylko skala prze-
ładunku, obrotów, środków transportu 
jest wielokrotnie większa. Chwila nie-
uwagi może doprowadzić do tragedii.

Sytuacja jest tym bardziej drama-
tyczna, że miały już miejsce wypadki w 
pracy. Jak informuje Jacek Szornak, w 
większości takich zdarzeń brali udział 
pracownicy firm zewnętrznych. Osoby 
te nie są ewidencjonowane, a gdy do-
chodzi do wypadku, pracodawca odpo-
wiada, że… nie jest to jego pracownik. 

PIKIETA W GDYNI

Walczą o bezpieczeństwo dla wszystkich pracowników 
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W większości terminali brakuje 
instrukcji prac na wysokości 
i instrukcji poruszania się 
pojazdów po ich terenie (to 
setki ciężarówek jeżdżących 
bez ograniczeń). Brakuje także 
ośrodków szkolenia dla dokerów 
i programów szkoleń.

Od kwietnia trwa spór zbiorowy. Do tej pory nie doszło do porozumienia.

skiego. – Nie protestujemy przeciwko 
osobom przyjeżdżającym ciężko pra-
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Polacy zdecydowali przy rekordowej frekwencji 

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
PROCENT GŁOSÓW: 43,59%
PROCENT MANDATÓW 51,01%
GŁOSÓW: 8 051 935 
MANDATÓW: 235

KOALICJA OBYWATELSKA
PROCENT GŁOSÓW: 27,40%
PROCENT MANDATÓW: 29,13%
GŁOSÓW: 5 060 355 
MANDATÓW: 134

SLD (LEWICA)
PROCENT GŁOSÓW: 12,56%
PROCENT MANDATÓW 10,65%
GŁOSÓW: 2 319 946 
MANDATÓW: 49

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
PROCENT GŁOSÓW: 8,55%
PROCENT MANDATÓW 6,52%
GŁOSÓW: 1 578 523 
MANDATÓW: 30

KONFEDERACJA
PROCENT GŁOSÓW: 6,81%
PROCENT MANDATÓW 2,39%
GŁOSÓW: 1 256 953 
MANDATÓW: 11

MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA
PROCENT GŁOSÓW: 0,11%, PROCENT MANDATÓW 0,22%
GŁOSÓW: 32 094, MANDATÓW: 1

Sejm
2019

Przy rekordowo wysokiej frekwencji, wynoszącej 61,74 proc., w wyborach z 
13 października br. zwycięski, skupiony pod szyldem PiS, obóz Zjednoczonej 
Prawicy utrzymał stan posiadania 235 mandatów poselskich. PiS, wraz z koali-
cjantami, będzie mogło samodzielnie sformować rząd. Senat z minimalną prze-
wagą opozycji może okazać się hamulcowym zmian forsowanych przez obóz 
rządzący. W okręgu gdyńsko-słupskim PiS wygrało z Koalicją Obywatelską. 

8 milionów
Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Poro-

zumieniem i Solidarną Polską) zdobyło 
uznanie 8 051 935 rodaków, to 43,59 proc. 
oddanych głosów. 

– Mamy zwycięstwo. Mimo potęż-
nego frontu przeciwko nam, zdołaliśmy 
wygrać. Otrzymaliśmy dużo, ale zasługu-
jemy na więcej – powiedział prezes PiS 
Jarosław Kaczyński po ogłoszeniu sonda-
żowych wyników wyborów.

W Sejmie zasiądzie 235 posłów tej 
opcji: 199 z PiS, 18 z Porozumienia, 17 z 
Solidarnej Polski i jedna posłanka Partii 
Republikańskiej.

W 2015 roku PiS poparło 5 711 687 
wyborców (przy frekwencji 50,92 proc.). 

Koalicja Obywatelska uzyskała 27,4 
proc. poparcia, co przekłada się na 134 
mandaty poselskie, o 4 mniej niż w po-
przednim rozdaniu. 

Do Sejmu weszły też: SLD (Lewica) z 
12,56 proc. i 49 mandatami, PSL – 8,55 
proc. i 30 mandatami oraz Konfederacja 
– 6,81 proc. i 11 mandatów. Jeden mandat 
poselski uzyskała Mniejszość Niemiecka. 

Kto z Gdańska?

Z okręgu wyborczego nr 25, obej-
mującego powiaty gdański, kwidzyński, 
malborski, nowodworski, starogardz-
ki, sztumski, tczewski oraz dwa miasta 
na prawach powiatu – Gdańsk i Sopot, 
przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwo-
ści w Sejmie będą z PiS: Kacper Płażyń-
ski, zdobywając rekordowe 89 384 głosy, 
wiceminister Jarosław Sellin, Kazimierz 
Smoliński i Tadeusz Cymański (Solidar-
na Polska).

– Wynik, który zdobyłem, to dla mnie 
wielkie zobowiązanie, ale i wielki honor, 
że tylu mieszkańców Pomorza zdecydo-
wało się mi zaufać. Zrobię wszystko, żeby 
tego zaufania nie zawieść – powiedział 
Kacper Płażyński dzień po wyborach.

Nie były to także udane wybory dla 
znanych radnych. W Sejmie nie zobaczymy 
Karola Rabendy, Joanny Cabaj, Kazimierza 
Koralewskiego i Arwida Żebrowskiego. 
Miejsce znalazło się za to dla Jana Kantha-
ka (SP), radnego gdańskiego, pracującego 
w stolicy rzecznika ministra Ziobry, startu-
jącego z listy PiS w… Lublinie. 

Z Koalicji Obywatelskiej do Sejmu 
weszli: Jarosław Wałęsa (61 805 głosów), 
Piotr Adamowicz, Agnieszka Poma-
ska, Sławomir Neumann, Małgorzata 
Chmiel oraz Jerzy Borowczak, któremu 
do mandatu wystarczyło 5491 głosów. 

Przewodniczący pomorskiej PO 
Sławomir Neumann, bohater „taśm” 
ujawnionych przez TVP pod koniec 
kampanii, był liderem listy Koalicji 
Obywatelskiej w okręgu gdańskim, ale 
„zrobił” dopiero czwarty wynik (25 202 
głosy).

Nie załapali się na posłowanie m.in. 
była posłanka .Nowoczesnej Ewa Lie-
der, były poseł i europoseł PO Krzysztof 

Lisek i były poseł Ruchu Palikota Piotr 
Bauć (443 głosy). 

SLD z okręgu gdańskiego będzie repre-
zentowała Beata Maciejewska (Wiosna) 
z 23 319 głosami, rywalizując zwycięsko o 
mandat z Jolantą Banach (22 485).  

Przedstawicielem Konfederacji Wol-
ność i Niepodległość z Gdańska będzie 
Michał Urbaniak (14 918 oddanych 
głosów).   

Poza Sejmem znalazł się Andrzej 
Kobylarz (Kukiz’15), startujący jako 
„jedynka” PSL Koalicji Polskiej, uzyskał 
7463 głosy.  

W okręgu gdańskim Koalicję Oby-
watelską poparło 41,31 proc. głosu-
jących, a na Prawo i Sprawiedliwość 
oddano 32,1 proc. głosów. 

Kto z Gdyni i ze Słupska?

W okręgu 26, tzw. gdyńsko-słupskim, 
po pięć mandatów zdobyły Prawo i Spra-
wiedliwość oraz Koalicja Obywatelska. 
Dwa mandaty do Sejmu wchodzą z listy 
Lewicy, a po jednym z PSL i Konfederacji 
Wolność i Niepodległość.

Z listy PiS do Sejmu weszli: lider partii 
Jarosława Kaczyńskiego na Pomorzu Mar-
cin Horała (86 079 głosów), rzecznik 
rządu Piotr Müller, Aleksander Mrów-
czyński oraz radna pomorska Magdalena 
Sroka (Porozumienie) i były przewodni-
czący „Solidarności” Janusz Śniadek. 

Nie dostała się do Sejmu posłanka 
Małgorzata Zwiercan, mimo billboardów 
z premierem Morawieckim.  

Z listy Koalicji Obywatelskiej manda-
ty poselskie uzyskali: Barbara Nowac-
ka (najlepszy wynik w okręgu 88 833 
głosy), Henryka Krzywonos-Strychar-
ska, Zbigniew Konwiński, Kazimierz 
Plocke i Tadeusz Aziewicz. 

Nie dostali się do Sejmu radny Sejmi-
ku, dyrektor chojnickiego szpitala Leszek 
Bonna i poseł Grzegorz Furgo. 

Z listy SLD (Lewicy) do Sejmu dostali 
się: prof. Joanna Senyszyn, znana z kon-
trowersyjnych wypowiedzi atakujących 
konserwatywny światopogląd i opinii na 
temat historii najnowszej (36 405 głosów) 
i Marek Rutka. 

Z listy PSL były minister i poseł 
Marek Biernacki wchodzi z 19 272 
głosami, a z listy Konfederacja Wolność 
i Niepodległość Artur Dziambor, uzy-
skawszy 19 334 głosy.

W okręgu gdyńsko-słupskim na Pra-
wo i Sprawiedliwość oddano 36,4 proc. 
głosów, a Koalicję Obywatelską poparło 
35,9 proc. głosujących. 

Tutaj lista PiS po raz pierwszy pozy-
skała większe poparcie niż PO z przyle-
głościami, od lat na Pomorzu tworząca 
lokalny aparat władzy samorządowej. 

Senat

Prawo  i Sprawiedliwość w Senacie 
ma 48 senatorów, opozycja (PO 43, 

PSL 3, SLD 2) również 48 senatorów. 
Z tym, że wśród czworga senatorów, 
startujących jako kandydaci niezależni 
z własnych komitetów, trzej albo de-
klarowali, ale są uznawani, za sprzyja-
jących opozycji, a senator Lidia Staroń 
zadeklarowała, że „była, jest i będzie se-
natorem niezależnym, zgodnie z dewizą 
Zawsze po stronie ludzi”. 

Wszystkie miejsca w Senacie z woje-
wództwa pomorskiego zajmą kandydaci 
Koalicji Obywatelskiej.

Senatorami zostali:
Okręg nr 62 (powiaty wejherowski, 

lęborski, Słupsk) Kazimierz Kleina; nie 
weszła Dorota Arciszewska-Mielewczyk, 
39,75 proc. głosów.

Okręg nr 63 (powiaty kościerski, 
kartuski, bytowski, chojnicki, człuchow-
ski) Stanisław Lamczyk; przegrali: wo-
jewoda Dariusz Drelich i były senator 
Waldemar Bonkowski.

Okręg nr 64 (Gdynia, powiat puc-
ki) Sławomir Rybicki, a w pokonanym 
polu zostali Marcin Bełbot i Józef Wójcik. 

Okręg nr 65 (Gdańsk, Sopot) Bog-
dan Borusewicz, nie weszła radna Sej-
miku Anna Gwiazda. 

Okręg nr 66 (powiaty gdański, 
tczewski, starogardzki) Ryszard Świl-
ski, odebrał miejsce w Senacie Anto-
niemu Szymańskiemu. 

Okręg nr 67 (powiaty nowodworski, 
malborski, sztumski, kwidzyński) Le-
szek Czarnobaj, pokonując Kazimierza 
Janiaka, 39,9 proc. głosów

Frekwencja

 Do urn poszło 18 678 457 rodaków, 
czyli 61,74 proc. uprawnionych do gło-

sowania. To najwyższa frekwencja w 
wolnych i demokratycznych wyborach 
parlamentarnych. W częściowo wolnych 
wyborach z czerwca 1989 roku wyniosła 
ona 62,7 proc.  

Frekwencja w tych wyborach wy-
niosła w woj. pomorskim 63,34 proc. W 
Gdańsku do urn poszło aż 72,54 proc. 
uprawnionych, w Gdyni 72,50 proc. 
Wyższa, wśród jedenastu miast z ponad 
250 tysiącami mieszkańców, była tylko w 
Poznaniu i w Warszawie.

Co dalej? 

Zapewne czekają nas zmiany w rzą-
dzie. Pozycje Zbigniewa Ziobry dzięki 
17 posłom SP i Jarosława Gowina z 18 
posłami Porozumienia wydają się nie-
zagrożone. Premierem ma pozostać 
Mateusz Morawiecki, ale sam rząd czeka 
rekonstrukcja.  

Nowy rząd ma kłaść mocny nacisk na 
kwestie demografii, ekologiczne i ener-
getyczne. – Nasz rząd i nasz polityczny 
obóz, jak żaden wcześniej, wie, jak ważne 
jest uniezależnienie nas od jednego źródła 
energii czy od jednego państwa. Widać to 
choćby w dywersyfikacji źródeł energii i 
kierunków, z których surowce do wy-
twarzania energii uzyskujemy.    Potrze-
bujemy dodatkowych mocy w systemie 
energetycznym. Te zaś mogą i powinny 
pochodzić ze źródeł niskoemisyjnych lub 
nieemisyjnych, czyli z morskiej energety-
ki wiatrowej i energetyki jądrowej – mó-
wił nam o miksie energetycznym przed 
wyborami lider PiS na Pomorzu poseł 
Marcin Horała.

Będzie to swego rodzaju rewolucja 
gospodarcza. Moc naszych elektrowni to 

dzisiaj 40 gigawatów. Odejście od energii 
z węgla oznaczałoby w Polsce blackout. 

Kto, z kim?

Konfederacja (11 mandatów) będzie 
doskwierać rządzącym z prawej strony. 
Do Sejmu wraca Janusz Korwin-Mikke 
i pojawi się Grzegorz Braun. 

Lewica w 2015 roku pogrzebała swe 
szanse w koalicji z Januszem Palikotem. 
Tym razem połączone siły lewicy zyska-
ły 49 mandatów poselskich: 14 posłów z 
Wiosny, 6 z Lewicy Razem oraz 6 bezpar-
tyjnych, a 23 to członkowie SLD. A wśród 
nich tacy weterani jeszcze z czasów PZPR, 
jak Włodzimierz Czarzasty, prezes Sto-
warzyszenia Ordynacka, Marek Dyduch, 
były członek KW PZPR, czy Andrzej Ro-
zenek, były zastępca redaktora naczelnego 
„Nie”, frontman Ruchu Palikota. 

Nie będzie w Sejmie posła Stani-
sława Piotrowicza, któremu elektorat 
PiS podziękował. Zabraknie też m.in. 
Anny Sobeckiej, która zasiadała w Sej-
mie od 1997 r., Tomasza Cimoszewicza, 
Krzysztofa Czabańskiego, drugiego na 
liście PiS do Sejmu w Toruniu, szefa 
Rady Mediów Narodowych. 

Cdn. 

12 listopada br. odbędzie się pierw-
sze posiedzenie Zgromadzenia Narodo-
wego. Priorytetem jest kampania prezy-
dencka, gdyż to od sukcesu Andrzeja 
Dudy zależy realne sprawowanie władzy 
do 2023 roku. W maju 2020 r. czekają 
nas wybory prezydenckie. Wnet wystar-
tuje kolejna wyborcza kampania. 

Artur S. Górski 
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W Zespole Trójstronnym ds. Przemysłu Stoczniowego, na wniosek Sekcji 
Krajowej Przemysłu Okrętowego NSZZ „Solidarność”, przyjęto „Manifest 
dla Przemysłu Stoczniowego – Technologie Morskie: sektor strategiczny 
dla Polski”. 

Manifest dla Przemysłu 
Stoczniowego

Manifest partnerów społecznych sektora stoczniowego został podpisany 10 paź-
dziernika 2019 r. przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka 
Gróbarczyka, ze strony związkowej przez przewodniczącego Sekcji Krajowej Prze-
mysłu Okrętowego NSZZ „S” Mirosława Piórka, a ze strony pracodawców przez 
Grzegorza Landowskiego, prezesa Portalu Morskiego.  

Jest to dokument ważny ze względu na produkcję stoczniową, szkolenie kadr, 
obrót handlowy dokonywany drogą morską, obronność, ekologię, sprawy pracow-
nicze oraz wyzwania wymuszane konkurencyjnością, głównie Chin, które dążą do 
tego, aby w obszarze morskim i produkcji stoczniowej grać wiodącą w świecie rolę 
od 2025 roku. 

Dokument ma być podstawą do działań związanych z opracowaniem i przyję-
ciem strategii przemysłowej rozwoju sektora stoczniowego i technologii morskich 
jako strategicznych dla Polski dziedzin w „błękitnej gospodarce”. 

Partnerzy społeczni współtworzący Zespół Trójstronny ds. Przemysłu Stocz-
niowego, reprezentujący strony dialogu społecznego na rzecz pomyślnego rozwoju 
polskiej branży stoczniowej, zgadzają się, że sektor budowy i remontu jednostek 
pływających jest strategiczny dla polskiej gospodarki, a potwierdzeniem tego po-
winno być przyjęcie dedykowanej strategii przemysłowej dla sektora Technologii 
Morskich w Polsce.

Bez specjalnej strategii, sektorowi stoczniowemu, wpisującemu się w Europejski 
Sektor Technologii Morskich, będzie trudniej sprostać wyzwaniom społecznym i 
gospodarczym oraz wykorzystać potencjał i możliwości. 

Podkreślają konieczność strategicznego zaangażowania ze strony państwa w 
odniesieniu do przyszłości tego sektora, jego pracowników, łącznie z instytucjami 
edukacyjnymi i badawczymi.

Przypominają, że sektor technologii morskiej w Europie składa się z ponad 
22 tysięcy przedsiębiorstw sprzętu morskiego i około 300 stoczni, które zatrudniają 
ponad 900 tysięcy wykwalifikowanych pracowników i generują rocznie produkcję 
o wartości 112,5 mld euro. Europejski rynek statków specjalnego przeznaczenia 
o wysokiej technologii i wysokiej wartości, w szczególności rynek statków wy-
cieczkowych (i większych promów), będzie podlegał coraz silniejszej presji. Chiny 
przygotowują się do wejścia w ten sektor rynku i zamierzają zbudować „krytyczny 
potencjał” w transporcie wodnym, co stanowi zagrożenie dla stoczni europejskich, 
wytwarzających połowę światowych jednostek pływających o specjalistycznym 
przeznaczeniu i wysokich technologiach. Jest to wynik m.in. inwestowania w in-
nowacje, rozwój i badania.

Aby zachować konkurencyjność i umożliwić sektorowi sprostanie wyzwaniom 
społecznym należy zwrócić się do decydentów, by ci przyjęli strategię przemysłową 
dla sektora TM w Europie w celu ochrony regionów, przedsiębiorstw i dobrobytu 
pracowników sektora.

Autorzy dokumentu zwracają uwagę, że sektor technologii morskich jest też 
kluczowym sektorem dla europejskiej obrony. Europejskie stocznie marynarki 
wojennej przyczyniają się do wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Okręty 
marynarki wojennej i sprzęt morski są również ważne dla funkcjonowania straży 
przybrzeżnych.  

By Polska nie przegrała w ostrej konkurencji, konieczne jest m.in.: wdrożenie 
nowej strategii przemysłowej dostosowanej do potrzeb i wyzwań, stymulującej 
twórcze i innowacyjne przewagi poprzez zapewnienie odpowiednio wykształconych 
i wykwalifikowanych pracowników. Konieczne jest przy tym stosowanie ochrony 
wartości intelektualnej. 

W obrębie sektora stoczniowego w Polsce muszą być wdrożone reguły z porozu-
mienia dotyczącego standardów społecznych przyjętych przez Europejski Komitet 
Dialogu Sektora Stoczniowego i Remontowego i upowszechnienie w polskim sek-
torze stoczniowym „Kodeksu dobrych praktyk w dziedzinie BHP dla przemysłu 
stoczniowego” rekomendowanego przez MOP. 

(asg)
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– Uzyskał Pan najlepszy wynik wy-
borczy w województwie pomorskim, 
zyskując poparcie 89 384 wyborców. 
Jak to się robi?

– Robi się to systematycznie pracu-
jąc na rzecz mieszkańców. Jako dzia-
łacz społeczny, a potem radny robiłem 
wszystko, aby dobrze wywiązywać się ze 
swoich działań i nie zawieść zaufania, 
które we mnie pokładano. Swoje zrobiła 
też z pewnością wyczerpująca, trudna 
kampania wyborcza. Jej z kolei nie by-
łoby bez rzeszy moich współpracowni-

Polska Solidarna to hasło,  
które zawsze będzie aktualne
Rozmowa z KACPREM PŁAŻYŃSKIM, nowo wybranym posłem 
z listy Prawa i Sprawiedliwości

Decyzje, jakie przy urnach 
wyborczych podjęliśmy 
13 października,  
dają szansę, że 

DOBRY CZAS 
DLA POLSKI
będzie trwał.

Dziękuję wszystkim 
związkowcom i sympatykom 
„Solidarności”, którzy oddali 
swój głos na listy Prawa 
i Sprawiedliwości,  
a w szczególności dziękuję 
za poparcie dla mnie, które 
zaowocowało uzyskaniem 
mandatu.
Żeby Polska była Polską…

Janusz Śniadek

Podziękowania

Kacper Płażyński na spotkaniu z emerytami w siedzibie „Solidarności” w Gdańsku,  
12 września 2019 r. Po prawej – Wanda Lemanowicz.

ków, wolontariuszy i ludzi dobrej woli, 
którzy zechcieli się włączyć w nasze 
działania. No i oczywiście – bez mojej 
żony, która jako szef sztabu koordyno-
wała wszystkie prace.

– Jakie są pierwsze wrażenia nowego 
posła w gmachu Sejmu?

– Ja ten gmach dość dobrze znam, 
bywałem tam jako społecznik i jako 
radny. Chciałbym, żeby to była dobra 
dla Polski kadencja. Jeśli uda mi się 
dołożyć do tego swoją cegiełkę – będę 

szczęśliwy. Idę do Sejmu, by służyć 
ludziom, a nie dla splendorów i wido-
ków.
– Czy hasło „Polska Solidarna” niesie 
ze sobą aktualne treści?

– Polska Solidarna to hasło, które 
zawsze będzie aktualne. Musimy dzia-
łać w duchu solidarności – tej zwykłej, 
międzyludzkiej, która nakazuje nam 
troskę o słabszych, ale też w zgodzie 
z etosem wielkiego ruchu społecz-
nego „Solidarności”. Myślę, że rząd 
Prawa i Sprawiedliwości jest wierny 
temu przesłaniu. Państwo zwraca się 
twarzą ku obywatelom, mamy w kraju 
prawdziwą rewolucję godności, mamy 
wreszcie poczucie, że nie jesteśmy sami 
z naszymi problemami i wyzwaniami, 
jakie stoją przed Polską.

– Czy będzie Pan nadal pilnował 
spraw gdańskich, w tym spraw zwią-
zanych z gospodarką morską? Co 
będzie Pańskim priorytetem w po-
selskim działaniu?

– Jako poseł chciałbym przede 
wszystkim dobrze reprezentować 
mieszkańców naszego regionu, zabiegać 
o ich sprawy. Będę zajmował się także 
problematyką gospodarki morskiej oraz 
kontynuował rodzinną tradycję dbało-
ści o sprawy Polonii, o to, by nasi ro-
dacy mieszkający poza granicami kraju 
mogli wracać tam, gdzie jest ich dom: 
do Polski.

Rozmawiał Artur S. Górski 
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Członkowie NSZZ „Solidarność” z regionów Gdańskiego i Mazowieckiego 22 
października br. rozdawali klientom hipermarketu Auchan w Rumi ulotki i 
informowali o łamaniu praw pracowniczych. Akcja „Stop wyzyskowi!” doty-
czyła warunków pracy, szczególnie przeciążenia pracowników nadmiarem 
zadań. Wielu klientów, w rozmowach ze związkowcami, popierało akcję.
Przybywa klientów sieci, zwiększa się obciążenie pracą handlowców.

Auchan rośnie, ale nie dla pracowników 

Ulotką w wyzysk
W ślad za tym nie idą dodatkowe 

etaty, premie są uzależnione od obrotu 
sieci, na który szeregowy pracownik 
ma wpływ śladowy lub żaden. Obroty 
sklepu są uzależnione też od rotacji 
i dostępności towaru. Skoro brakuje 
pracowników do wykładania towarów 
na półki, to system premiowy uzależ-
niony od obrotu po prostu nie działa.

Petycja zawierająca żądania związ-
kowców została przekazana dyrekcji 
podczas akcji ulotkowej. 

Europejska rada

Kwestie praw pracowniczych w tej 
sieci w Polsce były też przedstawione 
Europejskiej Radzie Zakładowej w Au-
chan. 

Europejskie rady zakładowe upraw-
nione są do uzyskiwania informacji 
i prowadzenia konsultacji dotyczących 
całości przedsiębiorstwa lub grupy 
przedsiębiorstw o zasięgu wspólnoto-
wym albo co najmniej dwóch zakładów 
pracy lub dwóch przedsiębiorstw poło-
żonych w różnych państwach członkow-
skich. Są uprawnione do uzyskiwania 
informacji i prowadzenia konsultacji 
dotyczących wszystkich zakładów pracy 
lub przedsiębiorstw położonych w pań-
stwach członkowskich. 

Kierownictwo Auchan Polska SA, za-
pytane przez nas, czy nadal aktualna jest 
w relacjach ze związkami zawodowymi 
deklaracja, którą spółka się szczyci, 
a mianowicie (tu cytat): Zrównoważony 
sposób prowadzenia biznesu przez Au-
chan wynika z wartości założycieli firmy 
oraz ich przekonania, że odpowiedzialny 
biznes to dobry biznes. Strategia Auchan 
opiera się na takich wartościach, jak za-
ufanie, dzielenie się, postęp, szacunek, 
odpowiedzialność i uczciwość. Niniejszym 
potwierdzam zobowiązanie Auchan Pol-
ska do przyjęcia, stosowania i popierania 
zasad Global Compact z zakresu praw 
człowieka, standardów pracy, ochrony 
środowiska i przeciwdziałania korupcji, 
we wszystkich sferach działalności firmy 
– odpowiada:

– Przytoczona przez pana dekla-
racja dalej obowiązuje i kierujemy się 
nią w naszych codziennych działaniach 
– zapewnia Dorota Patejko, dyrektor ds. 
komunikacji i CSR (corporate social re-
sponsibility) Auchan Polska SA. 

Jak zatem spółka zamierza współ-
pracować ze związkami zawodowy-
mi, głównie z NSZZ „Solidarność”, 
w związku z sygnałami o utrudnianiu 
działalności związkowej? 

Tu pada zapewnienie Dyrekcji Zaso-
bów Ludzkich Auchan Polska Sp. z o.o.:

– Auchan Polska prowadzi dialog 
ze wszystkimi partnerami społeczny-
mi. Dialog prowadzony jest zarówno 
lokalnie (sklep), jak i centralnie (spół-

ka). Zgodnie z podpisanym przez NSZZ 
„Solidarność” i Auchan Polska Porozu-
mieniem o Współpracy strony rozma-
wiają o różniących je kwestiach. Auchan 
Polska i dyrekcja sklepu w Rumi mają 
nadzieję na kontynuowanie tego dialo-
gu – deklaruje kierownictwo krajowe i 
wylicza, że do chwili obecnej z zaplano-
wanych na ten rok spotkań centralnych 
odbyły się wszystkie, a w zakresie dialo-
gu lokalnego w Rumi odbyły się cztery 
spotkania z NSZZ „S”.

 
Działalność za zgodą

Centrala Auchan broni się twier-
dzeniem, że pracodawca udzielił w 
tym roku członkom związków zawo-
dowych z Rumi kilkadziesiąt zwolnień 
z obowiązku świadczenia pracy z za-
chowaniem prawa do wynagrodzenia. 
Przewodnicząca „Solidarności” w Rumi 
– wylicza dyrektor Patejko – korzystała 
w tym roku z 20 takich dni.   

Jednak przewodnicząca Katarzyna 
Tyszkiewicz mówi, że faktycznie odde-
legowania były na 2–3 godziny na spo-
tkania w związku z Zakładowym Fun-
duszem Świadczeń Socjalnych w Gdyni 
plus kilka do Warszawy na spotkania 
centralne, a cofniętych wniosków było 
co najmniej siedem, m.in. na spotka-
nie komisji i z dyrekcją Auchan Gdynia 
Redłowo. 

– Zdarzające się odmowy (według 
Auchan cztery dni w 2019 roku), jeśli 

chodzi o przewodniczącą Komisji Od-
działowej NSZZ „S”, są podyktowane 
albo niezasadnym wnioskiem o takie 
zwolnienie, albo brakiem możliwo-
ści zapewnienia obsługi klientów bez 
zmian harmonogramów pracy innych 
pracowników – odpowiada dyrekcja 
sieci. 

Na skutek zgłoszenia podejrzenia 
utrudniania działalności związkowej 
hipermarket w Rumi był przedmiotem 
kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. 
Dyrekcja Auchan Polska pochwaliła 
się nam, że kontrola, zakończona 13 
kwietnia, nie wykazała utrudniania 
działalności związkowej.

Rozmowy kontrolowane

Czy zarząd spółki posiada infor-
macje o szykanowaniu członków „So-
lidarności” w centrum handlowym w 
Rumi?  

– Dementuję informację, jakoby w 
sklepie odbywały się rozmowy „pre-
wencyjne” lub „próby nacisku na człon-
ków związku”. Pracownicy należący do 
związków zawodowych są traktowani 
na jednakowych zasadach jak pozostali 
– zapewnia dyrektor z centrali. 

Z kolei przewodnicząca Komisji Od-
działowej „S” w Auchan, obejmującej 
Rumię i Gdynię, podaje przykłady takich 
rozmów, także w trakcie i po ostatniej 
akcji ulotkowej. Przedstawiciele NSZZ 
„S” parokrotnie odmówili podpisania 
deklaracji, że w Auchan jest faktycznie 
prowadzony dialog społeczny.

– Przykłady braku dialogu widać 
niemalże na każdym spotkaniu z przed-
stawicielami Auchan Polska. Pracodaw-
ca przygotował projekt porozumienia 
dotyczącego zasad prowadzenia dialo-
gu w Auchan Polska, w którym próbuje 
wymusić na Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” zrzeczenia się ustawo-
wych praw, jak prawo do ekspertów, 

AUCHAN W RUMI: AKCJA ULOTKOWA

prawo do swobodnego decydowania 
przez związek, kto będzie reprezento-
wał „Solidarność” na spotkaniach. Pod-
czas jednego ze spotkań z pracodawcą 
nie wpuszczono Alfreda Bujary, prze-
wodniczącego Krajowego Sekretariatu 
Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ 
„S”. Co więcej, tego feralnego dnia 
pod strażą ochrony przedstawiciele 
NSZZ „Solidarność” eskortowani byli 
do toalety, a przecież spotkanie miało 
dotyczyć dobrych praktyk w Auchan 
– wylicza przewodnicząca Katarzyna 
Tyszkiewicz.  

Po zadaniu przez nas pytań centrali 
w Piasecznie uzyskaliśmy deklarację, że 
Auchan Polska ma „głęboką nadzieję na 
podpisanie ze wszystkimi partnerami 
społecznymi Porozumienia o Dialogu 
Centralnym”. A jak było dotychczas?

– Spotkania ze związkami zawodo-
wymi organizowane były przez praco-
dawcę w miejscach tak odległych, że 
aby dojechać na godzinę 10 nasi przed-
stawiciele musieli wyjechać o godzinie 
22 poprzedniego dnia. Po 12-godzinnej 
podróży ze zdumieniem orientowali się, 
że nie jest realizowana agenda spotka-
nia, tylko parogodzinna nagonka na 
przewodniczącego Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” w Auchan – opi-
suje Katarzyna Tyszkiewicz

Kolejne spotkanie zaplanowane było 
na 30 października br. w Toruniu. Efek-
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Europejska rada zakładowa 
jest uprawniona do 
uzyskiwania informacji 
i prowadzenia konsultacji 
dotyczących całości 
przedsiębiorstwa lub 
grupy przedsiębiorstw 
o zasięgu wspólnotowym 
albo co najmniej dwóch 
zakładów pracy lub dwóch 
przedsiębiorstw położonych 
w różnych państwach 
członkowskich. Jest 
uprawniona do uzyskiwania 
informacji i prowadzenia 
konsultacji dotyczących 
wszystkich zakładów 
pracy lub przedsiębiorstw 
położonych w państwach 
członkowskich. 

Akcja ulotkowa spotkała się z zainteresowaniem klientów hipermarketu.

ty będą znane już po zamknięciu tego 
wydania naszego „Magazynu”.    

Związkowcy mówią też o ogranicza-
niu dostępu do pracowników i człon-
ków „Solidarności”. 

– W skrajnym przypadku ponad pół 
roku przewodniczący komisji nie mógł 
spotkać się z członkami związku w Au-
chan Okęcie. Czy pani dyrektor mówi 
o takich standardach? Czy według pani 
dyrektor standardami Auchan jest fakt, 
że od dłuższego czasu nie mogę się spo-
tkać z członkami związku oraz dyrekcją 
sklepu Auchan Gdynia Redłowo. Jedna 
pani dyrektor ustala datę spotkania, a 
druga nie puszcza mnie na spotkanie, 
odmawiając oddelegowania. A może 
standardem jest fakt, że trzy razy nie 
doszło do posiedzenia Komisji Oddzia-
łowej, ponieważ nie mogliśmy uzyskać 
zgody na oddelegowanie, a przecież 
pracując na trzy zmiany, zawsze któryś 
z członków komisji potrzebuje oddele-
gowania ze względu na grafik – wylicza 
Tyszkiewicz. 

Dodaje, że bulwersujące jest stwier-
dzenie dyrekcji, że nie ma zastraszania 
pracowników oraz członków związku. 
Jak się dowiadujemy, w posiadaniu 
związkowców są pisemne oświadczenia 
pracowników, którzy się z takim działa-
niem spotkali. 

Artur S. Górski

KATARZYNA TYSZKIEWICZ, przewodnicząca 
Komisji Oddziałowej NSZZ „S” w Auchan 
Rumia i członek Komisji Zakładowej NSZZ „S” 
w Auchan Polska

– W Auchan przybywa klientów, pracownikom przybywa 
pracy, ale nie przybywa im pieniędzy, a system premiowy jest 
z de�nicji uznaniowy. Działalność związkowa jest utrudniana.
Nasza akcja informacyjna miała doprowadzić do zaprzestania 
łamania praw pracowniczych. Dyrekcja powinna wiedzieć, że 

dobre praktyki w pracy przekładają się na lepszą obsługę klientów.
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– Wszystkie Twoje czyny, Twoje 
słowa, dobro, które dałeś innym, Twoja 
walka o wolność wydały wielki plon, on 
rośnie, potężnieje – mówił premier Ma-
teusz Morawiecki, syn Kornela, podczas 
uroczystości pogrzebowych ojca, uczest-
nika protestów Marca ’68, współpracow-
nika KSS KOR, delegata na I Krajowy 
Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, 
założyciela „Solidarności Walczącej”.  

Dzień przed śmiercią Kornel Mora-
wiecki otrzymał wyróżnienie Drzwi do 
Wolności XI festiwalu filmowego Niepo-
korni Niezłomni Wyklęci w Gdyni. Przy-
znawane jest ono za odwagę i poświęcenie 
bohaterom podziemia niepodległościo-
wego, osobom, które w niezłomny sposób 
propagują ideę wolności. Tego wieczoru 
Kornel Morawiecki był obecny duchem. 
Wierszem Norwida „Daj mi wstążkę błę-
kitną” żegnał go przyjaciel Andrzej Koło-
dziej, lider strajku w Stoczni im. Komuny 
Paryskiej w 1980 roku.

Początek drogi 

Kornel Morawiecki większość życia 
spędził w konspiracji. Po Marcu 1968 r. 
wydawał ulotki przeciwko interwencji 
wojsk Układu Warszawskiego w Cze-
chosłowacji, dwa lata później przeciwko 
stłumieniu protestów robotniczych w 
grudniu 1970 r. W 1979 r. związał się z 
wydawanym we Wrocławiu drugoobie-
gowym „Biuletynem Dolnośląskim”. W 
czerwcu 1979 r. wraz z grupką przyja-
ciół witał papieża Jana Pawła II biało-
-czerwonym transparentem z napisem 
„Wiara. Niepodległość”. 

Wolność trzeba wywalczyć   

Dwaj radykalni wrocławscy dzia-
łacze NSZZ „Solidarność” – 26-letni 
kierowca Władysław Frasyniuk i 40-
-letni dr fizyki Kornel Morawiecki 
– po 13 grudnia 1981 r. zostali, przez 
przypadek i łut szczęścia, na wolności. 
Frasyniuk wnet został szefem RKS na 
Dolnym Śląsku. Różniło ich spojrzenie 
na metody prowadzenia oporu wobec 
junty WRON. Z początkiem czerwca 
1982 r. drogi RKS i Morawieckiego się 
rozeszły. 

– Ja byłem człowiekiem „Solidar-
ności” i atak na nią, to, że komuniści 
zawarli z nami porozumienie, a potem 
nas zaczęli aresztować, że nas zdelegali-
zowali, spowodowało radykalizację. To 
nas skłoniło do utworzenia „Solidarno-
ści Walczącej”. Wiedzieliśmy, że wolno-
ści się nie wyprosi, nie wynegocjuje, nie 
wymodli. Że trzeba ją wywalczyć – mó-
wił Morawiecki w rozmowie z „Rz”.

Pomysłodawcą nazwy „Solidarność 
Walcząca” był inż. Tadeusz Świerczew-
ski. Symbolem była litera „S” z kotwicą 
– znak łatwy do kreślenia na murach.  

Żegnamy Kornela Morawieckiego,  
przywódcę „Solidarności Walczącej”

Wobec Boga i Ojczyzny przysięgam walczyć o wolną i niepodległą Rzeczpospolitą Solidarną, poświęcać swe siły, czas, 
a jeśli zajdzie potrzeba swe życie dla zbudowania takiej Polski. Przysięgam walczyć o solidarność między ludźmi i naro-
dami. Przysięgam rozwijać idee naszego Ruchu, nie zdradzić go i sumiennie spełniać powierzone mi w nim zadania.

(rota przysięgi „Solidarności Walczącej”)

30 września 2019 roku zmarł Kornel Morawiecki. Miał 78 lat. Był człowiekiem niezłomnym, dla którego niepodległa 
Polska stanowiła główny cel życiowej aktywności.

W manifeście programowym „Kim 
jesteśmy? O co walczymy?” wskazano, 
że założeniami SW jest „walka o odzy-
skanie niepodległości i budowa Rzecz-
pospolitej Solidarnej”. Odrzucano ugo-
dę z władzą i reformowanie systemu. 
Zrewoltowane środowisko młodych 
naukowców zaczęło się kontaktować 
ze sobą już w latach 70.

Dla SW, powstałej wśród naukow-
ców Politechniki Wrocławskiej, pierw-
szy sprawdzian przyszedł 13 czerwca 
1982 roku. Na jej wezwanie do składa-
nia kwiatów zgromadziło się kilka ty-
sięcy demonstrantów. Walki z ZOMO 
trwały kilka godzin. Na placu Pereca 
zbudowano barykady. 

– Przez kilka godzin była tam wolna 
Polska – pisano w „Solidarności Wal-
czącej”.  

Kolejny sprawdzian, kryterium 
uliczne, przyszedł 31 sierpnia 1982 r. 
Śmiertelnie raniony został 27-letni to-
karz Elwro Kazimierz Michalczyk. Mili-
cyjny star przejechał studenta Jarosława 
Hyka. Ten na szczęście przeżył. Zdjęcia 
z zajść obiegły świat.  

Przełamanie „fosy”

Morawiecki znał siłę słowa. Z jego 
inicjatywy pierwszy numer podziem-
nego pisma „Z dnia na dzień” był dru-
kowany już nocą z 13 na 14 grudnia i 
kolportowany od rana 14 grudnia 1981 
r. we Wrocławiu. Zajął się wydawaniem 
prasy i ulotek RKS „Solidarność”.  

SW to także wydawanie gazetek, 
napisy na murach, audycje w radiu, 
demonstracje, a nawet elementy kontr-
wywiadu poprzez podsłuch MO i SB. 
„Solidarność” miała zakonspirowaną w 
SB jedną osobę. Kilku podkomendnych 
szefa wrocławskiej SB płk. Czesława 
Błażejewskiego kontaktowało się z SW, 
ale traktowani byli z należytym dystan-
sem. To z SW propaganda stanu wojen-

nego próbowała powiązać działania ter-
rorystyczne. Jej przypisywano np. akcje 
„bomberów” w Lubinie i Głogowie.

Okazało się, że to umiejętności na-
ukowców i pracowników Politechniki 
Wrocławskiej są niezwykle przydatne.  
Hanna Łukowska-Karniej, operator 
komputera „Odra” na uczelni, oraz inż. 
Jan Pawłowski rozszyfrowali „fosę”, 
stosowany przez SB język komunikacji 
radiowej i kody cyfrowe Wydziału „B” 
SB.  

Harcerz

Sprawa Operacyjnego Rozpraco-
wania „Harcerz” skierowana przeciw 
Morawieckiemu została założona już 
19 czerwca 1980 r. przez Wydział III 
KW MO we Wrocławiu. Morawiecki 
był na celowniku szczególnym, gdyż 
drukował odezwy w języku rosyjskim. 
Robił to wraz z dysydentem Nikołajem 
Iwanowem, autorem „Odezwy Komite-
tu założycielskiego wolnych związków 
zawodowych w ZSRR”. 

– Metody wyjścia z totalnej dyktatu-
ry musiały oprzeć się na powszechnym wy-
stąpieniu. Stąd wynikło słynne Posłanie I 
Zjazdu NSZZ „Solidarność” do Ludzi Pra-
cy Europy Wschodniej. Do Kornela dotarł 
emisariusz Nikołaj Iwanow, który przeka-
zał słowo od robotników moskiewskich do 
zjazdu „Solidarności”. Kornel je przywiózł 
na zjazd – wspominał w rozmowie z nami 
w 2012 roku Andrzej Kołodziej.

Rozpracowywanie „Solidarności Wal-
czącej” pod kryptonimem SK „Ośmiorni-
ca” prowadziła terenowa ekspozytura Biu-
ra Studiów (Inspektorat 2 w WUSW).  

– Prowadząc konspirację robiliśmy 
to na poważnie. Byliśmy lepiej do tego 
przygotowani niż RKS. Frasyniuk, Józef 
Pinior czy nieżyjący już Piotr Bednarz 
traktowali swoją działalność politycz-
nie. My – ideowo. Oni – jako metodę 
uzyskania celów. My, jako całe nasze ży-
cie. Nie spodziewaliśmy się zwycięstwa. 
Traktowaliśmy to honorowo – wspomi-
nał po latach Kornel Morawiecki. 

W latach 80. Morawiecki ukrywał 
się. Syna widział przez dekadę dwa – 
trzy razy. Wpadł po „wsypie” 9 listopada 
1987 r. Deportowany z kraju – po kilku 
dniach wrócił. Aresztowany i przetrzy-
mywany w więzieniu na Rakowieckiej 
podupadł na zdrowiu. 30 kwietnia 1988 
r. znów został deportowany. Do kraju 
wrócił nielegalnie w sierpniu 1988 r. 
Ujawnił się dopiero w 1990 roku. 

Wywrócony stół 

Kornel Morawiecki był niewygodny, 
także dla części opozycji. Im bliżej było 
porozumienia z ekipą generałów Jaru-
zelskiego i Kiszczaka, problem radykała 
trzeba było jakoś rozwiązać.  

W wyniku „kombinacji operacyj-
nych” po usunięciu w 1988 r. Kołodzieja 
i Morawieckiego z kraju, doprowadzo-
no do zmarginalizowania „Solidarności 
Walczącej”. W rezultacie ani sprawność 
organizacyjna, ani jej kontrwywiad z 
lat 80. nie zapewniły jej znaczenia po-
litycznego.   

Morawiecki był przeciwny poro-
zumieniu zawartemu przy Okrągłym 
Stole. Nie zmienił zdania. W 1991 r. 
podczas telewizyjnej kampanii przed 
wyborami parlamentarnymi wywrócił 
przed kamerami symboliczny okrągły 
stół.

– Geneza tzw. Okrągłego Stołu to 
ugoda części opozycji z przypartą do 
muru władzą. Nie respektowaliśmy 
porozumienia zawartego z szefem SB 
Czesławem Kiszczakiem. Cały Okrągły 
Stół był teatrzykiem. Ludzie władzy w 
porozumieniu z częścią opozycji o po-
dobnych, bo PZPR-owskich, korzeniach 
szykowali się do następnego ruchu i do 
skoku na kasę, gdy w Europie walił się 
system – wspominał w rozmowie z 
nami Kołodziej.

 
Powrót posła 

Kornel Morawiecki w 1990 r. zgłosił 
swoją kandydaturę w wyborach prezy-
denckich, lecz nie udało mu się zebrać 
wymaganych 100 tysięcy podpisów. 
W 1990 r. stanął na czele Partii Wolno-
ści. Jego partia uzyskała w wyborach 
1991 roku np. we Wrocławiu 9491 gło-
sów, czyli 2,62 proc. głosów w okręgu, 
w okręgu gdańskim poparło ją 2854 
wyborców. 

W 1997 r. z ramienia ROP oraz 
w 2007 r. jako bezpartyjny z poparciem 
PiS kandydował bez powodzenia do Se-
natu. W 2010 r. w wyborach prezydenc-
kich otrzymał 21 596 głosów. W 2015 
roku Kornel Morawiecki był w ruchu 
Pawła Kukiza. Na liście KKW Kukiz’15  
zdobył poparcie 26 101 głosujących, co 
było piątym wynikiem w okręgu wro-
cławskim. 

Polska jak żagiew 

12 listopada 2015 r., otwierając pierwsze 
posiedzenie Sejmu, Kornel Morawiecki, mar-
szałek senior, pytał z mównicy: Czy prawo 
stanowione przez Sejm pomoże Polsce? Czy 
potrafi poprawić dolę mieszkańców naszego 
kraju? Czy biednych uda się wyrwać z biedy? 
Czy da perspektywę ambitnym, pracowitym 
i zdolnym? Czy przywróci cześć bohaterom 
„Solidarności”? Zaczął wystąpienie od słów: 
„Niosę Ciebie Polsko, jak żagiew, jak płomie-
nie. Gdzie Cię doniosę – nie wiem”.  

– Nam, posłom, przypadł zaszczyt 
reprezentowania obywateli. Mamy 
obowiązek, spierając się, dochodzić do 
porozumienia i służyć Polsce, służyć 
wszystkim obywatelom – mówił do 
posłów i kreślił swój projekt: 

 – Marzy mi się, żebyśmy w tym par-
lamencie, z udziałem całego społeczeń-
stwa, zaproponowali Polsce i Europie 
nową, wielką konstytucję na miarę XXI 
wieku. Powiemy w niej o wzajemnej so-
lidarności bogatych z biednymi, mło-
dych ze starymi, zdrowych z chorymi, 
przedsiębiorców z pracownikami.  

Na potencjał drzemiący w Polakach 
dr Kornel Morawiecki zwracał też 
uwagę w rozmowie z nami 1 września 
2016 r., podczas inauguracji roku szkol-
nego w Kosakowie.

– Jesteśmy twórczym narodem. Szkoła 
lwowsko-warszawska, szkoła filozoficzna, 
to światowej klasy myśl filozoficzna i lo-
gika. (…) To było coś wspaniałego, coś 
najlepszego na świecie. Nasz język, nasza 
literatura, muzyka to są przykłady wy-
sokiej, niezmiernie odkrywczej, kultury. 
(…) Ważne jest, aby mieć świadomość 
ciągłości historycznej i nie gubić kontak-
tu z własną historią, a jednocześnie nie 
gubić z pola widzenia postępu świata i 
starać się świat wyprzedzić, coś od siebie 
przekazać – te słowa pozostają aktualne, 
są swoistym testamentem. 

Pogrzeb Kornela Morawieckiego od-
był się 5 października 2019 r. Spoczął na 
cmentarzu Wojskowym na Powązkach. 

Artur S. Górski 
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Śp. Kornel Morawiecki, Sala BHP, 31 sierpnia 2016 r. 

 – Marzy mi się, żebyśmy  
w tym parlamencie, z udziałem 
całego społeczeństwa, 
zaproponowali Polsce i Europie 
nową, wielką konstytucję na 
miarę XXI wieku. Powiemy 
w niej o wzajemnej  
solidarności bogatych 
z biednymi, młodych 
ze starymi, zdrowych 
z chorymi, przedsiębiorców 
z pracownikami.  
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Niedawno obchodziła trzydzieste 
urodziny, podczas których były 
wspomnienia, przypomnienie osób 
działających w minionych latach, 
biesiada z tańcem oraz podsumo-
wanie tego, co udało się dotych-
czas osiągnąć. Na prawie rodzinną 
uroczystość zostali zaproszeni nie 
tylko pracownicy, ale także ich 
współmałżonkowie i dzieci. – Jeste-
śmy bardzo blisko siebie, wspólnie 
cieszymy się z tego, że związek ma 
30 lat – mówi przewodniczący KZ 
Tomasz Wirkus. 

Na październikowe urodziny przy-
gotowana została specjalna przypinka 
„NSZZ Solidarność 1989–2019”. Ko-
misja w choczewskim Nadleśnictwie 
rozpoczęła bowiem działalność właśnie 
jesienią 1989 roku. Jej pierwszym prze-
wodniczącym był Andrzej Ficek. 

W początkowym okresie działalno-
ści związku miała miejsce spora rotacja 
personalna, ale jednocześnie zwiększyła 
się liczba członków. Obecnie, od po-
czątku bieżącej kadencji, KZ przewod-
niczy Tomasz Wirkus. – Gdy w 2012 
roku rozpocząłem pracę w Nadleśnic-
twie, od razu zapisałem się do związku 
zawodowego – opowiada. 

Uzwiązkowienie w Nadleśnictwie 
Choczewo wynosi ok. 60 procent sta-
nu osobowego (na 55 osób to 33 pra-
cowników). 

– Nasz Związek charakteryzuje się 
tym, że jesteśmy blisko siebie. Stanowi-
my jedną załogę i to jest naszym plusem 
– mówi przewodniczący, choć dostrze-
ga też ten sam kłopot, który występu-
je również w innych zakładach pracy. 
– Starsze osoby niezmiennie należą do 
Związku, ale kłopot mamy z młodszymi 
pracownikami. Martwi mnie, że mimo 
wszelkich starań i objaśnień, nie ma 
zrozumienia dla tego tematu. Nowe 
osoby, które napływają do firmy, w inny 
sposób patrzą na świat. Niejednokrot-
nie ludzi jednoczy problem, a gdy go 
nie ma, to niektórzy z nich nie widzą 
powodu, by wstępować do „Solidarno-
ści”, do związków. 

Wpływ na pozytywną bądź negatyw-
ną opinię mają między innymi tradycje 
i wartości wyniesione z domu. Na przy-
kład w przypadku jednej z osób, które 

KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PRZY NADLEŚNICTWIE CHOCZEWO 

Związkowcy w nadleśnictwie

ostatnio dołączyły do związku, ktoś 
z rodziny był związany z „Solidarno-
ścią”, w przypadku drugiej – wynikało 
to z patriotycznego wychowania. 

– Ja zostałem „wciągnięty” do Związ-
ku przez mojego leśniczego, wcześniej-
szego przewodniczącego KZ, długolet-
niego związkowca – wspomina Tomasz 
Wirkus. – U mnie w domu wartości, jakie 
wyznawają związki zawodowe, zawsze się 
liczyły. Moja mama jest teraz już na eme-
ryturze, ale była przewodniczącą komisji 
w puckim szpitalu. Niejednokrotnie mu-
siała aktywnie uczestniczyć w konflikcie 
z pracodawcą. Wiem o tym i,  myśląc o 
innych pracownikach, liczę się z tym. 
Podejmując jakąś decyzję, rozpatruję ją 
obecnie w dwóch kategoriach; patrzę nie 
tylko na siebie jako pracownika, ale także 
na to, jak mogą to postrzegać inni.  

Są efekty działań

W Komisji Zakładowej przy Nadle-
śnictwie Choczewo działają obecnie cztery 
osoby (piąta przeszła na emeryturę). To 
Tomasz Wirkus, przewodniczący, Marcin 
Żmich, zastępca przewodniczącego, Lidia 
Grochalska, sekretarz oraz Łukasz Kunz, 
skarbnik. 

– Moim celem jest zwiększenie liczby 
członków, ale wśród nowych pracowni-
ków panuje coraz mniejsze zrozumienie 
dla idei oraz tego, czym się zajmujemy. 
Widać problem z wytłumaczeniem tego, 

a jeśli do kogoś już dotrą argumenty, to 
kolejną blokadą jest aspekt finansowy. 
I to pomimo że w Lasach Państwowych 
związki wypracowały bardzo dużo przy-
wilejów pracowniczych – opowiada 
przewodniczący. – Teraz zajmujemy się 
np. sprawą posiłków profilaktycznych. 
Chcemy, żeby zostało to uregulowane 
w sposób jak najbardziej korzystny dla 
pracownika. 

Jednym z efektów dotychczasowej 
działalności jest sposób podziału środ-
ków pochodzących z Zakładowego Fun-
duszu Świadczeń Socjalnych, z których 
mogą korzystać także osoby będące w 
niesformalizowanych związkach. Poza 
tym pieniądze „idą” na wydarzenia, w 
których bierze udział cała załoga, a nie 
pojedyncze osoby. – Jest nas więcej, a to 
jednoczy – przyznaje przewodniczący. 

Związkowcy z Nadleśnictwa uczest-
niczą w wielu wydarzeniach, które odby-
wają się w okolicy Choczewa. To między 
innymi Bieg Dwie Wieże, w przypadku 
którego związek jest jednym z organizato-
rów (w przyszłym roku odbędzie się piąta 
edycja), konkurs fotograficzny oraz spo-
tkania. To np. integrujące załogę andrzej-
ki organizowane w formie wyjazdu przez 
pracodawcę z ZFSŚ. Ostatnim razem do 
udziału zgłosiło się 70 osób, w tym po-
nad połowa załogi Nadleśnictwa (reszta 
to osoby towarzyszące). Przedsięwzięć 
społecznych jest całkiem sporo. 

Związkowcy z Choczewa brali udział 
także w przygotowaniu Gwieździstego 
Rajdu Rowerowego Leśników dla Nie-
podległej w 2018 roku, a jako Komisja 
Zakładowa uczestniczyli w spływie ka-
jakowym „Granicami II Rzeczpospo-
litej”. Z kolei w czerwcu obecny prze-
wodniczący KZ zorganizował wyjazd 
do ECS w Gdańsku (kilka lat wcześniej 
byli w Sali BHP). Poprzedni przewod-
niczący organizował spływy kajakowe. 
Przy takich okazjach wszyscy spędzają 
czas na wspólnych posiłkach oraz in-
tegracji. 

– Myślę, że lubimy ze sobą być i sta-
nowimy zgraną ekipę – podsumowuje 
przewodniczący. – Jeśli kilkadziesiąt osób 
z załogi chce razem spędzić czas, to jest 
to najlepszy dowód na to, że firma fajnie 
funkcjonuje, a wszystko współdziała ze 
związkami. Poza tym jako ludzie idziemy 
tam, gdzie czujemy się dobrze, co rozu-
miemy i co wyzwala w nas dobre emocje 
– zwraca uwagę przewodniczący. 

Dla Tomasza Wirkusa to jednocześnie 
sposób na działanie inne niż tylko nakazy 
i negatywne emocje. – Poziom uzwiązko-
wienia pokazuje efekty – dodaje. 

Współpraca z zarządem jest o tyle ła-
twiejsza, że od dwóch lat nadleśniczym 
jest były przewodniczący Komisji Zakła-
dowej. 

– To jest wartością dodaną, ponie-
waż dialog wygląda trochę inaczej. Słu-
chamy siebie nawzajem – mówi Tomasz 
Wirkus. 

Jednocześnie sam widzi, że niektóre 
osoby przyznają, iż niezależnie od tego, 
czy są w związku, czy nie, to i tak otrzy-
mają wypracowane przez „Solidarność” 
dobra. 

Trochę jak w wojsku 

Jak wygląda struktura pracy w tym 
miejscu? Nadleśnictwo – czyli PGLLP 
(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe) – jest w praktyce firmą, 
którą kieruje nadleśniczy oraz jego za-
stępca. Poniżej są leśniczowie, a dalej 
podleśniczowie – to dział terenowy. Jest 
także straż leśna, księgowość oraz inne 
sekcje, w tym organizacyjna. 

Nadleśnictwo zajmuje się gospodaro-
waniem w lasach i zarządzaniem mieniem 
państwowym na zasadach samofinanso-
wania się. Ma obowiązek zajmować się 
ciągłością istnienia lasu w taki sposób, aby 
na wszystko starczyło środków z przycho-
dów bieżących, czyli sprzedaży drewna. 
Ten zakres zaczyna się od wyhodowania 
w szkółce sadzonek z nasion, obejmuje  
przygotowanie powierzchni, posadzenie, 
pielęgnowanie drzewostanu, a kończy na 
odpowiednim wybieraniu drzew, które 
mają pozostać do zrębu. – Jesteśmy rol-
nikami, tylko w szerszej czasoprzestrzeni 
– mówi Tomasz Wirkus. 

To nie wszystko. Oprócz podstawowej 
działalności związanej z hodowlą i ochro-
ną, Nadleśnictwo zajmuje się również czę-
ścią edukacyjną oraz turystyczną, czyli np. 
ścieżkami dydaktycznymi. – Każdy z nas 
musi znaleźć złoty środek, aby ludzie mie-
li gdzie wypoczywać i mogli dojechać do 
miejsc, które chcą odwiedzić, a jednocze-
śnie, by nie zaszkodzić temu, co jest dla 
nas cenne, jak np. siedliska przyrodnicze 
– tłumaczy przewodniczący Komisji Za-
kładowej „Solidarności”. 

Nadleśnictwo pozyskuje także ze-
wnętrzne środki na  przedsięwzięcia 
związane z ochroną środowiska i tury-
styką, a wszystkim zajmuje się łącznie 
raptem kilkadziesiąt osób. 

– Jesteśmy bardzo blisko siebie, co 
pomaga w utrzymaniu rodzinnej atmos-
fery. Dba o to również nadleśniczy, np. 
poprzez przyznanie dodatkowej przerwy 
w pracy, aby każdy mógł mieć wówczas 
kwadrans dla siebie. Gros osób z tego ko-
rzysta, choćby wychodząc do altany, która 
jest przy biurze Nadleśnictwa – mówi To-
masz Wirkus. 

Związek, którym kieruje, ma swoich 
delegatów w Międzyregionalnej Sekcji 
Pracowników Leśnictwa, która z ko-
lei należy do krajowej sekcji (tam jest 
dwóch delegatów z ramienia MSPL). Te 
osoby mają możliwość, aby na szczeblu 
krajowym wpływać na to, co dzieje się 
w zakresie praw i zasad obejmujących 
leśników, jak np. ponadzakładowy 
zbiorowy układ pracy czy dotyczące 
ich ustawy. 

Tomasz Modzelewski 

Uroczystość z okazji 30-lecia Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Nadleśnictwie Choczewo.

Bieg Dwie Wieże.

Na październikowe urodziny 
przygotowana została specjalna 
przypinka „NSZZ Solidarność 
1989–2019”. Komisja w choczewskim 
Nadleśnictwie rozpoczęła bowiem 
działalność właśnie jesienią 1989 roku. 
Jej pierwszym przewodniczącym był 
Andrzej Ficek. Obecnie jest to Tomasz 
Wirkus.
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Pamiątkowa tablica to główny wątek powstającego właśnie filmu doku-
mentalnego na temat Anny Walentynowicz. Jego autorami są Sebastian 
Reńca i Marek Lyszczyna (na zdjęciu) ze Śląskiego Centrum Wolności i So-
lidarności. 

Premiera filmu zaplanowana została na maj 2020 roku. Obecnie twórcy doku-
mentu zbierają materiał. Na Wybrzeżu rozmawiali m.in. z Januszem Walentyno-
wiczem, Andrzejem i Joanną Gwiazdami czy Krzysztofem Wyszkowskim. Legendę 
„Solidarności” przedstawią z innej niż dotychczas spotykanej perspektywy, ponie-
waż od strony jej związków ze Śląskiem. Ale będzie też – na razie niewyjaśniona 
– zagadka. 

W 1983 roku Anna Walentynowicz dostarczyła pod kopalnię Wujek tablicę, na 
której można przeczytać: „W hołdzie górnikom poległym w grudniu 1981 r. w obro-
nie praw związkowych w dowód solidarności społeczeństwo Wybrzeża. Wybrzeże 
1970 – Śląsk 1981. 4.XII.1983”. 

Pisząc o tablicy, celowo używamy słowa „dostarczyła”, ponieważ do tej pory nie 
wiadomo, kto ją faktycznie przetransportował. Jak zwracają uwagę autorzy filmu, 
nieprawdopodobne jest, aby ciężką, mosiężną, mającą sześćdziesiąt centymetrów 
długości tablicę, samodzielnie przewiozła kobieta. Ktoś musiał jej w tym pomóc. 

– Anna Walentynowicz próbowała zamontować tę tablicę 4 grudnia, razem 
z Kazimierzem Świtoniem, założycielem Wolnych Związków Zawodowych Gór-
nego Śląska. Oczywiście SB na to nie pozwoliła i obie osoby trafiły do więzienia 
– opowiada Sebastian Reńca. 

Sam pomysł powstał w 1983 roku, gdy Anna Walentynowicz przyszła pod krzyż, 
jaki górnicy ustawili niedaleko kopalni. Jak opowiadała później, pomyślała sobie 
wówczas, że w Gdańsku są trzy ogromne krzyże, a tutaj, na Śląsku, jest taki mały, 
więc „trzeba coś zrobić, żeby upamiętnić tych ludzi”. I tak powstał pomysł. 

– Historia tablicy to najważniejszy element naszego filmu, ale opowiemy również 
o innych wizytach Anny Walentynowicz na Śląsku, która przyjaźniła się z wieloma 
osobami. Tylko że z kim byśmy nie rozmawiali, to nikt nie pamięta, kto zaprojek-
tował tablicę ani jak została ona przewieziona. Wiemy tylko, że została odlana w 
stoczni – opowiada Marek Lyszczyna. 

Dokument będzie można oglądać od przyszłego roku w Śląskim Centrum 
Wolności i Solidarności, gdzie znajduje się sala multimedialna, być może zostanie 
wyświetlony także w innych miejscowościach. 

– Wykorzystamy troszkę inną perspektywę, ponieważ pani Ania – choć była 
bardzo aktywną osobą, która jeździła po Polsce – kojarzy się przede wszystkim z 
Wybrzeżem. Również Śląsk miał dla niej znaczenie. Mówiła, że to trudny, ale waż-
ny region, któremu trzeba poświęcać uwagę. Chcemy to pokazać – mówi Marek 
Lyszczyna. 

Anna Walentynowicz już w październiku 1980 roku była na Śląsku, w hali 
Spodek, spotkała się z robotnikami.  Do tej pory Śląsk był miejscem wizyt Edwar-
da Gierka, I sekretarza KC PZPR. Z kolei, gdy w Gdyni odsłaniano pomnik ofiar 
Grudnia ’70, to na Wybrzeże przyjechała delegacja z Tarnowskich Gór, która za-
prosiła panią Anię do siebie na Dzień Hutnika. 

– Gdy zaczęliśmy badać śląskie wątki, stwierdziliśmy, że jest to okazja, aby zro-
bić coś więcej niż książkę, która była początkowym pomysłem – dodaje Marek 
Lyszczyna. 

A może ktoś z naszych Czytelników wie coś więcej o kulisach powstania i przetrans-
portowania tablicy na Śląsk? Jeśli tak, to prosimy o kontakt z redakcją.

(tm)

Kto przewiózł tablicę 
na Śląsk?

Pamiątkowa tablica to główny wątek powstającego właśnie filmu doku-

W kwietniu tego roku tuż 
obok kopalni Wujek został 
odsłonięty skwer Anny 
Walentynowicz. Rada 
Miejska Katowic podjęła 
decyzję w tej sprawie, chcąc 
upamiętnić tablicę z 1983 
roku. 
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HOLDING VKR

Będą 
działać 
razem 

– Chcemy porównać warunki pracy 
i wynagradzania w naszych firmach, 
a także zbadać możliwości współ-
pracy pomiędzy naszymi organiza-
cjami związkowymi – mówi Tomasz 
Muszyński, przewodniczący Komi-
sji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Dovista Polska Sp. z o.o., na za-
proszenie którego nasz Region od-
wiedzili przedstawiciele związków 
zawodowych z firm należących do 
holdingu VKR.

Duński holding VKR ma w Polsce 
trzy firmy zajmujące się produkcją okien: 
DOVISTA Polska Sp. z o.o. oraz fabryki 
okien w Gnieźnie i Namysłowie. 

– Zwiedziliśmy już siedzibę „Soli-
darności” i Salę BHP. Jutro będziemy 
zwiedzać zakład Dovista w Wędkowach 
– mówi Jan Kochański, przewodniczący 
„Solidarności” z firmy Velux w Namy-
słowie. Wszystkie trzy firmy mają tych 
samych akcjonariuszy, jednak każda 
z nich jest oddzielnym podmiotem. 
Warunki pracy i płacy są inne, stąd 
pomysł, aby zorganizować spotkanie 
przedstawicieli związków zawodowych. 
–  Zamierzamy korzystać z doświadczeń 
kolegów. Chcemy porównać warunki 
pracy i wynagradzania w firmach, zba-
dać możliwości współpracy – mówi To-

masz Muszyński, przewodniczący KZ 
NSZZ „Solidarność” w Dovista Polska 
Sp. z o.o.  Związkowcy chcą dzielić się 
informacjami, aby odpowiednio reago-
wać na decyzje wydawane przez zarzą-
dy firm. – Dobre rozwiązania funkcjo-
nujące w jednej firmie będziemy starali 
się przenosić do pozostałych – dodaje 
Muszyński.

Holding VKR jest firmą skandy-
nawską, a więc pochodzi z kraju, gdzie 
prawa pracownicze i związkowe stoją 

na wysokim poziomie. Duży nacisk 
kładzie się na BHP. Jest też stosunkowo 
dobra współpraca między zarządami 
i związkami zawodowymi. Jednak 
zdaniem przedstawicieli „Solidarno-
ści” dialog między partnerami społecz-
nymi w polskich firmach nie jest tak 
dobry jak w krajach skandynawskich. 
– Pracodawcy w Polsce rozmawiają ze 
związkami zawodowymi, bo muszą, 
w krajach skandynawskich jest to bar-
dziej naturalne, niejako wpisane w kul-
turę firmy – mówi Muszyński. 

Związkowcy, którzy spotkali się 
w Gdańsku, wierzą, że wzajemna 
współpraca wzmocni pozycję związków 
zawodowych w negocjacjach z praco-
dawcą.  – Od kilku lat dążymy do utwo-
rzenia Europejskiej Rady Zakładowej. 
Mam nadzieję, że po konsolidacji dzia-
łań organizacji związkowych w pol-
skich firmach należących do holdingu 
VKR w końcu uda się nam ją utworzyć 
– stwierdza Muszyński.

(mk)
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Związkowcy z zakładów należących do holdingu VKR.

„Solidarność” alarmuje: groźne paragony

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych 
w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału ener-
gii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. 
Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz 
obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klien-
tów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.
Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem 
systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu 
dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych 
o łącznej długości 188 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 
75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Reklama

Handlowa „Solidarność” ostrzega 
przed skutkami kontaktu z groźną 
substancją zwiększającą ryzyko 
raka i niepłodności. Problem do-
tyczy nawet dwóch milionów pra-
cowników.

Mowa o bisfenolu A (BPA) – związ-
ku endokrynnie czynnym, zwiększa-
jącym niebezpieczeństwo wystąpienia 
niepłodności, otyłości, zaburzeń rozwo-
ju płodu oraz raka piersi i raka prostaty. 
BPA jest powszechnie obecny – wchodzi 
w skład opakowań do żywności, bute-
lek, opakowań płyt CD i DVD, sprzętu 
elektronicznego, plomb dentystycznych 
i soczewek kontaktowych, a także pa-
pieru wykorzystywanego do drukowa-
nia paragonów. I dlatego najbardziej 
narażeni na kontakt z niebezpieczną 
substancją są kasjerzy – stężenie BPA 
w paragonach jest nawet 250–1000 razy 
większe niż w żywności, a jego przeni-
kalność przez skórę wynosi aż 46 proc.

Pilotażowe badania przeprowadzo-
ne w Polsce niestety potwierdziły dane 
światowe – w niemal wszystkich ana-
lizowanych paragonach stwierdzono 
wysokie stężenie BPA. Z tego powodu 
Krajowy Sekretariat Banków, Handlu 

i Ubezpieczeń oraz Krajowa Sekcja 
Pracowników Handlu NSZZ „Solidar-
ność” zdecydowały się na zorganizo-

wanie konferencji, podczas której mają 
zostać przedstawione wyniki badań pa-
ragonów z ośmiu sieci handlowych.

Tomasz Muszyński:
– Pracodawcy w Polsce 
rozmawiają ze związkami 
zawodowymi, bo muszą, 
w krajach skandynawskich jest 
to bardziej naturalne, niejako 
wpisane w kulturę firmy.
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Związkowcy z NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Poczty Polskiej w liczbie 
ponad 13 tysięcy osób, wspierani przez 
członków Związku Zawodowego Pra-
cowników Poczty, chcą podniesienia 
zasadniczego wynagrodzenia każde-
go pracownika Poczty Polskiej o 400 
złotych brutto. Pocztowcy na co dzień 
reprezentują spółkę o wielkiej tradycji, 
ważną dla państwa. Dostarczają paczki 
i listy. Muszą znać swój rewir. 

Listonosz jest najczęściej spoty-
kanym „reprezentantem państwa w 
terenie”, swoistym łącznikiem między 
ludźmi.  W teren wychodzi z przesył-
kami. Ma wózek, torbę. Torba to śred-
nio 10 kilogramów. „Starzy” listonosze 
opowiadają, że w rejonach ludzie wita-
ją ich z uśmiechem. Poczta  ma dobrą 
opinię ze względu na „starych” listo-
noszy. Młodzi przychodzą na chwilę i 
uciekają.  

– Poczta Polska nie tylko jest spółką 
Skarbu Państwa. Jest przedsiębiorstwem 
strategicznym dla państwa. Weszliśmy 
w spór zbiorowy w marcu tego roku 
Był wystarczający czas na podjęcie rze-
czowych rozmów i osiągnięcie porozu-
mienia – relacjonowała nam w połowie 
września br. motywy akcji protestacyj-
nej pocztowców Urszula Szczepańska, 
przewodnicząca Organizacji Podzakła-
dowej NSZZ „S” Pracowników Poczty 
Polskiej w Gdańsku i członek prezy-
dium Komisji Międzyzakładowej Pra-
cowników Poczty Polskiej NSZZ „S”.

Strategiczna poczta

Poczta Polska ma wielkie, sięgają-
ce renesansu, tradycje. Jest przedsię-
biorstwem strategicznym. Pozostały 
nam ziemia, lasy, rzeki, dwa banki 
i kolej oraz właśnie Poczta Polska. To 
na Poczcie Polskiej spoczywa obowią-
zek przyjęcia i dostarczenia przesyłek 
MON, sądowych, urzędowych, a na-
wet windykacja abonamentu na rzecz  
spółek TVP i Polskie Radio.  

Poczta Polska S.A. jest największym 
pracodawcą na polskim rynku usług 
pocztowych, nie licząc MON i MSWiA. 
W pracy pocztowców nie chodzi tylko 
o doręczenie prywatnych oraz urzę-
dowych listów. W grę wchodzą też 
specjalne przesyłki, a to już wymaga 
specjalistycznej infrastruktury i ludzi z 
poświadczeniem certyfikatu bezpieczeń-
stwa. Poczta zatrudnia ponad 81 tysięcy 
pracowników. Instytucja dysponuje sie-

cią obejmującą ponad 7500 placówek, 
filii i agencji pocztowych. Spółka cierpi 
na niedobory kadrowe, a chętnych do 
pracy, tym bardziej tych, którzy pozo-
staliby tu dłużej, brakuje. Dla porów-
nania – na przykład poczta austriacka, 
w kraju o ludności ponadczterokrotnie 
mniejszej niż Polska, zatrudnia blisko 40 
tysięcy pracowników. Niemieccy pocz-
towcy z kolei przed siedmiu laty kupili 
firmę kurierską DHL i uruchomili wiele 
nowych usług, które pomogły zachować 
większą część miejsc pracy.  

Nie chcą jałmużny

Poczta Polska i jej pracownicy bezpo-
średnio płacą rok w rok ponad 2 miliardy 
złotych i podatków (PIT i CIT). Do tego 
ZUS kolejne 700 milionów złotych. 

Pracownicy poczty są odpowiedzial-
ni. I tak np. w 2010 r. sfinansowali na-
wet pośrednio restrukturyzację firmy. 
Chcąc ratować miejsca pracy, poszli 
pracodawcy na rękę. Pięć lat temu też 
przeszli swoje, gdy koalicja PO-PSL 
zdecydowała o nadzwyczaj krótkim 
okresie ochrony rynku przed konku-
rencją międzynarodową. 

Ówczesny rząd zdecydował się na re-
wolucyjny eksperyment otwarcia warte-
go miliardy euro polskiego rynku usług 
pocztowych. Eksperyment nieudany. 
Rządowe i sądowe przesyłki w jego 
ramach dostarczała prywatna firma z 
grupy kontrolowanej za pośrednictwem 
maltańskich i cypryjskich spółek.  

Zamówienie było intratne, bo cho-
dziło o dostarczanie przez dwa lata (do 
2016 r., kolejny przetarg poczta wy-
grała) korespondencji z państwowych 
instytucji, w tym ministerstw, urzędów 
centralnych i wojewódzkich, w tym 
UKE – regulatora rynku pocztowego 
oraz sądów i prokuratur apelacyjnych 
i okręgowych. Cały zaś kompleks usług 
opiewał na blisko pół miliarda złotych. 

Dla opozycyjnego wówczas PiS prze-
targ pocztowy i odbiór korespondencji 
w kioskach i kwiaciarniach stały się 
symbolem „Polski w ruinie”. Od ponad 
dwóch lat Poczcie Polskiej przysługuje 
wyłączne prawo do obsługi urzędowych 
przesyłek poleconych w postępowa-
niach sądowych i administracyjnych.

Symbol państwa

Poczta Polska była i jest jednym 
z symboli polskości. Tak było chociaż-

by w zdominowanym przez Niemców 
Wolnym Mieście Gdańsku. Nie ma lep-
szego potwierdzenia niż obrona Poczty 
1 września 1939 r. Pocztowcy gdańscy, 
dowodzeni przez Konrada Guderskiego, 
bez szans militarnych i strategicznych, 
podjęli walkę z pododdziałami SS Wach-
sturmbann „E” i SS-Heimwehr Danzig 
z poczucia lojalności i obowiązku wobec 
Polski. Zapłacili za to życiem. Spoczywa-
ją na cmentarzu na Zaspie. Dzisiaj już 
takiego heroizmu nikt na szczęście nie 
wymaga, ale tradycja zobowiązuje.

Listonosz i poczta jako symbol pań-
stwa znalazły się też w popkulturze. W 
filmie „The Postman” grany przez Ke-
vina Costnera bohater w zniszczonej 
wojną Ameryce znajduje mundur listo-
nosza. Zaczyna doręczanie listów. Wnet 
posłaniec z uporządkowanych czasów 
staje się symbolem nadziei na powrót 
dawnego porządku.  

– Na nas spoczywa dbałość o funk-
cjonowanie państwa, o jego sprawność 
i dopilnowanie, aby przesyłki, w tym 
urzędowe i sądowe, dotarły na czas i bez 
problemów – uzasadnia trafnie pracow-
nicze oczekiwania Szczepańska. 

Związkowcy oczekują wsparcia 
państwa. Poczta Polska S.A. jest ope-
ratorem wyznaczonym do świadczenia 
publicznej usługi pocztowej. Musi do-
starczać listy w każdy punkt kraju przez 
pięć dni w tygodniu. Świadczenie usługi 
powszechnej jest nierentowne. 

W wielu krajach jest dotowane ze 
środków publicznych w formie bezpo-
średniej dotacji lub przez ulgi w podat-
kach. Poczta ma bowiem z jednej strony 
pełnić misję państwa wobec obywateli, 
wykonywać usługi na rzecz instytucji 
państwowych, a z drugiej strony jest 
przedsięwzięciem biznesowym. 

W Polsce nie ma dotowania usługi po-
wszechnej, oprócz daniny na spółki prawa 
handlowego TVP SA i Polskie Radio SA, 
czyli tzw. media publiczne (poprzez abo-
nament RTV). Co ciekawe, ściąganie od 
obywateli zaległości abonenckich spoczy-
wa na Poczcie Polskiej. Rozporządzenie 

ministra transportu z 25 września 2007 
r. w sprawie warunków i trybu rejestracji 
odbiorników radiofonicznych i telewi-
zyjnych nakazywało operatorowi Poczta 
Polska nadanie każdemu posiadaczowi 
odbiornika numeru identyfikacyjnego. 
W ślad za tym nakładając obowiązek eg-
zekucji tej daniny. 

Spór i postulaty

Konflikt w Poczcie Polskiej, zdawa-
łoby się zażegnany podpisaniem przed 
czterema laty kolejnego układu zbioro-
wego pracy, tli się na powrót od marca 
tego roku. 18 września br. związkowcy 
z NSZZ „Solidarność” i Związku Za-
wodowego Pracowników Poczty zasie-
dli w toku negocjacji do mediacji. Ze 
strony pracodawcy uczestniczył w nich 
m.in. prezes zarządu Poczty Przemysław 
Sypniewski. Na mediacjach byli obecni 
przedstawiciele właściciela – Skarbu 
Państwa, czyli Paweł Szrot, minister w 
KPRM, zastępca szefa Kancelarii Pre-
miera oraz dyrektorzy departamentów 
Marcin Izdebski i Maciej Świtkowski.  

Mediacje 29 października br. zakoń-
czyły się fiaskiem. Podpisano protokół 
rozbieżności. 

– Nasza strona wykazała w toku nego-
cjacji dużo dobrej woli. Gotowi byliśmy 

ZWIĄZKOWCY Z POCZTY POLSKIEJ W SPORZE Z ZARZĄDEM

Skrzynki pocztowe 
z godłem  
to symbole 
państwa w terenie

Skaldowie śpiewali: „Świat ma co najmniej tysiąc wiosek i miast, list w ży-
ciu człowiek pisze co najmniej raz. Ludzie zejdźcie z drogi, bo listonosz 
jedzie…”. Poczta Polska jest największym cywilnym pracodawcą w Polsce. 
Pocztowcy dopominają się o uznanie i o wyższą zapłatę za pracę.

 

Siedzibą Spółki jest Warszawa. Spółka prowadzi działalność na obszarze RP i poza 
jej granicami. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa. Spółka powstała w wyniku ko-
mercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska”.  
Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa zajmuje się świadczeniem usług pocztowych 
(listy i paczki), bankowo-ubezpieczeniowych – poprzez spółki z Grupy Kapitałowej 
Poczty Polskiej (Bank Pocztowy i Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych) 
oraz usług logistycznych. Rozwija także obszar usług cyfrowych (neoznaczek, neolist, 
neokartka) realizowanych poprzez platformę Envelo. 

Poczta Polska pełni funkcję operatora wyznaczonego, tj. operatora zobowiąza-
nego do świadczenia powszechnych usług pocztowych, które dla wspólnego dobra 
świadczone są w sposób jednolity i po przystępnych cenach. Poczta ma obowiązek 
na terenie całego kraju 5 dni w tygodniu świadczyć usługi polegające na przyjmo-
waniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych, w tym poleco-
nych i z zadeklarowaną wartością. 

Poczta Polska Spółka Akcyjna

Poczta Polska jest spółką Skarbu Państwa i zarazem przedsiębiorstwem strategicznym dla kraju. 
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nawet zejść w naszych postulatach płaco-
wych z początkowych 500 do 300 złotych 
podwyżki wynagrodzeń zasadniczych dla 
wszystkich pracowników poczty objętych 
zakładowym układem zbiorowym pracy 
od 1 listopada tego roku.  Nasze żądanie 
mieści się w ramach planu finansowo-
-rzeczowego poczty. Proponowano nam 
przecież po 400 złotych w formie premii 
za listopad i grudzień z premii rocznej. 
Wobec fiaska mediacji i braku porozu-
mienia co do wzrostu wynagrodzeń nie 
możemy wykluczyć zaostrzenia formy 
protestu – mówiSzczepańska, puentując 
rozmowy z udziałem prezesa PP SA Prze-
mysława Sypniewskiego. 

Organizacja Międzyzakładowa 
NSZZ „S” Pracowników Poczty Pol-
skiej uważa, że premia należy się pra-
cownikom. Jednak nie może to się 
odbyć kosztem rezygnacji ze wzrostu 
wynagrodzeń zasadniczych w latach 
2019 i 2020. 

– Pomimo informacji o rekordo-
wych przychodach Poczty Polskiej, 
ukazujących się w mediach i przeka-
zywanych pracownikom, Zarząd nie 
chce przeznaczyć środków na podwyż-
kę wynagrodzeń zasadniczych. Zarząd 
zamiast stabilizacji wybrał dla pracow-
ników śmieciowe wypłaty i niepewną 
przyszłość – twierdzą związkowcy. 
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Spotkanie „S” z szefem Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów Michałem 
Dworczykiem przyniosło jedynie za-
pewnienie, że rząd w nowym składzie 
zajmie się sytuacją pracowników Poczty 
Polskiej. Minister zapewnił, że sprawy 
poruszane przez „S” przekaże w cało-
ści nowemu ministrowi, sprawującemu 
nadzór właścicielski nad PP S.A. po 
uformowaniu rządu. 

Pierwsze posiedzenie Sejmu, na któ-
rym zapewne zostanie przedstawiony 
skład Rady Ministrów, odbędzie się 12 
listopada. W dalszym ciągu NSZZ „S” 
pozostaje zatem w sporze zbiorowym o 
wzrost wynagrodzeń zasadniczych dla 
wszystkich pracowników. W środę, 6 li-
stopada zbierze się KM „S” Pracowników 
Poczty Polskiej, by zdecydować o dalszej 
formie protestu. Organizacja związkowa 
nie jest przeciwna wypłacie premii, które 
proponuje pracodawca. Priorytetem jest 
i pozostanie wzrost wynagrodzeń zasad-
niczych, które są gwarancją bezpiecznej 
egzystencji pracowników. 

Przypomnijmy, że wiosną br. pod-
niesione zostały ceny usług pocztowych. 
W ślad za podniesieniem cen za listy 
polecone i paczki nie poszły podwyżki 
zarobków. 

Poczta dla Ciebie

Sytuacja w Poczcie Polskiej stanęła 
na październikowym posiedzeniu Za-
rządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S”. 
Urszula Szczepańska przedstawiła prze-
bieg protestu pocztowców. 

– Borykamy się z niedoborami pracow-
ników na stanowiskach wykonawczych 
listonoszy i asystentów okienkowych. 
Poczta zależy od rządu, a przecież program 
rządzącej partii PiS zakłada utrzymanie 
placówek pocztowych na terenie miast i 
wsi – przypominała Szczepańska. 

Partia Jarosława Kaczyńskiego jest 
przywiązana do idei państwowej poczty. 
Jedną z obietnic wyborczych PiS także 
przed wyborami z 2015 r. było otwiera-
nie w małych miejscowościach urzędów 
pocztowych. W programie PiS można 
przeczytać: „Prawo i Sprawiedliwość 
uważa utrzymanie roli przedsiębior-
stwa Poczta Polska SA jako głównego 
narodowego operatora na rynku usług 
pocztowych za cel o znaczeniu strate-
gicznym. Tradycyjna poczta pozostaje 
nieodzowną usługą cywilizacyjną tak-
że w dobie rozbudowy nowoczesnych 
technologii telekomunikacyjnych”. 

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” popiera działania Organizacji Mię-
dzyzakładowej  NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej, mające na celu po-
prawę poziomu wynagrodzeń  pracowników Poczty Polskiej S.A. objętych zakładowym 
układem zbiorowym pracy.

Zarząd Regionu Gdańskiego wzywa Zarząd Poczty Polskiej do podjęcia konstruktyw-
nego i merytorycznego dialogu w celu zawarcia stosownego porozumienia. Jednocze-
śnie popieramy akcje protestacyjne podjęte przez reprezentatywne organizacje związ-
kowe działające w Poczcie Polskiej S.A., które są w wielomiesięcznym sporze zbiorowym 
z pracodawcą.

Apelujemy również do Rządu RP, jako właściciela spółki, o podjęcie niezwłocznych 
działań wyjaśniających antyspołeczną i antyzwiązkową postawę Zarządu Poczty Pol-
skiej. Argumenty pracodawcy o braku możliwości zwiększenia wynagrodzeń w Poczcie 
Polskiej S.A. z powodu sytuacji �nansowej spółki nie są do zaakceptowania zwłaszcza 
w kontekście oczekiwań właściciela, deklarującego zwiększenie dostępności obywateli 
do usług pocztowych świadczonych przez PP.  Realizacja programu rządu „Nowoczesna 
poczta dla Ciebie” poprzez tworzenie nowych placówek pocztowych oraz wydłużenie 
czasu pracy w placówkach już istniejących, musi wiązać się z do�nansowaniem tych do-
datkowych zadań przez właściciela, tj. Rząd Rzeczpospolitej Polskiej.

Oczekujemy na szybkie zakończenie kon�iktu i podpisanie porozumienia uwzględ-
niającego postulaty organizacji związkowych reprezentujących pracowników Poczty 
Polskiej S.A.

Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” z dnia 7.10.2019 r.

W 2019 roku PiS obwieściło: nastał 
czas na realizację programu „Nowocze-
sna poczta dla Ciebie”. Poczta Polska S.A. 
nie otrzymuje jednak dofinansowania z 
budżetu, mimo że dla placówek świad-
czących niezbędne usługi na terenach 
słabiej zaludnionych jest to wskazane.

Przypomnijmy, że w 2014 i 2015 roku, 
za rządów koalicji PO-PSL, pocztowcy 
bronili spółki pod hasłem „Nie! dla zwi-
jania Polski gminnej i powiatowej”.  

Konkurencja

Czas pokaże, czy rządzący zdecy-
dują się na dokapitalizowanie poczty 
poprzez giełdę, ale z zachowaniem 
większościowego pakietu akcji przez 
Skarb Państwa, czy na system dotacji 
parapodatkowych poprzez wyższe opła-
ty sądowe i administracyjne. 

Nie ma już mowy o demonopolizo-
waniu rynku, wymuszając na Poczcie 
Polskiej, by udostępniła infrastruktu-
rę innym operatorom. Pamiętamy, jak 
w przypadku małych paczek i listów 
pocztowy monopol był od 2012 r. 
ograniczany poprzez redukowanie limi-
tów wagowych przesyłek. Konkurenci 
ograniczenia obchodzili, sztucznie do-
ciążając listy blaszkami. Poczta Polska 
ponosiła straty, a to na niej spoczywa 
ustawowy ciężar świadczenia usług po-
wszechnych, utrzymywania sieci placó-
wek i skrzynek pocztowych.

Unia Europejska liberalizuje poczto-
wy rynek, dopuszczając prywatną kon-
kurencję, np. w dostarczaniu paczek, 
czym skutecznie zajęły się firmy kurier-
skie, w tym wielkie międzynarodowe 
koncerny. Pojawiły się paczkomaty, czy-
li zautomatyzowany system doręczania 
paczek. Poczta Polska utraciła większość 
tego lukratywnego rynku. 

Poczta Polska jest nadal największym 
przedsiębiorstwem, nad którym rząd 
sprawuje władzę właścicielską. Związ-
kowcy z „S” oczekują więc rzeczowej de-
baty na temat przyszłości Poczty Polskiej 
jako jednego ze strategicznych przedsię-
biorstw, szybkiego wprowadzenia regu-
lacji prawnych umożliwiających realne 
wsparcie przedsiębiorstwa poprzez in-
stytucjonalną współpracę z podmiotami 
i agendami rządowymi i samorządowy-
mi oraz przywrócenia formy prawnej 
przedsiębiorstwa użyteczności publicz-
nej oraz statusu urzędnika państwowego 
pracownikom Poczty Polskiej.

Artur S. Górski 

Średnia ilość czasu, jaką 
w ciągu doby spędzamy w Iin-
ternecie, w tym w mediach 
społecznościowych takich jak 
Facebook, wynosi kilka godzin. 
To medium w ostatnich latach 
stało się nie tylko platformą 
rozmów i miejscem do umiesz-
czania własnych zdjęć, ale rów-
nież przekazywania informacji 
oraz – nie zapominajmy o tym 
– fałszywych treści, których pu-
blikacja ma określony cel. 

Prywatny profil może utwo-
rzyć każda osoba, która ma nie 
mniej niż 13 lat (przynajmniej 
teoretycznie, ponieważ wystar-
czy podać inny wiek, aby móc się 
zarejestrować). – Wprowadź imię 
i nazwisko, adres e-mail lub numer 
telefonu komórkowego, hasło, datę 
urodzenia i płeć. Kliknij opcję Zare-
jestruj się. Aby zakończyć tworzenie 
konta, potwierdź swój adres e-mail 
lub numer telefonu komórkowego 
– instruuje nowe osoby Facebook. 
– Możesz wysyłać zaproszenia do 
grona znajomych swoim przyjacio-
łom, członkom rodziny i innym oso-
bom na Facebooku, które znasz i któ-
rym ufasz. Aby dodać znajomą osobę, 
wyszukaj ją i wyślij jej zaproszenie do 
grona znajomych. Jeśli ta osoba zaak-
ceptuje zaproszenie, będziesz automa-
tycznie ją obserwować, a ona ciebie, 
co oznacza, że będziecie widzieć swoje 
posty w aktualnościach. 

Trzeba także mieć na uwadze, że 
oszuści mogą tworzyć fałszywe konta, 
aby nawiązywać kontakty z innymi 
osobami. – Przyjęcie oszusta do grona 
znajomych daje mu dostęp do twojej osi 
czasu oraz umożliwia mu oznaczanie 
cię w postach i wysyłanie ci złośliwych 
wiadomości – przestrzega portal. 

Jednocześnie, jak ostrzegają firmy 
zajmujące się bezpieczeństwem w sieci, 
trzeba pamiętać, aby nie klikać (bądź 
chociaż zwracać na to szczególną uwa-
gę) w linki, które zostały do nas przesła-
ne przez nieznanych nadawców. 

– Zachowaj ostrożność, jeżeli osoby, 
z którymi nie masz częstego kontaktu, 
wysyłają dużą liczbę wiadomości w krót-
kich odstępach czasu. Nagłe zwiększenie 
aktywności tych osób może być oznaką 
zainfekowania ich profili – przestrzega 
jedna z takich firm. – Przestępcy naj-
częściej nakłaniają do kliknięcia linku, 
obiecując niezwykłe zdjęcia lub sensa-
cyjne filmy. Bądź ostrożny przy prze-
glądaniu i nie uruchamiaj wszystkiego, 
co znajdziesz na Facebooku, nawet je-
żeli znajduje się to u znajomego. Warto 
zwrócić uwagę, jeśli o pieniądze prosi 
cię ktoś, kogo nie znasz osobiście albo 
twierdzi, że jest znajdującym się w na-
głej potrzebie przyjacielem, znajomym 
lub członkiem rodziny, jakaś osoba ocze-
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Facebook może być pomocny 
w działalności związkowej
– Rozmawiając z młodym pokoleniem, usłyszałem kiedyś: jeśli nie masz Facebooka, nie istniejesz. Ludzie są zaan-
gażowani w funkcjonowanie w cyfrowym świecie i należy to wykorzystać, bo taka komunikacja to najlepszy sposób 
przekazywania informacji – zwraca uwagę Wojciech Kasprzyk, przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Castorama 
Polska, który o tym, co mogą dać media społecznościowe, mówił na łamach „Tygodnika Solidarność”. Jednocześnie, 
funkcjonując na takich portalach, musimy pamiętać o własnym bezpieczeństwie.

– fałszywych treści, których pu-

Prywatny profil może utwo-
rzyć każda osoba, która ma nie 
mniej niż 13 lat (przynajmniej 
teoretycznie, ponieważ wystar-
czy podać inny wiek, aby móc się 
zarejestrować). – Wprowadź imię 
i nazwisko, adres e-mail lub numer 
telefonu komórkowego, hasło, datę 
urodzenia i płeć. Kliknij opcję Zare-
jestruj się. Aby zakończyć tworzenie 
konta, potwierdź swój adres e-mail 
lub numer telefonu komórkowego 
– instruuje nowe osoby Facebook. 
– Możesz wysyłać zaproszenia do 
grona znajomych swoim przyjacio-
łom, członkom rodziny i innym oso-
bom na Facebooku, które znasz i któ-
rym ufasz. Aby dodać znajomą osobę, 
wyszukaj ją i wyślij jej zaproszenie do 
grona znajomych. Jeśli ta osoba zaak-
ceptuje zaproszenie, będziesz automa-

Polska, który o tym, co mogą dać media społecznościowe, mówił na łamach „Tygodnika Solidarność”. Jednocześnie, 
funkcjonując na takich portalach, musimy pamiętać o własnym bezpieczeństwie.

kuje uiszczenia opłaty w celu ubiegania 
się o pracę albo prosi o kontakt poza 
Facebookiem w mniej publicznym lub 
mniej bezpiecznym środowisku, np. 
bezpośrednio przez e-mail. 

Z kolei firmy, organizacje czy osoby 
publiczne możemy obserwować lub po-
lubić strony, które prowadzą. Na przykład 
strona FB Zarządu Regionu Gdańskiego 
znajduje się pod adresem facebook.com/
Solidarnoscgdansk. Tam publikowane są 
bieżące oraz odnoszące się do historii in-
formacje, a także zdjęcia. 

Na naszej stronie nie znajdziecie 
np. konkursów, w których warunkiem 
udziału jest polubienie strony lub 
udostępnienie postu. To jest bowiem 
sprzeczne z regulaminem Facebooka. 
Przestępcy wykorzystują też metodę 
odbioru nagrody w zamian za przesła-
nie zaliczki. 

– Oszustwa tego rodzaju są często 
dokonywane przy użyciu kont lub stron 
podszywających się pod znane Ci osoby 
lub organizacje – ostrzega sam portal. 
– Przesyłane z nich wiadomości infor-
mują odbiorcę, że znalazł się w gronie 
zwycięzców loterii i może odebrać 
wygrane w niej pieniądze, jeżeli tylko 
wpłaci niewielką zaliczkę. Oszust może 
przy tym prosić o podanie danych oso-
bowych, np. adresu zamieszkania lub 
danych konta bankowego.

Mimo wielu zagrożeń, Facebook to 
także możliwości. NSZZ „Solidarność” 

w Castorama Polska ma stronę interne-
tową i na YouTube, ale, jak na łamach 
Tysol.pl opowiadał Robert Wąsik, wła-
śnie Facebook jest lokomotywą, która 
wszystko ciągnie. To jednocześnie 
przykład np. dla poszczególnych komisji 
zakładowych, do czego można wykorzy-
stać to medium. 

– Obecnie nasze posty odbiera kil-
ka tysięcy osób, a tematyka jest bardzo 
różna – powiedział na łamach Tysol.pl 
przewodniczący. – Udostępniamy linki 
do materiałów pokazujących funkcjo-
nowanie innych zakładów pracy, jak 
choćby artykuł o wzroście wynagrodzeń 
w Lidlu. Są teksty, które piszemy sami, 
dotyczące naszych spraw – jak prze-
biega komunikacja z pracodawcą, co 
chcemy robić, co proponujemy, przed-
stawiamy nasze stanowisko w różnych 
kwestiach. W ostatnim czasie niestety 
skupiamy się na dementowaniu nie-
prawdziwych informacji i obronie na-
szego dobrego imienia, bo pracodawca 
próbuje przedstawiać nasze działania w 
różnych formach. Publiczny fanpage to 
w przypadku rozproszonej organizacji 
jedyny dobry sposób, by w miarę szyb-
ko rozwinąć komunikację. 

(tm)

Strona FB Zarządu Regionu Gdańskiego 
znajduje się pod adresem
facebook.com/Solidarnoscgdansk. 



Nr 11/listopad 201914 ZWIĄZEK

– Gdybyśmy jako „Solidarność” nie 
alarmowali, niewiele osób zdawało-
by sobie sprawę z tego, jakie mamy 
tutaj problemy – mówi dr Tomasz 
Larczyński, przewodniczący Komi-
sji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Polskiej Akademii Nauk Bibliote-
ce Gdańskiej. – Trzeba i można ura-
tować instytucję, która ma 400 lat 
historii i jeden z najwspanialszych 
dorobków w skali Polski. Apelujemy 
do wszystkich polityków, zwłaszcza 
parlamentarzystów z okręgu gdań-
skiego. Środki, które potrzebujemy, 
to w skali budżetu państwa niewiel-
ki wydatek. 

O tym, jak bardzo dotyczy nas dzia-
łalność tej biblioteki, może świadczyć 
fakt, iż znaczna część zbiorów przed-
rozbiorowych, które są prezentowane 
na wystawach nie tylko w Gdańsku, ale 
całej Polsce, pochodzi z tej książnicy. 
Kłopot w tym, że od kilku lat biblio-
teka otrzymuje co roku coraz niższą 
dotację z Polskiej Akademii Nauk. 
Przykładowo w 2014 roku było to 6,7 
miliona złotych, obecnie 6 milionów, 
a niewykluczone, że przyszłoroczna 
będzie jeszcze niższa. 

– Wzrost płacy minimalnej oraz 
kosztów zewnętrznych doprowa-
dził w końcu do załamania budżetu 
– alarmuje Komisja Zakładowa NSZZ 
„Solidarność” w PAN. – We wrześniu 
oznajmiono nam, że w budżecie zabra-
kło do końca roku około 60–70 tysięcy 
złotych. Dyrekcja podjęła nadzwyczajne 
oszczędności, wstrzymując do odwoła-
nia zakup wszystkich książek i czaso-
pism, co jest sytuacją bezprecedenso-
wą, niespotykaną nawet w najgorszym 
okresie lat 80. i 90. 

Ponadto dyrekcja postanowiła za-
brać dodatki kierownicze pięciu oso-
bom, pozostawiając im jednocześnie 
dotychczasowy zakres obowiązków. 
W praktyce oznacza to obniżenie pen-
sji o kilkanaście procent, a jednocześnie 
uderzenie w „Solidarność”, gdyż wśród 
tych osób znalazła się członkini Komisji 
Zakładowej, dwóch członków Komisji 
Rewizyjnej oraz szeregowa członkini. 

– Nie ulega wątpliwości, że jest to 
działanie celowe – zwraca uwagę Ko-
misja Zakładowa. – W tej sytuacji 
objęliśmy troje z tych osób ochroną 
związkową.

Prąd w bibliotece to problem

Niedawno związkowcy poznali też 
nowe ceny prądu, które zostały na-
rzucone placówce w ramach decyzji 
podejmowanych w warszawskiej cen-
trali. Wydatki na ten cel spowodowały, 
że zabraknie jeszcze więcej pieniędzy, 
może nawet na opłacenie rachunku za 
czwarty kwartał 2019 roku. 

– Dyrekcja powinna była powiado-
mić pracowników i związek o tej sytu-
acji już na początku roku, nie wiem, 
czemu tak się nie stało – mówi dr To-
masz Larczyński i wyjaśnia: – Narzuco-
no nam o 50 procent wyższe rachunki 
za prąd, co przekłada się na około 100 

tysięcy złotych dodatkowych wydatków 
w każdym roku. Niestety, nie poszło za 
tym zwiększenie dotacji. Oczywiście 
zawsze było biednie, ale biblioteka po-
siadała środki na podstawową działal-
ność, a teraz znalazła się na krawędzi 
niewypłacalności. 

Kłopot w tej sytuacji stanowi rów-
nież podniesienie płacy minimalnej. 
– To około 100 tysięcy złotych dodat-
kowego obciążenia w funduszu płac, 
co może spowodować rozpad zakładu 
pracy w 2021 roku – przestrzega prze-
wodniczący Komisji Zakładowej. 

Następna sprawa to obligatoryjna 
homologacja niezbędnej instalacji ga-
śniczej w budynku, mająca wstępnie 
kosztować około 200 tysięcy złotych, 
której płatność stanowi już zaległość. 
– Polska Akademia Nauk nie chce przy-
znać nam na to środków – informuje dr 
Larczyński. – Instalacja jest kosztowna 
w eksploatacji, ale na ewentualną jej 
wymianę również potrzeba pieniędzy. 
A jeśli nie będzie sprawnej instalacji, 
straż pożarna wyłączy część budynku 
z użytku.

W tej sytuacji związkowcy zaapelo-
wali do polityków, aby któryś z człon-
ków sejmowej Podkomisji stałej do 
spraw nauki i szkolnictwa wyższego 
zgłosił poprawkę do budżetu, która 
podwyższy dotację dla Polskiej Akade-
mii Nauk. W ten sposób środki można 
byłoby przekazać bibliotece. 

– Jako pracownicy zdajemy sobie 
sprawę, że bibliotekę czekają zasadnicze 
przekształcenia profilu, odpowiednio 
wykorzystujące potencjał zbiorów i za-
łogi. Chcemy mieć na nie wpływ, mamy 
wiele konkretnych pomysłów i propo-
zycji. Niewiele będzie można jednak 
zbudować, jeżeli wskutek załamania 
finansów po drodze utracimy znaczną 
część załogi i zbiorów albo któryś z de-
cydentów uzna nierentowną instytucję 
za zbędną – przestrzega Komisja Za-
kładowa. – Gdy inne instytucje admi-
nistracji zespolonej walczą o wdrożenie 
500-złotowej waloryzacji, a biblioteki 
i muzea spoza PAN otrzymają w ciągu 

dwóch lat o 17 procent wyższe uposaże-
nia, my walczymy zaledwie o środki na 
pokrycie płacy minimalnej, o dalszych 
waloryzacjach na ten moment nawet 
nikt nie marzy. A przecież jesteśmy 
jedną z najstarszych bibliotek Polski, 
z jednym z najcenniejszych zbiorów 
i doborową kadrą naukową.

Mają żal  
do prezydent Dulkiewicz

Związkowcy zwrócili się również 
z prośbą o pomoc do władz miasta, ale, 
jak relacjonuje dr Larczyński, bez efektu. 
– Oczywiście prezydent nie jest zobo-
wiązana do niczego, skoro nie jesteśmy 
jednostką miejską, ale biblioteką akade-
micką – zastrzega. – W praktyce jednak 
jesteśmy biblioteką, która prowadzi 
własne badania, ma zabytkowy księgo-
zbiór, więc znajdujemy się na pograniczu 
biblioteki i instytutu naukowego. A je-
steśmy traktowani jako biblioteka, która 
wypożycza skrypty studentom. I w ten 
sposób traktuje nas miasto, mimo że to 
Gdańsk założył bibliotekę i przez 400 
lat był jej właścicielem. Od początku 
roku próbowaliśmy skontaktować się 
z prezydent Dulkiewicz. Otrzymaliśmy 
odpowiedź o tym, że pomyśli nad spo-
tkaniem, ale kontakt się urwał. Wiemy, 
że miasto nie może nas finansować, ale 
chodziło tylko o to – i to napisaliśmy 
wprost – aby pomóc nam znaleźć spon-
sorów, środki zewnętrzne.

Doktor Larczyński przyznaje, że czas 
bibliotek, które skupiają się tylko na 
opracowywaniu książek, powoli mija. 
Jest świadomy, iż placówka musi prze-
kształcić się w instytucję, która będzie 
miała profil bardziej popularyzatorski 
czy na przykład muzealniczy (możliwo-
ści jest wiele), ale musi być to oparte 
na zespole pracowników, który zostanie 
utrzymany oraz wzroście dotacji pod-
miotowej. 

– Zależy nam na uratowaniu tego 
zakładu pracy – podsumowuje prze-
wodniczący. 

Tomasz Modzelewski

PAN BIBLIOTEKA GDAŃSKA 

Walczymy o przetrwanie
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Członkowie NSZZ „Solidarność” w Polskiej Akademii Nauk Bibliotece Gdańskiej. 
Od lewej: Beata Gryzio – członek KZ, Maria Grykałowska, Tomasz Larczyński 
– przewodniczący KZ, Michał Morawski – sekretarz KZ, Paweł Pinkiewicz – skarbnik 
KZ, Andrzej Littwitz.

W siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie 
8 października doszło do podpisania porozumienia. W spotkaniu udział 
wzięli minister prof. Piotr Gliński i Andrzej Rybicki, przewodniczący Krajo-
wej Sekcji Muzeów i Instytucji Ochrony Zabytków NSZZ „Solidarność”.

PODWYŻKI DLA MUZEALNIKÓW

„Solidarność” podpisała 
porozumienie!

 – Cieszę się, że finalizujemy nasze rozmowy. W ciągu ostatnich kilku miesięcy 
wielokrotnie rozmawialiśmy z sekcją, mieliśmy też spotkanie z przedstawicielami 
Komisji Krajowej. Porozumienie dotyczy wzrostu wynagrodzeń w roku 2019. We 
wszystkich muzeach prowadzonych i współprowadzonych przez ministerstwo wy-
nagrodzenie wzrośnie o 10 procent. Przez pięć lat poprzedniego układu politycz-
nego te płace były zamrożone. Jednak gdy przyszliśmy do władzy, okazało się, że 
da się je odmrozić. Mimo to systemowej podwyżki w takiej skali jak teraz jeszcze 
nie było. To pierwsza tak duża podwyżka – wyjaśniał prof. Piotr Gliński. Minister 
kultury przekazał informację, iż rząd przeznaczył dla pracowników muzeów aż 22 
miliony złotych.

 – Oprócz 10 proc. w tym roku, zapewniona jest także 6-procentowa podwyż-
ka w roku przyszłym. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że ludzie kultury w Polsce 
nie są odpowiednio wynagradzani i dlatego chcemy tę sytuację zmienić – dodał 
wicepremier.

Andrzej Rybicki podkreślił, że muzealnicy, archiwiści i bibliotekarze są grupą 
pracowników, na której barkach spoczywa odpowiedzialność za dziedzictwo kul-
turalne całego państwa.

 – W czasie, gdy przeprowadzaliśmy badania na temat tego, jak wygląda dialog 
w poszczególnych instytucjach kultury, obraz był dramatyczny. Trzeba działać, by 
udało się wypracować rozwiązania związane z dialogiem społecznym, bo nie zawsze 
w tym zakresie jest tak, jak być powinno – mówił przewodniczący i dodał, że nie 
byłoby tego porozumienia bez osoby Piotra Dudy.

– Chciałbym mu podziękować, bo bez jego atencji dla kultury do tego poro-
zumienia by nie doszło. I oczywiście bez otwartości ministra Glińskiego. Jest to 
jednak dopiero pierwszy etap związany z naprawą sytuacji pracowników kultury 
– dodał Rybicki.

Minister Gliński zapewnił, że ministerstwo będzie starać się poprawić zapisy 
prawne, które usprawniłyby dialog społeczny.

 – Chodzi chociażby o rozwiązania, które dotyczą udziału reprezentantów związ-
ków w radach muzeów. Dyrekcje muszą być świadome, że strona społeczna ma 
prawo zabierać głos. Czy uda się wszystkie postulaty związkowe zrealizować? Pew-
nie nie, ale będziemy starać się reagować. Każda strona musi być reprezentowana i 
mam nadzieje, że kultura dialogu społecznego będzie nam pomagała w tym, żeby 
pewne kwestie rozwiązywać – podsumował wicepremier.

Na koniec spotkania głos zabrał także Henryk Nakonieczny, członek Prezydium 
Komisji Krajowej.

– Dużo słów zostało już powiedzianych, ja mogę jedynie dodać, że chciałbym 
podziękować wszystkim za dialog. Chciałbym, żeby wysoka kultura i merytoryczne 
przygotowanie dialogu rozeszło się na inne instytucje i żeby był to już standard. 
Ważny jest bowiem wzrost wynagrodzeń, ale także bardzo ważna jest nowa jakość 
w rozwiązywaniu sporów i budowaniu nowych rozwiązań systemowych – podkreślił 
Nakonieczny.

www.solidarnosc.org.pl
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Porozumienie podpisali minister prof. Piotr Gliński i Andrzej Rybicki, 
przewodniczący Krajowej Sekcji Muzeów i Instytucji Ochrony Zabytków 
NSZZ „Solidarność”.
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Na przełomie września i października 2019 roku 47-osobowa grupa gdań-
skich nauczycieli brała udział w szkoleniu w Toskanii, by poznać problemy 
edukacyjne, z jakimi borykają się włoscy nauczyciele. 

SYSTEM EDUKACJI W TOSKANII

Włoscy nauczyciele cenieni na Południu, 
lekceważeni na Północy

Polscy nauczyciele w Toskanii. Po prawej: Hanna Minkiewicz i Bożena Brauer.
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System zatrudniania nauczycieli we 
Włoszech jest dość skomplikowany: na-
uczyciele aplikują na stanowiska z listy 
centralnej. Wypełniają ankiety, które 
są punktowane (np. wysoko wycenia-
ne są zajęcia dodatkowe i osiągnięcia 
uczniów, ważna jest opinia dyrektora 
i związków zawodowych). Duża liczba 
punktów daje możliwość wyboru regio-
nu i placówki. Pozostali muszą liczyć 
się z oddelegowaniem do części kraju 
wskazanej przez ministerstwo. Osoby 
takie muszą wynająć sobie mieszkanie, 
często pozostawić rodzinę i wyjechać 
na cały rok szkolny. Wielu dostaje tylko 
roczne kontrakty (w tym dyrektorzy), 
szczęśliwcy mają dwu- lub trzyletnie 
kontrakty, a po dwudziestu latach nie-
nagannej pracy można liczyć na stałą 
posadę. Ten system rekrutacji dotyczy 
także administracji i obsługi, np. oso-
ba sprzątająca może zostać oddelego-
wana z Sardynii do pracy na północy 
kraju. Można oczywiście zrezygnować 
z oferty, co oznacza usunięcie z systemu 
oświaty. 

Zarobki w szkolnictwie włoskim nie 
są imponujące, oscylują wokół średniej  
krajowej, choć są też uwarunkowane 
rozwiązaniami na szczeblu regionu. 
Południe kraju nauczycieli traktuje 
z szacunkiem, na bogatej Północy mówi 
się, że to nieudacznicy życiowi. Nawet 
w tej kwestii Włosi dzielą się na biedne 
Południe i bogatą Północ. Taka włoska 
tradycja. 

Po ostatniej reformie systemu do 
szkół masowych wprowadzono uczniów 
niepełnosprawnych, każdy z nich ma 
przydzielonego nauczyciela, który pra-
cuje z nim indywidualnie na terenie 
szkoły. Pomoc psychologiczno-peda-
gogiczna udzielana jest w specjalistycz-
nych placówkach. Pensum nauczyciela 
to 18 godzin dydaktycznych w szkołach 
średnich i 25 w podstawowych, które 
trwają 60 minut. Nie ma przerw, ale 
uczniowie zmieniają pomieszczenia 
i pierwsze kilka minut przypada na 
organizację pracy w nowym miejscu. 
W ciągu dnia jest dwugodzinna prze-
rwa na posiłek, najczęściej przyniesio-

ny z domu. Jest możliwość podgrzania 
dania i wypicia napoju. 

Nauczyciele zobowiązani są do 
odpracowania 40 godzin w semestrze 
jako wolontariat, a dodatkowe 40 go-
dzin przeznaczone jest na spotkania 
z rodzicami, rady pedagogiczne i do-
skonalenie zawodowe. Na korytarzach 
przed klasami znajdują się wieszaki, na 
których dzieci wieszają swoje ubrania, 
tylko w nielicznych szkołach są szafki. 
Szkoła podstawowa w Paganico (rejon 
Grosseto) wyróżniała się pięknie wy-
eksponowanymi pracami plastycznymi 
uczniów, a oni sami czarnymi fartusz-
kami z białymi kołnierzykami. W czasie 
pobytu w szkole nie wolno używać tele-
fonów komórkowych, co w większości 
jest przestrzegane. W szkole średniej 
obejmującej młodzież od 11 do 16 
roku życia nauczyciele borykają się 
z podobnymi problemami jak w Polsce, 
mianowicie trudno jest zainteresować 
uczniów nauką. W liceum i szkołach 
technicznych kończących się egzami-
nem uczniowie zdają obowiązkowo 
język włoski – piszą wypracowanie na 
jeden z trzech podanych tematów lub 
analizują tekst literacki. Pozostałe egza-
miny wynikają z wyboru uczniów i są 
wewnętrzne. Aby dostać się na studia, 
które są płatne, trzeba zdać egzamin na 
uczelni. Dla najlepszych istnieje sys-
tem stypendialny. Nauczyciele włoscy 
narzekają na słaby system kształcenia 
w zakresie języków obcych, nie są one 
też objęte obowiązkowym egzaminem 
końcowym poza klasami lingwistycz-
nymi. W salach wiszą krzyże, religia 
katolicka w wymiarze jednej godziny 
tygodniowo jest obowiązująca dla zde-
klarowanych. Dyrektor obu szkół (jeden 
na dwie placówki) poinformował, że na 
860 uczniów 184 to imigranci, których 
asymilacja i kształcenie stwarza wiele 
problemów. Polskie dzieci przebywa-
jące na terenie Włoch na dłużej lub 
mieszkające na stałe mogą korzystać 
z nauki w szkołach przy konsulatach 
i ambasadach lub przy polskich para-
fiach. Uczą się polskiej kultury i oby-
czajów oraz mają kontakt z językiem 
polskim, co jest cenne zwłaszcza dla 
dzieci dwujęzycznych z polsko-wło-
skich małżeństw.

Polscy nauczyciele nie mają czego 
zazdrościć włoskim kolegom, zwłaszcza 
niekorzystnego systemu naboru do pra-
cy. Kolejne reformy szkolnictwa wło-
skiego nie przynoszą większych efek-
tów, poziom nauczania jest mizerny, ok. 
30 procent uczniów kończących szkołę 
w wieku 16 lat nie kontynuuje nauki na 
wyższym poziomie, nie uczą się nawet 
zawodu, zasilając rzeszę bezrobotnych 
na zasiłkach. Nauczyciele narzekają 
też na coraz niższe wymagania wobec 
młodzieży, co powoduje ich frustrację, 
gdyż oceniani są za osiągnięcia dydak-
tyczne. To też znają polscy nauczyciele, 
niestety, im mniej stawia się wymagań 
młodym ludziom, tym większe są pre-
tensje do efektów nauczania. Paradoks 
naszych czasów.

Hanna Minkiewicz
We włoskich szkołach dba się o ekologię. Na zdjęciu piórniki wykonane 
z plastikowych butelek.
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Od 3210 do 5273 złotych 
Wynagrodzenie nauczycieli powinno być powiązane z przeciętnym wynagro-

dzeniem – uważa oświatowa „Solidarność”, przedstawiając propozycję nowego 
systemu wynagradzania nauczycieli. Minimalne stawki dla nauczyciela stażysty, 
kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego powinny wynosić odpowiednio: 
70, 85, 100 i 115 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Co to oznacza w praktyce? Nauczyciel stażysta zamiast obecnych 2781 zł otrzy-
mywałby 3210 zł, kontraktowy zamiast 2862 zł – miałby 3897 zł, mianowany za-
miast 3250 zł – 4585 zł, a nauczyciel dyplomowany zamiast obecnych 3817 zł miałby 
minimum 5273 zł.

Sformułowany postulat Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidar-
ność” odnosi się do zawartego 7 kwietnia porozumienia z rządem. Chodzi o zapis 
pkt VI, który zobowiązuje Ministerstwo Edukacji Narodowej do zmiany systemu 
wynagrodzeń w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi do 2020 roku.

„Solidarność” wysyła pocztówki do ministra edukacji!

O wynagrodzeniach 
nauczycieli

Oświatowa „Solidarność” 
przygotowała 200 tysięcy 
pocztówek. 

Zdaniem oświatowej „Solidarności” rząd premiera Morawieckiego nie w pełni 
realizuje porozumienie z 7 kwietnia, dlatego Związek przystąpił do nietypowej 
akcji. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej „Solidarność” postanowiła przygotować 
specjalne pocztówki adresowane do ministra edukacji.

 – 14 października to Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji minister co roku 
wysyła życzenia do nauczycieli. Tym razem my też chcemy wysłać życzenia mini-
strowi. Dlatego też przygotowaliśmy ponad 200 tysięcy pocztówek. Są one napisane 
w miłym tonie, ale jednocześnie z domaganiem się spełnienia zobowiązań dotyczą-
cych zmiany systemu wynagradzania nauczycieli, który związany jest z podpisanym 
7 kwietnia porozumieniem „Solidarności” z rządem – poinformowała na zwołanej 
11 października konferencji Olga Zielińska, rzeczniczka prasowa Krajowej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Akcja miała charakter ogólnopolski. 
Pocztówki dostali wszyscy nauczyciele, członkowie „Solidarności”. Wystarczyło 
tylko nakleić znaczek, podpisać się i wysłać do ministra.

Na koniec konferencji głos zabrał Jerzy Ewertowski, przewodniczący zespołu 
płacowego: – System wynagradzania jest niedomagający, zaniechania sięgają wielu 
lat. Stąd też nasz pomysł, by uzależnić go od przeciętnego wynagrodzenia w go-
spodarce narodowej. 

Ewertowski przedstawił też szczegóły założeń nowego systemu wynagradzania 
nauczycieli.

www.tysol.pl
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CYTAT MIESIĄCA

MIESIĄC W LICZBACH

5084,56 zł wyniosło przeciętne mie-
sięczne wynagrodzenie we wrześniu 
2019 r. W porównaniu z sierpniem 
2019 r. zmniejszyło się o 0,8 proc.

O 5,1 proc. według wstępnych 
danych Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej wyniosła stopa 
bezrobocia rejestrowanego we wrze-
śniu 2019 r. W porównaniu z sierp-
niem 2019 r. zmalała o 0,1 proc.

0,2 proc. ogólnie spadły ceny żyw-
ności we wrześniu 2019 r. w porów-
naniu  z sierpniem 2019 r.

2,4 proc. r/r wyniosła in�acja HICP 
we wrześniu tego roku wobec 2,6 
proc. r/r w ubiegłym miesiącu.

O 5,8 proc.  spadły ceny energii elek-
trycznej we wrześniu 2019 r. w porów-
naniu z wrześniem ubiegłego roku.

29,3 proc. więcej nowych samocho-
dów osobowych zarejestrowano w 
Polsce we wrześniu 2019 r. w porów-
naniu z wrześniem 2018 r.

O 10,7 proc. wzrosła produkcja 
sprzedana przemysłu we wrześniu 
2019 r. w porównaniu z sierpniem 
tego roku.

O 6,6 proc. więcej stron maszy-
nopisu nowych aktów prawnych 
najwyższego rzędu (ustaw, rozporzą-
dzeń i umów międzynarodowych) 
uchwalono od początku lipca do 
końca września 2019 r. w porów-
naniu z analogicznym okresem 
ubiegłego roku.

LICZBA MIESIĄCA

Uprawnionych poszło do głosowania 
w tegorocznych wyborach parlamentar-
nych, co jest najlepszym wynikiem od 
czasu historycznych wyborów w czerwcu 
1989 roku. 

61,74 proc. 

+55,7* +43,3
+29,7

+31,9
+7,6

+100,2

* wzrost w procentach 
w porównaniu z rokiem 2004

Przeciętne zarobki Polaków za granicą (w przeliczeniu na złote)
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Według niektórych Polacy na emigracji 
zarabiają kosmiczne kwoty, zdaniem innych 
ich pensje niedługo zrównają się z polskimi. 
Jak jest w rzeczywistości? Firma Euro-Tax 
postanowiła to sprawdzić. Z przygotowa-
nego przez nią raportu „Wynagrodzenia 
Polaków za granicą w 2018 r.” wynika, że 

najwięcej – średnio 10 041 zł – zarobili nasi 
rodacy w Austrii. Na drugim miejscu znaleź-
li się Polacy w Wielkiej Brytanii (ze średnią 
pensją 9581 zł), na trzecim – w Irlandii (8822 
zł). W Niemczech nasi rodacy zarabiali śred-
nio 8042 zł. Nieco mniej można było zarobić 
w Holandii (5979 zł) i Belgii (5365 zł).

Zarobki na emigracji
Polska traci około 3–4 miliardów zło-

tych rocznie z powodu wyprowadzania 
zysków przez korporacje do rajów po-
datkowych. Ta kwota stanowi 11 proc. 
dochodów z CIT i mogłaby pokryć koszty 
wybudowania prawie 100 kilometrów 
autostrad. Według Polskiego Instytutu 
Ekonomicznego największe kwoty są 
wyprowadzane do Szwajcarii, Holandii 

i Luksemburga. To zaskakująca informa-
cja, bo poza Szwajcarią wszystkie wy-
mienione kraje należą do Unii Europej-
skiej, „w ramach której kładzie się coraz 
większy nacisk na ograniczanie luk po-
datkowych”. Tymczasem do tradycyjnych 
rajów podatkowych, takich jak Bermudy 
i Karaiby, tra�a jedynie 2 proc. wycieka-
jącej kwoty.

4 miliardy trafiają do rajów

Wielokrotnie słyszymy, że pracow-
nicy coraz częściej zmieniają miejsce 
zatrudnienia. A przedstawiciele których 
branż robią to najczęściej? Beata Pisula, 
specjalistka międzynarodowego portalu 
pracy Talinkme.pl, wskazuje, że w ciągu 
drugiego kwartału 2019 roku dobrowol-
nie zmieniło pracę około 16 proc. polskich 
pracowników. 

Na dobrowolne odejście od jedne-
go pracodawcy i zatrudnienie u innego 
najczęściej decydują się reprezentanci 
branży określanej w skrócie jako TSL 
(transport, spedycja i logistyka) – taką 
decyzję podejmuje aż 24 proc. wszyst-

kich jej pracowników. Podobnie wygląda 
sytuacja w �rmach zajmujących się do-
radztwem i usługami prawnymi – praco-
dawcę zmienia 21 proc. zatrudnionych. 
W centrach usług dla biznesu czyni to 20 
proc. pracujących, w handlu detalicznym 
– 17 proc. Kolejnymi profesjami, w któ-
rych występuje duża rotacja pracowni-
ków, są zawody związane z produkcją 
przemysłową, branżą IT i telekomunika-
cją (wszystkie po 16 proc.), a także �rmy 
związane z bankowością i ubezpiecze-
niami, farmacją i opieką zdrowotną oraz 
nieruchomościami i branżą budowlaną 
(po 15 proc.).

Pracownik zmiennym jest
Od przyszłego miesiąca 
zmieniam pracę i tobie 

też to radzę!

Wielu Polaków wyjechało, ale pracow-
nicy przyjeżdżają też do nas – w ogromnej 
liczbie. Według OECD nasz kraj w 2017 roku 
przyjął najwięcej tymczasowych imigrantów 
zarobkowych na świecie. Na okres krótszy 
niż dwanaście miesięcy przyjechało do nas 

1,1 miliona pracowników, wśród których 90 
proc. stanowili Ukraińcy. Polska wyprzedziła 
pod tym względem między innymi Stany 
Zjednoczone i Niemcy – w USA gościło oko-
ło 700 tysięcy, a w Niemczech ponad 400 
tysięcy pracowników okresowych.

W Polsce najwięcej 
imigrantów zarobkowych

Korzystanie z mediów społeczno-
ściowych może być przyczyną depresji, 
problemów ze snem i stanów lękowych? 
Taką tezę stawia Królewskie Stowarzysze-
nie na rzecz Zdrowia Publicznego (RSPH), 
które przeprowadziło badanie wśród bry-
tyjskich nastolatków. Naukowcy wskazali 
na kilka możliwych przyczyn negatyw-
nego wpływu korzystania z popularnych 
social mediów. Pierwszą jest błędne koło 
łączące bezsenność z depresją – młodzi 
ludzie spędzają dużo czasu „siedząc na 
Facebooku”, w konsekwencji mało śpią, 
więc są zmęczeni, przez co nie radzą so-
bie z codziennymi wyzwaniami, co skut-

kuje niskim poczuciem własnej wartości 
i zamartwianiem się. W związku z tym 
problemy ze snem się pogłębiają – i me-
chanizm nakręca się od początku. 

Kolejną ważną kwestią dotyczącą 
zwłaszcza dziewcząt jest zmienione po-
strzeganie własnego wyglądu – zamiesz-
czone zdjęcia nakłaniają do porównywa-
nia wyglądu własnego i innych, a wynik 
niekoniecznie wypada na korzyść porów-
nującej. Kolejnym zjawiskiem jest tzw. 
FoMO (Fear of Missing Out) – lęk przed nie-
nadążaniem za tym, co dzieje się w życiu 
znajomych, który obniża nastrój i zmniej-
sza satysfakcję z życia.

Depresja przez Twittera, 
Instagram i Facebooka?
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na słupkach dane z roku 2018

W prowadzeniu skutecznej polityki monetarnej pomaga 
własna waluta. Posiadanie złotówki pozwala bankowi cen-
tralnemu w Polsce prowadzić niezależną politykę, uszytą 
na miarę naszych krajowych potrzeb. 

Adam Glapiński, prezes NBP



17Nr 11/listopad 2019HISTORIA

Katastrofa Niemna

DZIEJE POLSKI NAD BAŁTYKIEM  W XX WIEKU 
(CZĘŚĆ 9)

Niemen przy portowej kei.

Niemen wraz z bliźniaczym statkiem Wisła, zbudowanym w 1928 roku w jednej ze 
stoczni angielskich, należały do armatora Żegluga Polska w Gdyni. Oba przeznaczone 
były do nieregularnych rejsów, to jest śródziemnomorskiego i oceanicznego trampingu. 
Pierwszym kapitanem Niemna był wielokrotnie już tu wymieniany kpt. ż.w. Mamert 
Stankiewicz. Oto fragment jego wspomnień z okresu dowodzenia tym statkiem.

Praca na Niemnie była bardzo przyjemna. Zwykle ładowaliśmy w Gdańsku czy 
w Gdyni około 5000 ton węgla i udawaliśmy się w długą podróż do jakiegoś portu 
na Morzu Śródziemnym – a porty były ciekawe, jak Genua, Wenecja, Torre An-
nunziata oraz Triest. W porcie przeznaczenia wyładowywano węgiel zwykle dość 
długo, a jeszcze dłużej w zimie, gdyż robotnicy nie pracowali w deszczu. W drodze 
powrotnej zabieraliśmy ładunek mieszany, poczynając od fosfatów w jednym z por-
tów na północy Afryki Sfax (dawna nazwa tunezyjskiego portu Safagis) lub Bone 
(dawna nazwa algierskiego portu Annabach), po czym kierowaliśmy się na zachód, 
odwiedzając Oran i Casablankę, gdzie uzupełnialiśmy ładunek trawą morską. Potem 
już bez przerwy szliśmy przez Kanał Kiloński do Gdańska czy do Gdyni. W Zatoce 
Biskajskiej w zimie zwykle bywało burzliwie, ale za to na Morzu Śródziemnym pogoda 
była dobra, było słonecznie i ciepło. (M. Stankiewicz, Z floty carskiej do polskiej, 
Gdynia 1985, s. 325–326).

W 1931 roku Niemen odbył swój największy rejs. Tym razem po załadowaniu 3500 
ton węgla i drobnicy w angielskim porcie Cardiff, przeznaczonych dla Urugwaju, udał się 
do portów Ameryki Południowej. Po drodze 24 lutego 1931 roku przepłynął jako drugi 
polski statek równik, pierwszy był, o czym pisaliśmy, żaglowiec Lwów. Oczywiście, nie 
mogło obyć się bez uroczystości chrztu równikowego dla załogi. Po dotarciu do Ameryki 
Południowej Niemen zawinął najpierw do urugwajskiego portu Colon na rzece La Plata, 
skąd udał się do Buenos Aires, potem do patagońskiego portu Necochea, aby załadować 
pszenicę dla Antwerpii. W drodze powrotnej zawinął jeszcze do Rio de Janeiro. 

Rejs ten zakończył się w połowie lipca 1931 roku w Gdańsku. W tym czasie Nie-
mnem dowodził kpt. ż.w. Leon Rusiecki, absolwent pierwszego rocznika państwowej 
Szkoły Morskiej w Tczewie. Jak nazwał go historyk polskiej floty handlowej Jerzy 
Miciński, był kapitanem własnego chowu. 

W lutym 1932 roku Niemen pod tym samym dowództwem udał się bez ładunku 
do egipskiego portu w Aleksandrii. Tam zaczarterowany przez Marynarkę Wojenną 
pełnił przez trzy miesiące rolę radiostacji. Związane to było z pobytem na odpo-
czynku marszałka Józefa Piłsudskiego w Heluanie. Niemen zatem był łącznikiem 
marszałka z rządem w kraju. 

Nie było jednak sądzone dla Niemna długo pływać. 1 października 1932 roku, pły-
nąc z węglem z Anglii do szwedzkiego portu Gawle, podczas sztormu i słabej widocz-
ności o godzinie 3.07 na wodach Kattegatu, w odległości 11 mil morskich od latarni 
Skagen Rev, został uderzony w lewą burtę przez fiński żaglowiec Lawhil. Uderzenie 
było tak mocne, że Niemen zatonął w krótkim czasie. Ów żaglowiec, pojawiający się 
jak widmo, po uszkodzeniu polskiego statku zniknął we mgle, nie interesując się lo-
sem polskiej załogi. Sam też doznał poważnych uszkodzeń i musiał zawinąć do pobli-
skiego portu w szwedzkim Goeteborgu. W nim także znaleźli się wszyscy marynarze z 
Niemna z kapitanem Rusieckim. Szczęśliwie ocaleni, w szalupie, podjęci zostali przez 
szwedzki statek pasażerski Kronprinsessan Margareta, który zawinął do Gdyni. Tam 
odbyło się uroczyste wręczenie jego załodze tablicy upamiętniającej uratowanie załogi 
Niemna. Kapitanowi podarowano złoty zegarek, a drugiemu oficerowi, który stojąc 
na wachcie pierwszy dostrzegł rozbitków, pamiątkową lornetkę. Fundatorami tablicy 
i nagród byli Liga Morska i Kolonialna oraz Związek Armatorów Polskich. 

Była to największa katastrofa morska polskiego statku w latach międzywojen-
nych XX wieku.

Aleksander Miśkiewicz

STRZEBIELINKOWCY

Co mogli mi zrobić,  
skoro i tak już siedziałem? 
LESZEK LISIECKI 
rocznik 1942, członek NSZZ „Solidarność” w Gdańskiej Stoczni Remontowej,  
po wprowadzeniu stanu wojennego współorganizator tajnej struktury zakładowej, 
członek redakcji pisma „Informator”. Był internowany w Strzebielinku od 5 listopada  
do 6 grudnia 1982 r. 

– Zanim trafił Pan do Strzebielinka 
jako internowany, woził Pan do tego 
miejsca prowiant… 

– Cały czas pracowałem w podzie-
miu, a między innymi bardzo często 
jeździłem do Strzebielinka, ponieważ 
wchodziłem w skład komisji chary-
tatywnej. Znałem więc to miejsce jak 
własne pięć palców. Sam trafiłem do 
Strzebielinka, ponieważ podziemie 
zadecydowało, że 11 listopada ma 
odbyć się w Gdańsku wielka manife-

stacja. Władze się tego przestraszy-
ły i osoby, które były na oku, między 
innymi ja, zostały zamknięte. Było to 
5 listopada. Najpierw zabrano mnie 
na badania w szpitalu Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych. Lekarka, starsza 
kobieta, wzięła wniosek i powiedziała 
mi, że będę internowany w Strzebie-
linku, a kapitan, który mnie przywiózł, 
usłyszał, że dokument jest wypełniony 
nieprawidłowo. Ten odpowiedział, że to 
nieważne, a wtedy usłyszał, że w takim 
razie „proszę zabrać pacjenta i dobra-
noc”. Noc spędziłem w areszcie przy 
ulicy Okopowej w Gdańsku. Byłem sam 
jeden w 4-osobowej celi, choć obok, 
w takiej samej celi, trzymano wówczas 
ośmiu portowców. Rano wywieźli nas 
wszystkich do Strzebielinka. 

– Jakie panowały warunki w mo-
mencie, gdy trafił Pan do tego miej-
sca, już niespełna po roku od chwili 
wprowadzenia stanu wojennego? 

– Od samego początku internowani 
mieli wpływ na warunki. Na przykład 
w jednej celi było sześć osób z naszej 
stoczni, ale ja miałem trafić do innego 
pawilonu. Chłopaki wzięły więc dwie 

paczki papierosów i powiedziały klawi-
szowi, gdzie mam zostać umieszczony. 
W ten sposób znaleźliśmy się razem 
w jednej celi. Poza tym, gdy dołączyłem 
do Strzebielinka, zrobiłem spotkanie, 
podczas którego opowiedziałem, jak 
w danym momencie wygląda sytuacja 
na zewnątrz. Niektórzy mocno się zdzi-
wili i pytali, czy nie boję się tego mówić. 
Ale co mogli mi zrobić, skoro i tak już 
siedziałem? Były też osoby, które scep-
tycznie podchodziły do tego, niezbyt 
chciały utrzymywać kontakt. Jedzenie 
było takie, że niektóre osoby w ogóle 
go nie próbowały, a korzystały tylko 
z prowiantu, odbywały się manifestacje, 
zomowcy dziwili się, co się dzieje, łóżka 
mieliśmy piętrowe. 
– Mógł Pan przekazywać informa-
cje na zewnątrz o tym, co się dzieje 
w Strzebielinku?

– Wszyscy na bieżąco wiedzieli, 
jak wygląda sytuacja, ponieważ prze-
kazywaliśmy te informacje podczas 
spotkań. Mnie zamknęli w piątek, a już 
w niedzielę na wizytę przyjechała żona 
z dziećmi. Klawisze zapytali się, skąd 
wie, że tu jestem? No więc żona kolegi 
była w sobotę – przez dwa dni umoż-
liwiano widzenia – i przekazała dalej 
informację mojej żonie, która następ-
nie skontaktowała się z kolegą i od razu 
w niedzielę razem przyjechali do mnie 
na widzenie. 

Tomasz Modzelewski 
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Do grudnia będzie można oglądać 
w Gdańsku wystawę „Ściany tota-
litaryzmów…”. Instalacja znajduje 
się w rejonie skrzyżowania ulic Doki 
i Kadłubowców (na terenie pomię-
dzy Bramą nr 2, Europejskim Cen-
trum Solidarności oraz Salą BHP). 
Wystawa została przygotowana 
przez Instytut Pamięci Narodowej 
w związku z 80 rocznicą wybuchu 
II wojny światowej.

– Gdańsk ma to historyczne pierw-
szeństwo, że tutaj trwały pierwsze wal-
ki, a Polacy byli wśród pierwszych ofiar 
– mówił podczas wernisażu 4 paździer-
nika Mirosław Golon, dyrektor oddziału 
IPN w Gdańsku. – Ta potworna wojna 
miała dwa źródła, złe, okrutne, ludo-
bójcze ideologie… I po to się tutaj dziś 
zbieramy, aby przypomnieć o tej wojnie. 
Wystawa porusza tematykę Rzeszy Nie-
mieckiej oraz sowieckiej Rosji.

 – Osią narracji jest wybuch II wojny 
światowej, jego tragiczne konsekwencje 
oraz walka Polaków o wolność z dwoma 
okupantami – informuje IPN.

W otwarciu wystawy, która ma formę 
instalacji inspirowanej symbolicznymi 
ścianami z filmu „Niezwyciężeni”, wzięła 
udział młodzież. – Mam nadzieję, że poja-
wią się tutaj klasy szkolne, a wy troszeczkę 
zapamiętacie z tej lekcji historii – zwrócił 
się do zebranych Mirosław Golon.

Ściany totalitaryzmów. Polska 1939–1945 

– Na ścianie poświęconej okupacji 
niemieckiej zaprezentowano: terror wo-
bec ludności cywilnej, Polskie Państwo 
Podziemne, stosunki polsko-żydow-
skie, Powstanie Warszawskie, Polskie 
Siły Zbrojne na Zachodzie Na ścianie 
poświęconej okupacji sowieckiej przed-
stawiono: wywózki, Katyń, łagry i epo-
peję Armii Andersa, jak również usta-
lenia jałtańskie, które usankcjonowały 
instalowanie reżimu komunistycznego 
w Polsce – informuje IPN.

Na wewnętrznych płaszczyznach 
ścian umieszczone są cytaty ze wspo-
mnień i fotografie odwołujące się do 
życia codziennego podczas okupacji. 
– Efektem takiego rozwiązania jest po-

kazanie, że okupacyjna rzeczywistość 
była dla obywateli polskich ciągłą wal-
ką o byt w warunkach wszechobecnego 
terroru – wyjaśnia IPN.

Ekspozycję patronatem objął pre-
zydent RP Andrzej Duda. W Gdańsku 
będzie można ją oglądać do 30 listopada. 
Obecny na wernisażu inicjator wystawy 
Adam Hlebowicz zwraca uwagę, iż jest ona 
prezentowana w miejscu symbolicznym, 
bowiem niedaleko miejsc związanych z II 
wojną światową – Westerplatte i Poczty 
Polskiej, a jednocześnie prawie że na tere-
nie stoczni, gdzie system komunistyczny, 
który przyczynił się do wybuchu wojny, 
zaczął kruszeć. 

(tm)
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W Gdańsku wystawę będzie można oglądać do 30 listopada. 
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W tym roku upływa 25 lat od rozpo-
częcia ukazywania się „Magazynu 
Solidarność”. Z tej okazji wracamy 
do tematów, które opisywaliśmy 
w 1994 roku. W tym miesiącu wspo-
minamy wydarzenia, o których pi-
saliśmy w listopadowym numerze.

25 lat temu przedstawiciele „So-
lidarności” sformułowali cele dla 
rządzących. Domagali się między 
innymi średniego rocznego wzrostu 
gospodarczego na poziomie 5 proc., 
ograniczenia obszaru głębokiego 
ubóstwa do 5 proc. ogółu ludności, 
obniżenia wskaźnika bezrobocia do 
5 proc. i obniżenia stopy inflacji do 
5 proc. Obecnie rządzącemu  Prawu 
i Sprawiedliwości udało się część 
tych wskaźników osiągnąć, a nawet 
je przekroczyć. 

Najważniejszym tematem nu-
meru „Magazynu Solidarność” 

z listopada 1994 roku był dla Związku 
VI Walny Zjazd Delegatów, który obradował od 29 września do 2 października 
w Mielcu. Związane z nim wydarzenia można podzielić na dwie kategorie – te, 
które interesowały dziennikarzy i pozwoliły zaistnieć zjazdowi w mediach oraz 
naprawdę istotne dla Związku. 

Telewizja, radio i gazety koncentrowały się na „sensacjach” – podczas zjazdu ujaw-
niono otrzymane od Joachima Gaucka (ówczesny prezes Federalnego Urzędu ds. Akt 
Stasi, późniejszy prezydent Republiki Federalnej Niemiec) i przetłumaczone na język 
polski materiały z akt Stasi (służb specjalnych Niemieckiej Republiki Demokratycznej), 
dotyczące „Solidarności”. Przewodniczący wszystkich regionów NSZZ „Solidarność” 
otrzymali pod koniec zjazdu koperty z powielonymi materiałami, ale musieli podpisać 
zobowiązanie, że nigdy nikomu ich nie udostępnią. Atrakcyjne dla mediów były też dys-
kusje nad powołaniem partii politycznej realizującej cele Związku, a także rozważania 
nad ewentualnym udzieleniem poparcia prezydentowi Lechowi Wałęsie. 

Najważniejsze dla Związku były jednak decyzje dotyczące jego funkcjonowania. 
Podczas VI Walnego Zjazdu Delegatów powołano obligatoryjny fundusz strajkowy, 
uporządkowano zasady ordynacji wyborczej i przyjęto uchwałę finansową dyscypli-
nującą przepływ opłacanych składek członkowskich w poszczególnych strukturach 
„Solidarności”. Wydarzeniem istotnym nie tylko dla „Solidarności” było natomiast 
przyjęcie przez zjazd stanowiska ws. sytuacji rodziny polskiej – uczestnicy zjazdu 
nie ograniczyli się do zdiagnozowania problemów dotyczących rodzin, ale również 
zasugerowali konkretne rozwiązania, które mogłyby poprawić ich los. Domagali się 
między innymi zwiększenia wysokości kwoty wolnej od podatku w zależności od licz-
by niepracujących członków rodziny i wprowadzenia minimalnego dochodu gwaran-
towanego. Wykazywali się przy tym szerokim rozumieniem przyczyn spadku liczby 
ludności – malejąca liczba urodzeń żywych była skutkiem nie tylko niechęci młodych 
ludzi do zakładania i powiększania rodziny, ale również zatruciem środowiska oraz 
brakiem leków i odpowiedniej opieki lekarskiej dla przyszłych matek.

Swoistym uzupełnieniem zjazdu była zorganizowana przez „Solidarność” i Mię-
dzynarodową Konfederację Wolnych Związków Zawodowych toruńska konferencja 
dotycząca społecznego wymiaru reform w Polsce. Przedstawiciele Związku wysunęli 
podczas niej wiele propozycji reform. Domagali się między innymi przyjęcia czterech 
prostych i jednocześnie precyzyjnych celów, które miałyby zostać zrealizowane do 
2000 roku: średniego rocznego wzrostu gospodarczego o 5 proc., ograniczenia obsza-
ru głębokiego ubóstwa do 5 proc. ogółu ludności, obniżenia wskaźnika bezrobocia do 
5 proc. i obniżenia stopy inflacji do 5 proc. Po 25 latach niektóre z tych celów zostały 
zrealizowane lub znacząco zbliżyliśmy się do ich realizacji – stopa inflacji we wrześniu 
2019 r. wyniosła 2,4 proc., a stopa bezrobocia według szacunków Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej w tym samym miesiącu ma wynieść 5,1 proc. Zasięg ubóstwa 
skrajnego w 2018 roku wyniósł 5,4 proc. Polska gospodarka w drugim kwartale 2019 
roku wzrosła o 4,5 proc. w porównaniu z ubiegłorocznym wynikiem.

Ciekawostką listopadowego numeru jest notka o lubelskiej Spółdzielni Pracy 
Przemysłu Spożywczego „Solidarność” – firmie produkującej czekoladowe słodycze. 
Spółdzielnia powstała w 1952 roku i prawdopodobnie nawiązywała do popularnych 
w nowomowie komunistycznej pojęć jak „solidarność z narodami Azji i Afryki”. Jed-
nak wraz ze zmianami historycznymi skojarzenia zmieniały się. Po 13 grudnia 1981 r. 
podanie nazwy firmy w rozmowie telefonicznej skutkowało jej rozłączeniem, a za jej 
samochodami dostawczymi ludzie oglądali się „jak za pojazdami UFO”. Firma istnieje 
do dziś, jest częścią holdingu Colian (z polskim kapitałem) i obecnie nadal produkuje 
i sprzedaje swe wyroby pod marką „Solidarność”.

Martyna Werra

W tym roku upływa 25 lat od rozpo-
częcia ukazywania się „Magazynu 
Solidarność”. Z tej okazji wracamy 
do tematów, które opisywaliśmy 
w 1994 roku. W tym miesiącu wspo-
minamy wydarzenia, o których pi-
saliśmy w listopadowym numerze.

lidarności” sformułowali cele dla 
rządzących. Domagali się między 
innymi średniego rocznego wzrostu 
gospodarczego na poziomie 5 proc., 
ograniczenia obszaru głębokiego 
ubóstwa do 5 proc. ogółu ludności, 
obniżenia wskaźnika bezrobocia do 

z listopada 1994 roku był dla Związku 

25 LAT TEMU: LISTOPAD 1994

Teraz spełniają się 
postulaty „Solidarności” 19 października w 35 rocznicę śmier-

ci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, patro-
na NSZZ „Solidarność”, w kościele 
św. Stanisława Kostki w Warszawie 
odprawiona została uroczysta eu-
charystia pod przewodnictwem 
kard. Kazimierza Nycza. Kardynał 
poświęcił także kaplicę z udostęp-
nionymi właśnie relikwiami sutanny 
będącej świadectwem męczeńskiej 
śmierci błogosławionego.

Metropolita warszawski powiedział, 
że dzisiaj Kościół wspomina bł. Jerzego 
Popiełuszkę, męczennika.

 – Wspominamy jego dzień naro-
dzin dla nieba, ale równocześnie jest 
to dzień jego męczeńskiej śmierci: za 
wiarę, w obronie godności człowieka, 
w obronie naszej ojczyzny, ale jedno-
cześnie śmierci w imię ewangelicznej 
zasady: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale 
zło dobrem zwyciężaj”. Kiedy mówiono 
mu, że głosi siebie, odpowiadał zawsze 
w ten sam sposób: głoszę Ewangelię, 
a uczę się głoszenia Ewangelii od papie-
ża Jana Pawła i od wielkiego Prymasa 
Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego. 
To była zasada jego kapłańskiego ży-
cia. Życia, które było drogą do śmier-
ci męczeńskiej i dania największego 
świadectwa, jakie dał tutaj na ziemi. 
Jakby wyprzedził 10 lat temu, w dro-
dze na ołtarze, i Jana Pawła II i kard. 
Stefana Wyszyńskiego, swoich wiel-
kich mistrzów. Dzisiaj wspominamy 
ich razem, także dlatego, że mamy już 
wiedzę, że bez mała dokładnie 10 lat po 
jego beatyfikacji na placu Piłsudskiego 
będziemy mieli uroczystość beatyfika-
cyjną drugiego mistrza bł. ks. Jerzego 
– kard. Stefana Wyszyńskiego – mówił 
metropolita warszawski.

Eucharystię w intencji kanonizacji 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki koncelebro-
wało wielu duchownych, wśród nich 

Był gorliwym siewcą prawdy
UROCZYSTA MSZA ŚW. W 35 ROCZNICĘ ŚMIERCI KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI 
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Eucharystię w intencji kanonizacji bł. ks. Jerzego Popiełuszki koncelebrowało wielu 
duchownych, wśród nich biskup polowy Józef Guzdek, który wygłosił homilię.

biskup polowy Józef Guzdek, który wy-
głosił homilię.

 – Najpierw, jako alumn, przymuso-
wo wcielony do wojska, dał świadectwo 
wiary i pozostał wierny kapłańskiemu 
powołaniu. Później już jako kapłan 
był gorliwym apostołem wiary, siewcą 
prawdy i obrońcą godności człowieka. 
W konfrontacji z kłamstwem i prze-
mocą stosował się do wskazań Jezusa, 
a miał słuch absolutny. Zło dobrem 
zwyciężał. Był uosobieniem miłości, ła-
godności i cierpliwości. Mówił wprost, 
że przemoc nie jest oznaką siły, lecz 
słabości. Błogosławiony ksiądz Jerzy 
walczył z grzechem, ale nigdy z człowie-
kiem. Zawsze posługiwał się metodami 
godnymi ucznia Chrystusa. Świadkowie 
jego życia wspominają, że potrafił wyjść 
z ciepłą kawą do marznących esbeków 
przed jego mieszkaniem i powiedzieć: 
„To nie wasza wina, że tu stoicie”. Tym, 
którzy byli oburzeni taką postawą 
i przekonywali go, żeby publicznie w 

trakcie kazań piętnował po imieniu 
i nazwisku swoich prześladowców, 
miał powiedzieć: „Wy naprawdę nicze-
go nie rozumiecie. Ja walczę ze złem, 
nie z ofiarami zła”. W jego życiu nie 
było nienawiści do oprawców, chociaż 
otaczali go ludzie o różnych poglądach, 
nikogo na siłę nie nawracał. Bóg wybrał 
właśnie to, co niemocne, aby mocnych 
poniżyć, aby zawstydzić mędrców. Czyż 
święci są po to, aby zawstydzać? Tak, 
mogą być i po to. Czasem konieczny 
jest taki zbawczy wstyd, aby zobaczyć 
człowieka w całej prawdzie, by odkryć 
na nowo właściwą hierarchię wartości 
– mówił biskup polowy Józef Guzdek.

W nabożeństwie wzięli udział m.in 
marszałek Senatu Stanisław Karczewski, 
prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław 
Kaczyński, przedstawiciele rządu, liczni 
parlamentarzyści i poczty sztandarowe 
„Solidarności” z całego kraju.

www.tysol.pl

Ubezpieczeni, których stan zdro-
wia grozi utratą zdolności do pracy, 
mogą zwrócić się do Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych o skierowanie 
na rehabilitację leczniczą. 

Program bezpłatnej rehabilitacji 
skierowany jest do osób aktywnych 
zawodowo, które w wyniku przebytej 
choroby lub urazu są zagrożone utratą 
zdolności do pracy. Chodzi o to, by za-
wczasu przeciwdziałać pogarszającemu 
się stanowi zdrowia.

O skierowanie mogą ubiegać się pra-
cujący zawodowo, a także ci, którzy po-
bierają zasiłek chorobowy, świadczenie 
rehabilitacyjne lub okresową rentę z ty-
tułu niezdolności do pracy. W pierw-
szym półroczu tego roku skorzystało 
z programu było blisko 39 tys. osób.

Wniosek o rehabilitację leczniczą 
najlepiej złożyć na druku PR-4, który 
wypełni lekarz, u którego się leczymy. 
Może on też być wystawiony na dowol-
nym formularzu. Lekarz może wystawić 
wniosek o rehabilitację także na Plat-
formie Usług Elektronicznych ZUS.

Orzeczenie w sprawie rehabilitacji 
wydaje lekarz orzecznik ZUS po prze-
prowadzeniu badania, albo na podstawie 
zgromadzonej dokumentacji z leczenia. 

ZUS kieruje na rehabilitację w sys-
temie stacjonarnym, czyli obejmującym 
pobyt całodobowy w ośrodku rehabi-
litacyjnym w przypadku schorzeń: na-
rządu ruchu, układu krążenia, układu 
oddechowego, psychosomatycznych, 
onkologicznych po leczeniu nowotwo-
ru gruczołu piersiowego, narządu głosu 
oraz ośrodkowego układu nerwowego. 

Na rehabilitację w systemie ambula-
toryjnym można otrzymać skierowanie 
w przypadku schorzeń narządu ruchu 
oraz układu krążenia. Może ona też obej-
mować monitorowanie telemedyczne. 

Rehabilitacja trwa 24 dni, ale ordy-
nator ośrodka rehabilitacyjnego może 
ją wydłużyć albo skrócić. Skierowany 
na takie leczenie nie ponosi żadnych 
kosztów związanych z kuracją, pobytem 
i dojazdem najtańszym środkiem komu-
nikacji publicznej. Nie musi także korzy-
stać z urlopu wypoczynkowego, bowiem 
lekarz wystawi na ten czas zwolnienie. 

Program rehabilitacji leczniczej 
obejmuje różne formy rehabilitacji fi-
zycznej, fizykoterapii, rehabilitacji psy-
chologicznej oraz edukacji zdrowotnej 

ZUS nie ma własnych ośrodków 
rehabilitacyjnych. Zawiera umowy 
z ośrodkami, które muszą spełnić okre-
ślone wymagania prawne, kadrowe, 
lokalowe i medyczne. Ośrodki zlokali-
zowane są na terenie całej Polski, także 
miejscowościach uzdrowiskowych. Ich 
liczba zazwyczaj przekracza 90. 

Rehabilitacja lecznicza w ramach 
prewencji rentowej ZUS przynosi 
wymierne efekty. W jej wyniku coraz 
więcej osób odzyskuje zdrowie. Osoby, 
które uległy nieszczęśliwym wypad-
kom, po przebytych urazach i ciężkich 
chorobach mogą kontynuować karierę 
zawodową. 

Więcej można dowiedzieć się na 
stronie https://www.zus.pl/swiadcze-
nia/prewencja-i-rehabilitacja

Regionalny rzecznik prasowy ZUS 
województwa pomorskiego 

Krzysztof Cieszyński 

Razem z ZUS na rehabilitację 
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Ekoenergia

Korzystamy z do�nansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Wademekum ekologicznego turysty
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Eksploatacja odnawialnych źródeł energii (OZE) to jedno z najbardziej znanych 
zagadnień, a jednocześnie najbardziej powszechnych zachowań z zakresu 
ochrony środowiska i ekologii. Czy jednak w pełni wykorzystujemy, także w 
Polsce, potencjał OZE? Niestety, to pytanie retoryczne. Aby zobrazować potęgę 
i przyszłość tego potencjału, wystarczy przywołać tylko jeden przykład. Otóż 
w ciągu godziny Słońce dostarcza na Ziemię więcej energii niż wynosi… rocz-
ne zapotrzebowanie energetyczne całej ludzkości! Tymczasem udział energii 
słonecznej w ogólnoświatowym miksie energetycznym wynosi zaledwie jeden 
procent…

Kim właściwie jest taka osoba? My-
śląc o ekoturystyce, warto zwrócić 
uwagę na to, co w praktyce robi, 
a czego unika ekoturysta. 

Ekoturystyka nie kończy się na dba-
niu o to, by nie zostawiać za sobą góry 
śmieci. Podczas każdego wyjazdu, nie 
tylko długich wakacji, może przejawiać 
się także w wielu drobnych nawykach, 
które razem przyniosą efekt. Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, promując świa-
domość ekologiczną u mieszkańców 
Pomorza, a także osób odwiedzających 
nadmorskie tereny wskazuje na drobne 
czynności, które mają znaczenie dla sta-
nu środowiska. Na początek wystarczy 
odpowiedzieć sobie na kilka pytań. 

Czy zakręcasz wodę podczas mycia 
zębów, czy może leci ona cały czas? Czy 
odruchowo gasisz światło wychodząc z 
pomieszczenia, w którym już nikogo 
nie ma, czy je pozostawiasz? Czy po 
naładowaniu telefonu, komputera albo 
innego urządzenia elektrycznego wyj-
mujesz ładowarkę z kontaktu, czy może 
ma ona swoje stałe miejsce w gniazd-
ku? Czy wyłączasz urządzenia, z któ-
rych aktualnie nie korzystasz, jak np. 
telewizor albo radio? Czy korzystasz z 

energooszczędnych żarówek, czy wciąż 
posiadasz stare? Czy tankując na stacji 
paliw decydujesz się na paliwo możli-
wie najlepszej jakości? 

Nasze ekowyjazdy mogą, ale nie 
muszą być związane z agroturystyką. 
Pamiętajmy bowiem, że ta forma wypo-
czynku jest ściśle związana z odpoczyn-
kiem na wsi i terenach gospodarstw 
rolnych. Tymczasem każdy ekowyjazd 
oznacza, że zawsze zachowujemy się w 
sposób sprzyjający naturze, niezależ-
nie od miejsca, w którym przebywamy. 
Ekoturysta cieszy się różnymi atrakcja-
mi wspierającymi ochronę natury, także 
w mieście. W ten sposób chroni środo-
wisko, w którym wszyscy żyjemy.

Wybierając się nad Bałtyk, warto 
zwrócić uwagę, czy ryby lub owoce mo-
rza pochodzą z tzw. zrównoważonych 
połowów oraz hodowli. – W tym roku 
już 9 lipca obchodziliśmy tzw. Europej-
ski Dzień Zależności od Ryb. Dzień ten 
symbolicznie wskazuje moment, od któ-
rego mieszkańcy Unii Europejskiej mu-
szą polegać na imporcie ryb i owoców 
morza, aby zaspokoić swoje zapotrzebo-
wanie – tłumaczy Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Gdańsku. W Polsce nasze zasoby 
na ten rok wykorzystaliśmy 14 lipca, więc 

zmianę można zacząć od tego, aby naj-
zwyczajniej zapytać sprzedawcę, skąd jest 
ryba, a pracownika restauracji, czy firma 
posiada certyfikaty gwarantujące pocho-
dzenie ze zrównoważonych źródeł.

Niezależnie od miejsca pobytu, czy 
zostaniemy na Pomorzu, czy pojedziemy 
w inny region Polski, musimy robić za-
kupy. Warto wziąć ze sobą torbę z mate-
riału, zamiast liczyć na plastikową siatkę, 
którą otrzymamy w sklepie. O ile jedna 
nie będzie problemem, to wyobraźmy 
sobie, że pomyślą w ten sposób tysiące 
osób i każda z nich codziennie weźmie 
„tylko” jeden woreczek ze sklepu. 

Podczas zakupów kupujmy świeże, 
a nie przetworzone owoce. To nie tylko 
zdrowsze dla nas, ale i lepsze dla natury. 
– Czasem warto zatrzymać się i doce-
nić to, co jest tu i teraz, tę różnorod-
ność, która jest tylko nasza. Zatem, na 
przekór modzie, owsiankę zjedz z sie-
mieniem lnianym, nad rzeką spróbuj 
wypatrzeć zimorodka, a kupując ryby 
miej na uwadze certyfikaty połowów 
służące także morświnom – przeko-
nuje Centrum Informacji i Edukacji 
Ekologicznej w Gdańsku, które co roku 
organizuje piknik „Bioróżnorodność 
– poznaj, by zachować”. 

Tomasz Modzelewski

Odnawialne źródła energii to takie, 
które są niewyczerpywalne lub od-
nawiają się w bardzo krótkim czasie. 
W największym skrócie, wiążą się one 
z wykorzystaniem żywiołów przyro-
dy (woda, wiatr, promieniowanie sło-
neczne, biomasa, biogaz, geotermia, 
a nawet pływy i prądy morskie), a ich 
przeciwieństwem są tradycyjne nieod-
nawialne źródła energii, oparte na wy-
korzystywaniu ograniczonych zasobów 
paliw kopalnych – przede wszystkim 
ropy naftowej, węgla, gazu ziemnego. 
W polskim ustawodawstwie (w ustawie 
Prawo energetyczne) do odnawialnych 
źródeł energii zalicza się źródła wyko-
rzystujące w procesie przetwarzania 
energię wiatru, promieniowania sło-
necznego, geotermalną, fal, prądów 
i pływów morskich, spadku rzek oraz 
energię pozyskiwaną z biomasy, bio-
gazu wysypiskowego, a także z biogazu 
powstałego w procesach odprowadza-
nia lub oczyszczania ścieków albo roz-
kładu składowanych szczątków roślin-
nych i zwierzęcych.

OZE są OK!
Odnawialne źródła energii w porów-

naniu ze spalaniem paliw kopalnych 
mają dodatkową zaletę – są bezpieczne 
dla środowiska naturalnego, tzw. pro-
dukcja energii z ich wykorzystaniem 
nie wiąże się (lub wiąże się w niewiel-
kim stopniu) z wytwarzaniem zanie-
czyszczeń. To „czysta” energia.

Według różnych statystyk OZE sta-
nowią od 10 do nawet 18 procent energii 
wytwarzanej na świecie. Również w Pol-
sce udział OZE w tzw. miksie energetycz-
nym systematycznie i dynamicznie rośnie. 
O ile w 2005 roku było to tylko 3,4 proc., 
o tyle w 2011 roku przekroczono barierę 
10 proc., a w 2015 roku było to już 17,74 
proc. (dane Urzędu Regulacji Energetyki 
na podstawie deklaracji producentów 
energii – świadectw pochodzenia ener-
gii). Symbolem wagi, jaką coraz więcej 
państw przykłada do wykorzystania 
OZE, jest powołanie w 2009 r. Między-
narodowej Agencji Energii Odnawialnej 
(IRENA – International Renewable Ener-
gy Agency). Agencja ma siedzibę w Abu 

Zabi, należy do niej 148 państw, w tym 
Polska jako jedno z 75 państw członkow-
skich założycieli.

Przywołane statystyki mogą być 
jednak mylące i nazbyt optymistyczne, 
ponieważ wlicza się do nich także trady-
cyjne techniki wytwarzania energii ciepl-
nej w państwach i regionach uboższych 
– wykorzystanie drewna i biomasy. W ta-
kich przypadkach, formalnie zaliczanych 
do OZE, nie jest to świadome i wykorzy-
stujące nowoczesne technologie działanie 
proekologiczne, a jedynie wynik niższego 
poziomu rozwoju społeczno-gospodar-
czego. Dlatego można założyć, że mimo 
deklaracji i statystyk przyjęty przez Unię 
Europejską cel strategiczny – osiągnięcie 
do 2030 roku 15-procentowego udziału 
odnawialnych źródeł energii w całości 
produkcji energii – wciąż nie został osią-
gnięty ani przez Polskę, ani przez więk-
szość pozostałych członków UE.

Zdecydowanie najbardziej popu-
larnym odnawialnym źródłem energii 
w Polsce jest energia wodna (69 proc.), 
co wiąże się z wielowiekową wręcz po-
pularnością i obecnością na ziemiach 
polskich niewielkich hydroelektrowni. 
Zaskakiwać może aż 15-procentowy 
udział w OZE biogazu (głównie w rolnic-
twie) oraz 12-procentowy udział biomasy. 
Powszechnie kojarzone z OZE energia 
wiatrowa (elektrownie i farmy wiatrowe) 
i słoneczna (głównie w budownictwie 
jednorodzinnym: fotowoltaika wytwa-
rzająca energię elektryczną lub kolektory 
słoneczne wytwarzające energię cieplną) 
stanowią odpowiednio tylko 1 i 3 procent 
odnawialnych źródeł energii w Polsce.

Zarobić na ekologii
Podstawy do nowych możliwości roz-

woju OZE w Polsce dało przyjęcie w 2015 
roku ustawy o odnawialnych źródłach 
energii. Zgodnie z jej przepisami każdy z 
nas – nie tylko przedsiębiorcy, ale również 
osoby �zyczne (gospodarstwa domowe)
będące dotychczas jedynie „konsumenta-

mi” energii – może stać się producentem 
energii z OZE. Stosuje się wówczas termin 
„prosument”, oznaczający jednocześnie 
producenta i konsumenta. Co to oznacza 
w praktyce? Jeśli dana osoba lub �rma
posiada odnawialne źródło energii (np. 
panele fotowoltaiczne, małą hydroelek-
trownię, źródła geotermalne), z którego 
produkuje więcej energii elektrycznej lub 
cieplnej niż jest w stanie wykorzystać, jej 
nadmiar może sprzedać, wprowadzając 
do powszechnego systemu dystrybucyj-
nego energii (poprzez to samo przyłącze, 
przez które wcześniej odbierała energię 
z sieci). Co więcej, największe �rmy pro-
dukujące i dystrybuujące energię, muszą 
taką energię przyjąć (kupić), jako tzw. 
sprzedawcy zobowiązani. 

Chociaż od wprowadzenia nowych 
regulacji minęło dopiero kilka lat, według 
danych z 2018 r. już blisko 700 małych 
producentów energii w Polsce połączyło 
przyjemne (zysk) z pożytecznym (pełne 
wykorzystanie wyprodukowanej ener-

gii, niższe zanieczyszczenie środowiska) 
i wprowadziło do sieci przesyłowej 150 
tys. MWh, pochodzącej przede wszyst-
kim z hydroenergetyki (100 tys. MWh). 
Chociaż stanowiło to tylko 0,6 proc. 
krajowej produkcji energii, jest to dobry 
sygnał wskazujący jeden z pozytywnych 
kierunków rozwoju polskiej energetyki.

Na koniec warto przypomnieć jeszcze o 
jednym. Zgodnie powtarzaną przez nas jak 
mantra maksymą, że lepiej zapobiegać niż 
leczyć, pamiętajmy o oszczędzaniu energii 
elektrycznej i cieplnej. Im mniej zużywa-
my, tym mniej musimy produkować.

Również pomorski gigant energetyczny, czyli Grupa Energa, inwestuje 
w odnawialne proekologiczne źródła energii. W październiku 2019 r. koncern 
rozpoczął montaż turbin wiatrowych na farmie wiatrowej w gminie Przykona 
w Wielkopolsce. Farma ma rozpocząć działalność w pierwszej połowie 2020 
r. i produkować rocznie 75 GWh energii. Ekologiczny wymiar tej inwestycji 
powiększa fakt, ze farma powstaje na terenie 250 hektarów obszarów zrekulty-
wowanych po zakończonej działalności kopalni odkrywkowej węgla brunatnego 
Adamów.

Ekoenergia od Energi

Elektrownia wodna w Rutkach z 1910 roku.
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Już ponad 150 tysięcy elektronicz-
nych legitymacji NSZZ „Solidarność” 
zostało wydrukowanych i wydanych 
przez Komisję Krajową. W Regionie 
Gdańskim ma ją już około 12 tysięcy 
członków Związku. Od ponad roku 
posiadacze elektronicznej legity-
macji mogą skorzystać z rabatów 
na stacjach LOTOS, a od lipca 2019 
roku także z 10-procentowej zniżki 
na ubezpieczenia w PZU, w ramach 
programu Klub PZU Pomoc dla 
NSZZ „Solidarność”. 

Dodatkową ofertę dla członków Klu-
bu PZU Pomoc dla NSZZ „Solidarność” 
przygotował także Bank Pekao S.A. 
O zasadach uzyskania zniżek piszemy 
poniżej. Jednak, aby z nich skorzystać, 
należy w pierwszej kolejności wyrobić 
sobie legitymację elektroniczną, w tym 
celu trzeba zwrócić się do macierzystej 
organizacji związkowej.

Wniosek o wydanie elektronicznej 
legitymacji NSZZ „Solidarność” moż-
na pobrać ze strony www.solidarnosc.
gda.pl. Należy go wypełnić, podpisać 
i przekazać do organizacji związkowej 
w zakładzie pracy. Następnie wnioski 
trafiają do Zarządu Regionu i są wysyła-
ne do Komisji Krajowej, która prowadzi 
bazę danych i drukuje legitymacje.

Klub PZU Pomoc
dla NSZZ „Solidarność”

28 czerwca 2019 r. Piotr Duda, prze-
wodniczący Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”, Paweł Surówka, prezes 
PZU, oraz Michał Krupiński, prezes 
Banku Pekao S.A., podpisali porozu-
mienie, dzięki któremu członkowie 
„Solidarności” z elektroniczną legity-
macją mogą liczyć na 10 proc. zniżki 
na ubezpieczenia w PZU w ramach 
programu Klub PZU Pomoc dla NSZZ 
„Solidarność”.

Aby uzyskać dostęp do programu, 
wystarczy wypełnić formularz przystą-
pienia do Klubu PZU Pomoc dla NSZZ 
„Solidarność”, a następnie udać się do 
agenta PZU SA i przed zawarciem 
umowy ubezpieczenia podać numer 
PESEL lub numer otrzymanej karty. 
Agent sprawdzi uprawnienia do zniż-
ki. Po pozytywnej weryfikacji udzieli 
zniżki.

O czym należy pamiętać?
 zniżka dotyczy wyłącznie umów 

z rocznym okresem ubezpieczenia,
 właściciel karty musi występować 

w umowie jako ubezpieczony,
 zniżka musi być zgodna z regulacja-

mi dotyczącymi składki minimal-
nej,

 z tytułu posiadania Karty PZU Po-
moc przysługuje tylko jedna zniżka 
w ramach jednej umowy ubezpie-
czenia.
Na jakie ubezpieczenia przysługuje 

zniżka?
 PZU Auto: AC, OC, NNW Max,
 PZU Dom,
 PZU NNW – ogólne, umowy indy-

widualne i rodzinne,
 PZU Gospodarstwo Rolne: Obo-

wiązkowe ubezpieczenie budyn-

Elektroniczna
legitymacja członkowska

ków, OC Rolnika, Mienie ruchome, 
NNW Rolnika,

 PZU Wojażer.
Zniżka dotyczy wyłącznie umów 

z rocznym okresem ubezpieczenia, za wy-
jątkiem ubezpieczenia PZU Wojażer, które 
może być zawarte na okresy krótsze. 

Pekao S.A.

Również Pekao S.A. przygotowało 
ciekawą ofertę dotyczącą swoich usług, 
zarówno dla poszczególnych członków, 
jak i organizacji związkowych. Warun-
kiem skorzystania z niej jest przedsta-
wienie legitymacji NSZZ „Solidarność” 
w placówce Banku Pekao S.A. Zakłada 
ona chociażby darmowe: prowadzenie 
rachunku płatniczego, obsługę karty 
debetowej czy wypłaty z obcych banko-
matów przez 24 miesiące od daty zawar-
cia umowy o kartę. Poza przedstawioną 
ofertą członkowie „S” otrzymają dostęp 
do obsługi prawnej, możliwości spraw-
dzenia pojazdu przez specjalistów przed 
zakupem, pomocy przy sprzedaży auta, 
rabatów na bilety do kin Helios oraz ra-
batów na sprzęt AGD marki Philips.

Szczegółowa oferta dostępna jest 
pod adresem: klubpzupomoc.pzu.pl/
nszz-solidarnosc

LOTOS

29 sierpnia 2018 r. Piotr Duda, prze-
wodniczący Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”, i Wojciech Weiss, prezes 
spółki LOTOS Paliwa, podpisali poro-
zumienie o współpracy. Dzięki temu 
związkowcy oraz ich rodziny korzysta-
jące z elektronicznej legitymacji człon-
kowskiej otrzymują zniżki na paliwa, 
myjnie, oleje i płyny do spryskiwaczy 
oraz produkty z menu Cafe Punkt.

– Dotychczasowa współpraca „Soli-
darności” z LOTOSEM przynosi dobre 
efekty. Warto rozszerzać ją na wszyst-
kich członków Związku. Dlatego cieszę 
się z umowy i mam nadzieję na dalsze 
jej rozszerzanie – powiedział Piotr 
Duda.

Spółka LOTOS oferuje jednolite 
stawki rabatowe. Użytkownicy związko-
wych kart otrzymują rabaty: 10 groszy 
– za każdy litr paliwa standardowego 
(Pb95, ON, LPG) lub 15 groszy – pali-
wa premium LOTOS Dynamic (Pb98, 
ON), Gaz LPG: 7 groszy/litr, a także 10-
-procentową zniżkę na produkty z me-
nu Cafe Punkt, zakup olejów i płynów 
do spryskiwaczy oraz 15-procentową 
zniżkę na usługi myjni.

Dla osób, które są już w posiadaniu 
elektronicznych legitymacji i wyrażą 
chęć posiadania karty rabatowej LO-
TOS BIZNES, organizacja związkowa 
winna zebrać papierowe wnioski chęt-
nych z danymi: imię i nazwisko, numer 
legitymacji członkowskiej elektronicz-
nej plastikowej i nazwa organizacji 
związkowej. Należy również wypełnić 
załącznik nr 2 do umowy. (Każdy in-
dywidualnie musi wpisać: nr ewiden-
cyjny uczestnika tożsamy z numerem 
legitymacji członkowskiej, nazwisko 
i imię oraz podpisać się dwa razy u dołu 
załącznika). Nie wypełniamy rubryki 
ORGANIZATOR.

Do każdego zakupu paliwa lub 
usługi będą naliczane punkty na kartę 
Navigator wg uzgodnionego algorytmu. 
Punkty te będzie można wymienić na 
wiele produktów przemysłowych znaj-
dujących się w katalogu https://lotosna-
vigator/nagrody.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl

Nowe uprawnienia dla członków rodziny
Istotną zmianą, wprowadzoną do prze-

pisów kodeksu pracy, jest rozszerzenie krę-
gu osób uprawnionych do urlopu macie-
rzyńskiego lub rodzicielskiego o członków 
najbliższej rodziny (np. dziadka, babcię, 
brata, siostrę), innych niż pracownik oj-
ciec wychowujący dziecko. Prawo do po-
wyższego urlopu może przysługiwać tym 
osobom w następujących sytuacjach:
 gdy matka dziecka posiadała orzecze-

nie o niezdolności do samodzielnej 
egzystencji;

 gdy matka dziecka będzie przeby-
wała w szpitalu lub innej placówce 
leczniczej świadczącej stacjonarne 
i całodobowe usługi zdrowotne, 
z racji swojego stanu zdrowia unie-
możliwiającego jej osobiste sprawo-
wanie opieki nad dzieckiem;

 gdy matka dziecka zmarła;
 gdy matka porzuciła dziecko.

Do momentu ostatniej nowelizacji 
kodeksu pracy członkowie najbliższej 
rodziny, korzystający z urlopu macie-
rzyńskiego i rodzicielskiego, nie mieli 
takiej samej ochrony jak matka lub 
ojciec dziecka. Po zmianach kodeksu 
pracy, począwszy od 7 września 2019 r., 
członkowie najbliższej rodziny korzy-
stający z urlopu macierzyńskiego i ro-
dzicielskiego zyskali ochronę, tj.:
 prawo zakazu wypowiedzenia i rozwią-

zania umowy o pracę w okresie trwania 
urlopu;

 możliwość żądania przywrócenia do 
pracy oraz wynagrodzenia za cały 
okres pozostawania bez pracy, także 
przy umowie terminowej; 

 prawo do udzielenia urlopu wypoczyn-
kowego bezpośrednio po takim urlopie.

Stan na dzień 15.10.2019 r.
Łukasz Sulej 

W nawiązaniu do Światowego Dnia 
Turystyki, obchodzonego corocznie 27 
września, ustanowionego przez ONZ, 
warto przypomnieć najważniejsze kwe-
stie, o których każdy turysta powinien 
wiedzieć, udając się w podróż.

Wyjeżdżając za granicę należy:
 dowiedzieć się więcej na temat miejsca 

podróży, np. w serwisie Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych „Polak za gra-
nicą”, który jest dostępny pod adresem 
www.polakzagranica.msz.gov.pl,

 zapoznać się z przepisami celnymi 
i wymogami sanitarnymi obowiązu-
jącymi przy przekraczaniu granic,

 sprawdzić wymogi dotyczące wizy lub 
paszportu,

 wykupując wyjazd zorganizowany dla 
dziecka sprawdzić, czy organizator 
wycieczki zarejestrowany jest w ba-
zie wypoczynku prowadzonej przez 
MEN (adres: www.wypoczynek.men.
gov.pl). 
Najważniejsze kwestie dotyczące re-

alizacji imprez turystycznych przez biura 
podróży reguluje ustawa o usługach tu-
rystycznych.

Niezależnie od tego, czy urlop będzie 
organizowany przez biuro podróży zali-

czane do rynkowej czołówki, czy mniej-
sze, działające lokalnie, przed podpisa-
niem umowy i wpłaceniem zaliczki zaleca 
się sprawdzenie organizatora w Central-
nej Ewidencji i Wykazach w Turystyce, 
prowadzonej przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki. Z ewidencji można dowie-
dzieć się:
 jakie dane biuro podróży ma zabez-

pieczenie finansowe,
 kto jest jego gwarantem/ubezpieczy-

cielem,
 jaka jest wysokość zabezpieczenia 

(w złotych i w euro).
Ponadto od  26 listopada 2016 r. działa 

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
TFG jest dodatkowym zabezpiecze-

niem dla klientów w przypadku bankruc-
twa biura podróży. Środki z funduszu są 
przeznaczone na:
 pokrycie kosztów powrotu do kraju 

klientów biur podróży
 oraz zwrot wpłat za niezrealizowane 

i przerwane imprezy turystyczne.
Do odprowadzania składek na TFG 

zobligowani są wszyscy organizatorzy 
turystyki. 
Stan prawny na dzień 9.10.2019 r.

Maria Szwajkiewicz

Bezpieczne podróże

Dyżury prawników

pn. wt. śr. czw. pt.

Porady dla komisji zakładowych
radca prawny
Iwona Jarosz-Lipkowska 8-10 8-16 – 9-16 –

radca prawny
Tomasz Wiecki 8-13 9-15 8-15 – 8-14

Porady dla indywidualnych członków NSZZ „Solidarność”
radca prawny
Joanna 
Kobus-Michalewska

– 8.30-11 O. Gdynia
11-17 8.30-16 –

doradca prawny
Maria Szwajkiewicz 8.30-16 10-15

O. Gdynia
8.30-

-15.30 9-15.30 –

doradca prawny
Łukasz Sulej – 12.10-

-15.10 8.30-17 – 8-14

Z pomocy prawnej mogą skorzystać wyłącznie członkowie NSZZ „Solidarność” 
z aktualną legitymacją związkową. Przed przyjściem prosimy upewnić się telefonicznie, 
czy prawnik będzie obecny. 
tel. 58 305 55 12, 58 308 44 69, 58 308 42 74 dzial.prawny@solidarnosc.gda.pl
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Generalną zasadą ustaloną przez 
ustawodawcę jest możliwość przedaw-
nienia roszczeń wyłącznie o charakterze 
majątkowym. Kodeks cywilny ustana-
wia ogólny termin przedawnienia wy-
noszący odpowiednio:
 6 lat dla roszczeń majątkowych,
 3 lata dla roszczeń o świadczenia 

okresowe (np. czynsz najmu) oraz 
roszczeń związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej.
Koniec terminu przedawnienia 

przypada na ostatni dzień roku kalen-
darzowego, chyba że termin przedaw-
nienia jest krótszy niż dwa lata.

I. Krótsze terminy

Najistotniejsza zmiana, która we-
szła w życie 9.07.2018 r., to skrócenie 
podstawowych terminów przedaw-
nienia. 

Przed nowelizacją terminy przedaw-
nienia roszczeń wynosiły:
 ogólny termin przedawnienia – 10 

lat,
 termin przedawnienia roszczeń 

o świadczenie okresowe oraz termin 
przedawnienia roszczeń związanych 
z prowadzeniem działalności gospo-
darczej – 3 lata,

 termin przedawnienia roszczeń 
stwierdzonych prawomocnym orze-
czeniem sądu lub innego organu po-
wołanego do rozpoznawania spraw 
danego rodzaju albo orzeczeniem 
sądu polubownego, jak również 
roszczeń stwierdzonych ugodą za-
wartą przed sądem albo sądem polu-
bownym albo ugodą zawartą przed 
mediatorem i zatwierdzoną przez 
sąd – 10 lat.
Co istotne, należy pamiętać, że bieg 

przedawnienia może być przerwany. 
Zgodnie z art. 123 k.c. dzieje się tak:
1.  przez każdą czynność przed sądem 

lub innym organem powołanym 
do rozpoznawania spraw lub egze-
kwowania roszczeń danego rodzaju 
albo przed sądem polubownym, 
przedsięwziętą bezpośrednio w celu 
dochodzenia lub ustalenia albo za-
spokojenia lub zabezpieczenia rosz-
czenia;

2.  przez uznanie roszczenia przez 
osobę, przeciwko której roszczenie 
przysługuje;

3.  przez wszczęcie mediacji.

II. Egzekucja przedawnionych 
długów

Przed nowelizacją wielokrotnie 
zdarzało się, że firmy windykacyjne 
żądały spłaty przedawnionych rosz-
czeń. Niektóre firmy specjalizowały 
się w skupowaniu po bardzo niskich 
kwotach należności sprzed wielu lat, 
gdy termin przedawnienia już dawno 
upłynął. Dla przejmującego dług było 
to nadal opłacalne. Aby uwolnić się 
od obowiązku spłaty przedawnionego 
zadłużenia dłużnik musiał podnieść 

zarzut przedawnienia. Firmy windy-
kacyjne liczyły więc na to, że mniej 
zorientowani w prawie dłużnicy nie 
powołają się w sądzie na to, że zgodnie 
z prawem nie muszą już spłacać swego 
długu.

Aktualnie w kodeksie cywilnym 
art. 117 § 21 stanowi, że po upływie 
terminu przedawnienia nie można 
domagać się zaspokojenia roszczenia 
przysługującego przeciwko konsu-
mentowi. W praktyce nowe przepisy 
zobowiązują sąd do zbadania, czy 
roszczenie jest przedawnione, nieza-
leżnie, czy pozwany dłużnik podniesie 
w toku postępowania zarzut przedaw-
nienia, czy nie.

Istotną zmianę o charakterze tech-
nicznym ustawodawca wprowadził do 
art. 187 k.p.c. Zgodnie z par. 11 skła-
dany pozew o zasądzenie roszczenia 
powinien zawierać oznaczenie daty 
wymagalności tego roszczenia.

III. Przepisy przejściowe

 Do roszczeń powstałych przed 
dniem wejścia w życie nowelizacji 
i w tym dniu jeszcze nieprzedaw-
nionych (tj. 9 lipca 2018 r.) zastoso-
wanie będą miały nowe przepisy,

 jeżeli nowy termin przedawnienia 
jest krótszy niż według przepi-
sów dotychczasowych, bieg termi-
nu przedawnienia rozpocznie się 
z dniem wejścia w życie ustawy,

 do roszczeń przysługujących konsu-
mentowi powstałych przed dniem 
wejścia w życie niniejszej ustawy 
i w tym dniu jeszcze nieprzedaw-
nionych, których terminy przedaw-
nienia są określone w art. 118 i art. 
125 § 1 k.c., znajdą zastosowanie 
dotychczasowe przepisy,

 jeśli konsument nie podniósł do 
dnia wejścia w życie nowych prze-
pisów zarzutu przedawnienia w sto-
sunku do roszczenia przedawnione-
go, z dniem wejścia w życie ustawy 
sąd z urzędu uwzględni zarzut 
przedawnienia.

IV. Pozostałe okresy 
przedawnienia roszczeń
1. Roczny termin przedawnienia:
 roszczenia z tytułu umowy prze-

wozu,
 roszczenia z tytułu umowy najmu 

lub użyczenia,
 roszczenia z tytułu rękojmi oraz 

związane z tym roszczenie o usu-
nięcie wady lub wymiany rzeczy 
sprzedanej na wolną od wad.

2. Okresy przedawnienia roszczeń – 2 
lata:

 roszczenia wynikające z umowy 
o dzieło – termin biegnie od dnia 
oddania dzieła, a w przypadku, gdy 
przedmiot umowy nie został odda-
ny w terminie – od dnia, w którym 
miał być oddany,

 roszczenia przysługujące przedsię-
biorcom, rzemieślnikom z tytułu do-
konanej sprzedaży, a także osobom 
prowadzącym gospodarstwo rolne 
z tytułu sprzedaży płodów rolnych 
i leśnych,

 roszczenia wynikające z umowy zle-
cenia,

 roszczenia wynikające z umowy 
rachunku bankowego (z wyjątkiem 
roszczeń o zwrot wkładów oszczęd-
nościowych),

 ogólny z tytułu rękojmi, jeśli wada 
została stwierdzona przed upływem 
2 lat,

 wzajemne roszczenia producenta 
i kontraktującego,

 roszczenia z tytułu mandatów za 
jazdę bez biletu,

 roszczenia z tytułu usług telekomu-
nikacyjnych.

3. Trzyletni termin przedawnienia:
 Trzyletni termin przedawnienia 

roszczeń, jako ogólny termin wska-
zany w kodeksie cywilnym, obowią-
zuje wobec wszelkich należności 
z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej oraz z tytułu płatności 
okresowej, a także:

 roszczenia o zapłatę odsetek za 
opóźnienia w regulowaniu należ-
ności związanych z prowadzoną 
działalnością gospodarczą,

 roszczenia z tytułu umowy ubezpie-
czeniowej,

 roszczenia z tytuły umowy kredytu, 
w tym także zadłużenie na karcie 
kredytowej,

 roszczenia ze stosunku pracy.

4. Pięcioletni termin przedawnienia:
 roszczenia z tytułu przysługującego 

zachowku,
 roszczenia z tytułu zobowiązań po-

datkowych – jeżeli powstały z mocy 
prawa (np. podatek VAT),

 roszczenia z tytułu zapisu w testa-
mencie,

 roszczenia z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne (wady budynku) – termin 
ten liczy się od dnia wydania rzeczy 
kupującemu.

5. Okresy przedawnienia roszczeń – 6 
lat
Roszczenia stwierdzone prawomoc-

nym wyrokiem sądu lub innej instytu-
cji powołanej do rozpoznawania spraw 
danego rodzaju, orzeczenie sądu polu-
bownego, ugoda zawarta przed sądem 
lub sądem polubownym albo przed me-
diatorem i zatwierdzona przez sąd. 

Ważna kwestia – w przypadku, gdy 
stwierdzone w ten sposób roszczenie 
obejmuje świadczenia okresowe, rosz-
czenie o świadczenie okresowe należne 
w przyszłości ulega przedawnieniu po 
upływie trzech lat.

Stan prawny na 21.10.2019 r.

Ustawa z dnia 13.04.2018 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks cywilny oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. 2018 r. poz. 
1104)

Maria Szwajkiewicz 

Przedawnienie roszczeń
KODEKS CYWILNY

Okresy przedawnienia roszczeń to sytuacje, w których po upływie oznaczo-
nego terminu dochodzenie roszczenia staje się niemożliwe. Ogólne regula-
cje przedawnienia w polskim prawie znajdują się w kodeksie cywilnym. 

Wracamy do sprawy 
PORD Gdańsk 
W poprzednim wydaniu „Magazynu” opisaliśmy sytuacje, jakie miały miej-
sce w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku. Informatyk Artur 
Malec, który w dobrej wierze opowiedział o swoich podejrzeniach, został 
czarną owcą w tej firmie. 

W PORD zlikwidowany został zespół informatyków, w którym pracował Malec. 
– Mimo prawnego obowiązku, decyzji nie skonsultowano z Radą Pracowników 
– zwrócił uwagę Artur Malec, wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „So-
lidarność”. Wcześniej zauważył, że w systemie teleinformatycznym nie ma wpisów, 
które powinny się tam znajdować (zgodnie z ustawą w tym miejscu muszą być 
odnotowywane określone informacje o egzaminatorach; członkach ich rodzin, a 
także szkół, z którymi są związani). Będąc u dyrektora powiedział również o tym, 
że słyszał na mieście, iż egzaminatorzy PORD mogą „pomagać” w zdawaniu egza-
minów na prawo jazdy. O wszystkim napisaliśmy w październiku, a do dyrektora 
PORD przesłaliśmy pytania. Przedstawiamy odpowiedzi (bez żadnych skrótów), 
które otrzymaliśmy już po ukazaniu się październikowego wydania gazety. 

Dlaczego likwidacja zespołu informatyków nie została skonsultowana z dzia-
łającą na terenie PORD Radą Pracowników? – Według wiedzy dyrektora Rada 
Pracowników posiadała informację o planowanej likwidacji zespołu informatyków 
– odpowiedział PORD. 

Czy zgłoszenia pracownika Artura Malca, które miały miejsce w maju oraz 
czerwcu 2018 roku, a dotyczyły nieprawidłowości w egzaminowaniu (wpisy w sys-
temie dotyczące egzaminatorów oraz powiadomienia w sprawie możliwości otrzy-
mania pomocy w zdaniu egzaminu) zostały zweryfikowane przez dyrekcję? A jeśli 
nie, to dlaczego? – Każda otrzymana przez PORD informacja dotycząca chociażby 
podejrzenia działań mogących wyczerpywać znamiona czynu zabronionego jest 
przekazywana odpowiednim organom ścigania (prokuratura, policja) celem we-
ryfikacji i podjęcia odpowiednich kroków prawnych. Informacje przekazane przez 
pana Malca zostały zgłoszone policji i zweryfikowane – stwierdził PORD. 

Czy dyrektor, gdy był jeszcze egzaminatorem (do 2015 roku), złożył stosowne 
oświadczenia zgodnie z art. 63? Jeśli tak – czemu nie ma ich w systemie teleinfor-
matycznym? – Dyrektor PORD złożył stosowne oświadczenie i znajduje się ono w 
systemie teleinformatycznym – odpisał nam PORD. 

Czy kursanci z Ośrodka Szkolenia Kierowców R.J. Nowak, który jest ojcem 
dyrektora PORD, zdają egzamin w PORD w Gdańsku? Czy zdaniem dyrektora nie 
zachodzi tutaj konflikt interesów (dyrektor – organ nadzorczy, ojciec – właściciel 
OSK i instruktor)? – Kursanci z Ośrodka Szkolenia Kierowców  R.J. Nowak zdają 
egzaminy w PORD w Gdańsku, sytuacja ta nie stanowi konfliktu interesów i nie 
jest zabroniona przez przepisy prawa – uznał PORD.

Z odpowiedziami nie zgadza się Artur Malec. 
 – Rada Pracowników jednoznacznie zaprzeczyła, że otrzymała informacje 

o planowanych zmianach w strukturze zatrudnienia. Pismo to podpisała m.in. 
przewodnicząca i wiceprzewodniczący Rady Pracowników PORD – informuje. 
– Dodatkowo skarga na takie zaniechanie dyrektora została skierowana przez Ko-
misję Współdziałania Organizacji Związkowych Działających w PORD do Ko-
misji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Pomorskiego. W piśmie 
znalazła się informacja o tym, iż przypadkowo „natknęliśmy” się na podjętą przez 
Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu 
organizacyjnego PORD. Niezwłocznie wspólnie z Radą Pracowników złożyliśmy 
pismo w sprawie wyjaśnienia braku konsultacji zmian w strukturze zatrudnienia. 
Konsultacje wynikają wprost z przepisów i te reguły zostały złamane.

Co do wątku udzielania „pomocy” przez egzaminatorów Artur Malec przypomina, 
że dyrektor – jeżeli dowiedział się o możliwości popełnienia przestępstwa – ma obowią-
zek niezwłocznie zawiadomić o tym prokuraturę lub policję i przedsięwziąć niezbędne 
czynności, aby nie dopuścić do zatarcia ewentualnych dowodów. Pracownik wątpi, 
aby cokolwiek zostało wykonane, ponieważ dobrze pamięta swoją rozmowę, w której 
uczestniczyli przedstawiciel KWP w Gdańsku oraz wicemarszałek województwa Ry-
szard Świlski. – Obydwaj panowie byli bardzo zaskoczeni przekazanymi informacjami 
na temat nieprawidłowości w egzaminowaniu w PORD – opowiada. – Padło nawet py-
tanie, dlaczego wcześniej nie poinformowałem policji lub innych organów o zaistniałej 
sytuacji. Z tego wynika, że nie mieli wcześniej żadnej wiedzy w tym temacie. 

(tm) 

Nadal zbieramy środki na rzecz budowy Bursztynowego 
Ołtarza Ojczyzna w bazylice św. Brygidy. Na prośbę ks. ka-
nonika Ludwika Kowalskiego, jej proboszcza,  „Solidarność” 
Regionu Gdańskiego włączyła się w zbiórkę funduszy, ale 
także materiałów potrzebnych do budowy niezwykłego oł-
tarza. Dzięki przeprowadzonej zbiórce udało się zakończyć 
kolejny etap budowy, jednak to nie koniec powstawania tego 
wyjątkowego dzieła, będą potrzebne dalsze nakłady finanso-
we. Prosimy zatem o wpłaty na konto: Region Gdański NSZZ 
„Solidarność” ul. Wały Piastowskie 24; 80-855 Gdańsk, Bank 
Millennium Oddz. Gdańsk, nr 34 1160 2202 0000 0000 6189 
1527, z dopiskiem: „OŁTARZ”.

Budujemy Bursztynowy Ołtarz Ojczyzny
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Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność” opracował Wojciech Matuszewski
Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

– Panie przewodniczący, ostatni raz spotkaliśmy się w kwietniu tego roku 
i nasza rozmowa dotyczyła rozwoju związku w waszym zakładzie poprzez 
pozyskiwanie nowych członków. Na koniec rozmowy wspomniał Pan o ne-
gocjacjach związkowców z pracodawcą na temat podwyżek płac i poprawy 
warunków pracy w waszej firmie, interesuje mnie, jak przebiegały negocjacje 
i czym się skończyły?

– Przede wszystkim postanowiliśmy dobrze się przygotować do tych negocjacji 
poprzez wzmocnienie naszej struktury, tzn. zwiększyć naszą liczebność. Udało się 
nam to i w tej chwili uzwiązkowienie w naszej firmie osiągnęło poziom 43 procent 
w stosunku do stanu załogi, a co za tym idzie pokazaliśmy pracodawcy, że związek 
stanowi naprawdę wielką siłę i ma wpływ na los firmy i pracowników. Pracodawca 
zauważył to i usiedliśmy do rozmów. Wiedzieliśmy, że te negocjacje nie będą łatwe i 
szybko się nie zakończą. Jednak wspólnie z drugą organizacją, Związkiem Zawodo-
wym Pracowników Scania Production S.A., przystąpiliśmy do rozmów pełni wiary 
i nadziei, że uda nam się porozumieć co do naszych postulatów.

– No właśnie, jakie były wasze żądania?
– Głównym naszym postulatem były podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich 

pracowników spółki i pracowników Agencji Pracy Tymczasowej zatrudnionych 
w naszej firmie. Chcieliśmy, aby podwyżki obowiązywały od 1 lipca. Poza tym 
podwyżka dodatku stażowego, wprowadzenie comiesięcznej premii motywacyjnej 
za frekwencję w pracy, chcieliśmy także unormować czas pracy, jeśli chodzi o go-
dziny nadliczbowe. Ich nadmiar stał się nagminnym zjawiskiem, a ludzie czuli się 
zmęczeni i zdemotywowani. Postulowaliśmy także rozwiązanie umowy z Agencją 
Pracy Tymczasowej o świadczenie pracy dla naszej firmy i przyjęcie pracowników 
z agencji na umowę o pracę.

– Jaki efekt przyniosły rozmowy organizacji związkowych z pracodawcą?
– Cały proces negocjacyjny rozpoczął się w styczniu od złożenia pisma w sekre-

tariacie z naszymi postulatami i powołania zespołów negocjacyjnych. Minęło kilka 
miesięcy, a negocjacje nie posuwały się do przodu i nie zadowalały nas, co skłoniło 
organizacje związkowe na początku lipca do wejścia z pracodawcą w spór zbiorowy. 
W sierpniu na terenie zakładu zorganizowaliśmy masówki, na które przyszło bardzo 
dużo pracowników i na których był obecny również zarząd firmy. Dwie demon-
stracje rozmiękczyły trochę pracodawcę i wyszedł z pewną propozycją podwyżek, 
które jednak nas nie satysfakcjonowały. Postanowiliśmy nie akceptować podwyżek 
zaproponowanych przez dyrekcję. Następnym krokiem było spisanie protokołu roz-
bieżności z dotychczas prowadzonych negocjacji i prośba o wprowadzenie mediatora 
społecznego. Dyrekcja – powiem w skrócie – poszła w pewnym momencie po rozum 
do głowy i zaproponowała nam nowe warunki płacowe, które po konsultacjach z za-
łogą były dla nas wszystkich do zaakceptowania. W efekcie 13 września podpisali-
śmy porozumienie, które przyznaje nam podwyżkę wynagrodzeń od 1 lipca, większą 
kwotę dodatku stażowego, a także wprowadza premię za frekwencję w pracy. Jednym 
słowem, doszliśmy do kompromisu, myślę, że z korzyścią dla obu stron.

– Dziękuję za rozmowę i gratuluję tak udanych negocjacji. Dodam tylko, że 
jest to dobry przykład, jak liczebność związku ma wpływ na jego skuteczność 
w prowadzonych negocjacjach z pracodawcą. Oby inni związkowcy poszli za 
waszym przykładem.

ROZMOWA

Liczny związek, 
lepsza płaca 
Rozmowa z MIROSŁAWEM OKUNIEWSKIM, wieloletnim 
przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Scanii Production Słupsk S.A.

W tym roku uroczystości związane z  35 rocznicą męczeńskiej śmierci bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki, zamordowanego przez funkcjonariuszy Służby Bez-
pieczeństwa na rozkaz najwyższych władz PRL, odbyły się 20 października 
br. Oprawę i przebieg uroczystości przygotowała słupska oświatowa „So-
lidarność”. Jak co roku miejscem spotkania liturgicznego była parafia pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie odprawiane były podczas stanu 
wojennego przez śp. księdza Włodzimierza Jankowskiego, kapelana słup-
skiej „Solidarności”, Msze za Ojczyznę, i gdzie spotykali się represjonowani 
działacze struktur związkowych. Tam też wielokrotnie padały z ambony 
słowa dodające otuchy i dające nadzieję w trudnym dla nich czasie, jak 
również były cytowane słowa ks. Jerzego z jego kazań.

Obrady Zarządu Regionu 
14 października w siedzibie Zarządu Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność” 

odbyły się posiedzenia ZR, RKR, RKW i RFS. Głównym tematem ZR była przy-
szłość naszego Regionu po zapowiedzianym i planowanym odejściu na emeryturę 
obecnego przewodniczącego Stanisława Szukały. Większość opowiedziała się za 
samodzielnym utrzymaniem się naszego Regionu po uprzednim wybraniu nowego 
przewodniczącego. Alternatywą jest przyłączenie do Regionu Gdańskiego. Oma-
wiano także bieżące sprawy wewnątrzzwiązkowe w poszczególnych komisjach.

35 ROCZNICA MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

Obchody w Regionie Słupskim

W kościele stanęły poczty sztanda-
rowe bytowskiego Polmoru, słupskiego 
Famarolu, MZK Słupsk, Stoczni Ustka, 
„Solidarności” Ziemi Sławieńskiej, 
słupskiej Energi i Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność”. Swoją obecnością 
uroczystość zaszczycili: nowo wybra-
ny poseł Piotr Müller, radny Sejmiku 
Pomorskiego Jerzy Barzowski, starosta 
powiatu Paweł Lisowski, radni miasta 
Słupska oraz przedstawiciele policji i 
straży pożarnej. Na czele delegacji Re-
gionu Słupskiego NSZZ „Solidarność” 
stał przewodniczący Stanisław Szukała. 
Uroczystą eucharystię poprowadził ks. 
kanonik Tadeusz Nawrot. 

Ksiądz Jerzy Popiełuszko rozumiał 
słowo „służba” jako służenie drugiemu 
człowiekowi w każdym momencie jego 
istnienia. Przełomowym momentem 
w życiu ks. Jerzego był dzień 31 sierpnia 
1980 roku. Wówczas został poproszony 
o odprawienie mszy św. dla hutników 
w Hucie Warszawa i od tamtej pory 
stał się kapelanem świata pracy i całej 
„Solidarności”. Nie szedł na kompro-
mis, bo prawda nie zna kompromisu, 
motywem wszystkich jego kazań były 
słowa św. Pawła „Zło dobrem zwycię-
żaj”. Za służbę człowiekowi, narodowi 
i Kościołowi zapłacił cenę najwyższą 

– 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 św. przyczynił się zespół TRIO 
ARTE złożony z muzyków na co dzień 
występujących w słupskiej filharmonii. 
Dar ołtarza stanowiła relikwia z kilku 
kropli krwi ufundowana przez słup-
ską „Solidarność” Po nabożeństwie 
uczestnicy przeszli pod pomnik ks. 
Jerzego Popiełuszki, gdzie odbyła się 
uroczystość słowno-muzyczna ku czci 
błogosławionego. Po odśpiewaniu hym-
nu narodowego prowadzący spotkanie 
Andrzej Mazuruk poprosił o modli-
twę ks. Tadeusza Nawrota, a następnie 
głos zabrała przewodnicząca słupskiej 
oświatowej „Solidarności” Domini-
ka Korzeniowska-Gudyn. Odczyta-
ła wiersz Czesława Miłosza, pięknie 
opowiedziała o krótkim przecież życiu 
ks. Jerzego, kiedy był kapelanem „So-
lidarności” i kiedy stał się wzorem do 
naśladowania, a to, co głosił z ambony, 
stało się źródłem siły i dodawało otuchy 
innym, szczególnie robotnikom szyka-
nowanym w czasie stanu wojennego. 
Posłużyła się kilkoma cytatami z ka-

zań, które ks. Jerzy wygłosił 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 śmier-
telną to, co nas boli, bo nie można 
zadać rany śmiertelnej czemuś co jest 
nieśmiertelne”. A zdaniem księdza 
Jerzego nieśmiertelna była nadzieja. 
I drugi cytat: „Prawda jest niezmien-
na, prawdy nie da się zniszczyć, praw-
da to wiara w Ewangelię, w Chrystusa, 
którą on odsłaniał, bo prawdę można 
tylko odsłonić, nie można jej odkryć 
na nowo, istnieje tylko jedna”.

Odczytano również wiersze Zenona 
Marii Lasonia. Na koniec podniosłej 
uroczystości Stanisław Szukała w pięk-
nym przemówieniu zapewnił księży, 
że „Solidarność” pamięta i nigdy nie 
zapomni zasług Kościoła dla Związku i 
ojczyzny. „Solidarność” zawsze będzie 
broniła księży i wartości chrześcijań-
skich głoszonych przez Kościół, szcze-
gólnie teraz, gdy Kościół atakowany jest 
ze wszystkich stron. 

Po przemówieniach delegacje 
i mieszkańcy Słupska złożyli wieńce 
i wiązanki kwiatów.

19 października br. bytowska „So-
lidarność” także uczciła męczeńską 
śmierć ks. Jerzego uroczystą eucha-
rystią odprawioną w kościele św. Ka-

tarzyny Aleksandryjskiej w Bytowie. 
Specjalnie z tej okazji zostały złożone 
relikwie błogosławionego ks. Jerzego, 
po skończonym nabożeństwie wierni 
oddali cześć i chwałę zamordowanemu 
księdzu.

Zarząd Regionu NSZZ „Solidar-
ność” w Słupsku składa serdeczne 
podziękowania wszystkim pocztom 
sztandarowym i związkowcom za ich 
obecność, w szczególności słupskiej 
oświatowej „Solidarności”.

Relikwie błogosławionego ks. Jerze-
go Popiełuszki zostały złożone w spe-
cjalnym ołtarzyku ufundowanym przez 
następujące organizacje zakładowe:

Scania Production SA Słupsk, Ener-
ga SA Słupsk, Organizacja Międzyza-
kładowa przy ZR Słupsk, PGK Słupsk,, 
Urząd Morski Słupsk, Unia Słupsk

Pomnik błogosławionego księdza 
Jerzego Popiełuszki.

Stanisław Szukała i Jacek Buksakowski oddają hołd błogosławionemu księdzu 
Jerzemu Popiełuszce.
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Dlaczego w rocznikach statystycznych i coraz częściej w innych publika-
cjach pojawia się nazwa Niderlandy lub Królestwo Niderlandów, a na mapach 
Holandia? Która z tych nazw jest poprawna? Jaka jest etymologia nazwy 
Holandia i nazwy Niderlandy? Czy Holendrzy mówią po holendersku, czy 
po niderlandzku?

Co to jest Holandia i Królestwo Niderlandów

Polska nazwa Holandia to oficjalnie – Królestwo Niderlandów, czyli państwo 
położone w zachodniej Europie i południowej części Ameryki Północnej (Karaiby), 
będące monarchią konstytucyjną, złożone z czterech krajów składowych: Holandii 
(część europejska), Aruby, Curacao i Sint Maarten oraz trzech gmin zamorskich: 
Bonaire, Saba i Sint Eustatius. 

Państwo, o którym mowa, nazywane jest: Holandia, Królestwo Holandii, Nider-
landy, Królestwo Niderlandów.

Do 10 października 2010 roku Królestwo Niderlandów składało się z Holandii, 
Antyli Holenderskich i Aruby. Tego dnia nastąpiła likwidacja Antyli i wtedy Cu-
raçao oraz Sint Maarten stały się krajami składowymi królestwa, a Bonaire, Saba i 
Sint Eustatius gminami zamorskimi kraju Holandia.

Co ciekawe, w dokumentach Unii Europejskiej obowiązuje skrócona (geogra-
ficzna) nazwa Niderlandy oraz oficjalna (protokolarna) nazwa Królestwo Nider-
landów.

Wprawdzie polska nazwa Holandia jest nieprecyzyjna, gdyż Holandia Północna 
i Holandia Południowa to dwie z dwunastu prowincji państwa, ale jest uznana i za-
lecana przez polską Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Oficjalna nazwa państwa w języku polskim

Rzeczpospolita Polska w umowie z 1996 roku uznała oficjalną nazwę państwa 
jako Królestwo Niderlandów, pozostawiając jednocześnie potoczną nazwę geogra-
ficzną Holandia i formy pochodne, na przykład mieszkańcy państwa to: Holender, 
Holenderka, a przymiotnik od rzeczownika Holandia brzmi: holenderski.

W ten sposób obecnie w języku polskim funkcjonują również inne nazwy 
niektórych państw, np. Polska – oficjalna nazwa: Rzeczpospolita Polska, Holandia 
– Królestwo Niderlandów, Niemcy – Republika Federalna Niemiec.

Etymologia nazwy Holandia

Polskie określenie Holandia wywodzi się od historycznej prowincji Holland, 
która w okresie istnienia Zjednoczonych Prowincji (XVI–XVIII w.) była najlepiej 
rozwiniętą gospodarczo i politycznie krainą. 

Nazwa Holandia – w języku niderlandzkim: Holland – wywodzi się z wczesnego 
średniowiecza. Pierwszy raz w źródłach pojawiła się w IX wieku. Jest pochodzenia 
germańskiego i prawdopodobnie pochodzi od słów „hol” lub „holt” – ‘lesisty’ lub 
„holtz” – ‘drewniany’ oraz „land” – ‘ziemia, kraj’, ponieważ wówczas występowało 
duże zalesienie i budowano wiele drewnianych domów. Obecnie Holandia podzie-
lona jest na 12 prowincji, w skład których wchodzą „Noord-” i „Zuid-Holland” 
(Holandia Północna i Południowa). 

Etymologia nazwy Niderlandy

Właściwa, oficjalna nazwa kraju to „Koninkrijk der Nederlanden”, czyli Króle-
stwo Niderlandów, która odnosi się do Holandii wraz z jej zamorskimi częściami. 
Liczba pojedyncza od Nederlanden to słowo: Nederland, które pochodzi od „neder” 
–‘niski, znajdujący się poniżej’ i „land” – ‘ziemia, kraj’. 

Warto wiedzieć, że Holandia wraz z Belgią w języku niderlandzkim określana 
jest jako „Lage Landen”, czyli ‘płaskie, niskie kraje’. 

Język urzędowy w Holandii
W Holandii, czyli w Królestwie Niderlandów, językiem urzędowym jest język 

niderlandzki.
Barbara EllwartNa rozwiązania (e-maile, listy 

tradycyjne, adresy w stopce na str. 
2) czekamy do 15 dnia następnego 
miesiąca od ukazania się tego wyda-
nia „Magazynu”. 
Rozlosowaliśmy nagrodę za 
rozwiązanie Krzyżówki z Michałem 
Kleofasem z nr. 9/2019. Otrzymuje ją 
pani Maria Stenka. Nagrodę wyślemy 
pocztą. Hasło brzmiało: „Pamiętajmy 
o Westerplatte”.

Krzyżówka ze zdrowym warzywem

NA KOŃCU JĘZYKA

Holandia 
czy Niderlandy

CZYTELNICY I MY

POZIOMO
1) oferta hotelu, 7) mazgaj, płaczek, 
8) elana, etamina, 9) były bramkarz lub 
ptak, 10) procentowa lub bosa, 12) zawi-
lec, 13) cymbał, głupiec, 15) barbarzyńca, 
jaskiniowiec, 17) rasa psa, Jack Russell 
lub Staffordshire, 18) rzeczne lub na 
czole, 20) wyrabiają bicepsy, 21) kok-
sa, reneta, 22) okupacyjny lub włoski, 
24) dopływ Obu, 26) Czerwona lub 
Zbawienia, 28) mieszkaniec Dubrownika, 
31) wizerunek aktora, 32) kasza z ma-
nioku, 33) ostatnim tchem, z wysiłkiem, 
34) u grubasa.

PIONOWO
1) kieszonkowy zeszycik, 2) pedagogicz-
ne lub niebieskie, 3) sami najlepsi, 4) du-
że miasto w Nigerii, 5) bursa studencka, 
6) góry ze Śnieżką, 11) kocha swój kraj, 
14) zdrowe warzywo, 16) wylęgarka, 
19) �lm Janusza Majewskiego z 1970 r., 
20) dawniej Haiti, 23) imienniczka 
Traugutta, 25) unicestwienie, zagłada, 
27) zmywa lakier, 29) resztka, ścinek, 
30) miała męża.

(kas)

Rozwiązaniem jest hasło odczytywane 
rzędami z liter w szarych kratkach oraz 
w kolumnie pionowej.
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Uczniowie klas V–VIII ze Szkoły Pod-
stawowej w Kaliskach Kościerskich 
mieli okazję dowiedzieć się o życiu 
codziennym i o działaniach opozy-
cji w czasach PRL z ust naocznego 
świadka i uczestnika wydarzeń. 17 
października odwiedził szkołę, na 
zaproszenie dyrekcji, nasz związko-
wy i redakcyjny kolega Roman Ste-
gart z Działu Informacji i Promocji 
ZRG NSZZ „Solidarność”.

W opowiadaniu o historii najnow-
szej, nawet wtedy, gdy mamy ograni-
czony dostęp do źródeł archiwalnych, 
ważne są relacje medialne i osobiste 
wspomnienia. Budzenie zainteresowa-
nia historią jest punktem wyjścia do 
pokazywania jej pogłębionej wersji.

Na spotkanie z uczniami, kolejny 
już raz, Roman pojechał wyposażo-
ny w druki ulotne, książki wydawane 
w drugim obiegu, znaczki, oryginalne 
przepustki z czasu stanu wojennego, 
a nawet – niegdyś niezbędne, dziś zapo-
mniane – kartki na rozmaite artykuły. 
Te artefakty są niezbędne, by snuć opo-
wieści nie tyle o gadżetach, co o życiu 
w systemie realnego socjalizmu. 

Uczniowie interesowali się szczegól-
nie życiem codziennym, wydawaniem 
ludności kartek, które uprawniały do 
zakupu określonych ilości towarów 

Jak rozmawiać o historii najnowszej 

oraz działalnością w warunkach kon-
spiracji. 

Wielu uczniów, nawet tych kończą-
cych edukację podstawową, z trudem 
mogło sobie wyobrazić system kar-
tek na cukier (wprowadzony od lipca 
1976 r.), na mięso (od lutego 1981 r.), 
masło, mydło, proszek do prania, a na-
wet na buty, czekoladę i benzynę. 

Kolejną odsłoną lekcji historii była 
dyskusja o patriotyzmie, o jego rozu-
mieniu w warunkach współczesnych, 

w kontekście społecznych przełomów 
lat 1970, 1976, 1980, 1989 oraz roli 
NSZZ „Solidarność” i znaczeniu ponty-
fikatu św. Jana Pawła II w zmianach po-
litycznych i społecznych zachodzących 
w latach 70. i 80. ubiegłego wieku.

Szkoły, które są zainteresowane tą 
formą lekcji historii najnowszej, zachę-
camy do kontaktu z Działem Informacji 
i Promocji ZRG NSZZ „Solidarność”, 
dane kontaktowe w stopce na str. 2. 

(asg)
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Ekologiczna inwestycja za 100 kilo złota
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

Reklama

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

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

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

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

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

DYREKTOR BIURA ZRG, pok. 110, 308 42 60 

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

KADRY, pok. 127, 308-42-97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MIĘDZYREGIONALNA 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

Klosnowo. Wyłuszczarnia nasion z 1913 r.

Zwiedzać można wszystko: kościoły, pałace, dwory, młyny, wiatraki, diabelskie kamienie, cmentarzyska, elektrow-
nie, browary i wiele innych obiektów. Ale czy ktoś słyszał o wyłuszczarni nasion? Otóż na Pomorzu, w miejscowości 
Klosnowo, na terenie Nadleśnictwa Rytel, na granicy Parku Narodowego Bory Tucholskie, między miejscowościami 
Charzykowy i Rytel (około 10 km od Chojnic), znajduje się nietypowy „zakład przemysłowy” – tak można go nazwać 
– w którym wydobywa się nasiona z szyszek. 

Ponad sto lat temu, bo w 1913 roku, 
powstała na Pomorzu największa i naj-
nowocześniejsza wówczas wyłuszczarnia 
nasion. Zbudowali ją Niemcy, bo Polski 
wówczas nie było, a teren ten przynależał 
do zaboru pruskiego. Wydano na to oko-
ło 300 tysięcy marek, czyli równowartość 
prawie stu kilogramów złota. Od 1918 
roku obsługiwana jest przez Polaków i po 
uzyskaniu przez nas niepodległości stała 
się polskim zakładem. W latach między-
wojennych szyszki przywożono koleją nie-
mal z całej Europy. W sezonie uzyskiwano 
z nich około tysiąca ton nasion. Na dobę 
10–15 zatrudnionych tam osób wyłusz-
czało około 6 ton surowca. Warto dodać, 
że na kilogram nasion sosny trzeba było 
wyłuszczyć 70 kilogramów szyszek. 

Dzisiaj wydajność zakładu jest dziesię-
ciokrotnie niższa. Rocznie wyłuszcza się tu 
około 100 ton nasion. Wynika to z prefe-
rowania w leśnictwie metody samosiewu 
i sadzenia, a nie, jak czyniono to przed II 
wojną światową, ale i wcześniej, kiedy to las 
odnawiano, siejąc nasiona. Obecnie tylko 
drobne powierzchnie odnawia się siewem. 
Prowadzi się zasadę, że wyłuszczone z szy-

szek nasiona muszą powrócić do regionu 
macierzystego, bo drzewa, podobnie jak 
inne organizmy, przez pokolenia przysto-
sowują się do lokalnych warunków. Sadzi 
się je najpierw w szkółce leśnej, a gdy uro-
sną – przenosi do lasu. W Klosnowie na-
siona uzyskuje się z szyszki sosny, daglezji, 
świerku i modrzewia.

Klosnowska wyłuszczarnia może po-
szczycić się wielkim, najnowocześniej-
szym na początku XX wieku silnikiem 
napędzanym ropą, czyli silnikiem Diesla, 
wykonanym przez firmę Otto. Dzisiaj jest 
jedynym tak dobrze zachowanym urzą-
dzeniem tego typu w Europie. Mimo że 
zastąpiły go już silniki elektryczne, to nadal 
jest uruchamiany. Silnik połączono z całą 
gamą przekładni i pasów transmisyjnych. 
W technologii łuszczarskiej wykorzysta-
no siłę grawitacji, dlatego budynek musiał 
być kilkukondygnacyjny. Wprowadzono 
czterostopniowy cykl suszenia, co zabez-
pieczało nasiona przed przesuszaniem. 
Opałem do uzyskiwania ciepłego po-
wietrza potrzebnego do otwarcia szyszek 
były te same szyszki, ale już pozbawione 
nasion. Można powiedzieć, że już sto lat 

temu klosnowska wyłuszczarnia była 
inwestycją ekologiczną, gdyż stosowano 
w niej swoistą zasadę recyklingu. 

Drugim unikatowym urządzeniem, 
które można obejrzeć w Klosnowie, jest 
szczotkowa odskrzydlarka nasion. Było 
to jedyne urządzenie, w którym usuwa-
no zbędne skrzydełka nasion wszystkich 
gatunków drzew iglastych. Ta maszyna 
zachowała się tak dobrze, że do dzisiaj 

może swobodnie pracować. Wyłuszczo-
ne nasiona, po oczyszczeniu, pakowano 
do szklanych butli. Szczelnie je zamy-
kano i wynoszono do piwnicy, gdzie 
panowała stała temperatura 7 stopni C. 
Jeśli nasiona miały być dalej transpor-
towane, umieszczano je w blaszanych 
pojemnikach. Obecnie nasiona pakuje 
się do worków próżniowych.

W 1998 roku zakład został zmoder-
nizowany do tego stopnia, że wszystkie 
urządzenia może obsługiwać jeden czło-
wiek. Niemniej pozostawiono zarówno 
stary budynek, jak i dawne urządzenia. 
Obok wyłuszczarni powstała osada, 
w której zamieszkali pracownicy. Do dzi-
siaj zachowała się zabudowa oryginalnych, 
murowanych domów z naczółkowymi 
dachami, a także drewniane zabudowania 
gospodarcze. Niedaleko osady znajduje się 
3,5-kilometrowa leśna ścieżka dydaktycz-
na w formie pętli. Wędrując po niej można 
dowiedzieć się, jak wygląda praca leśników 
przy hodowli i ochronie lasu. Po drodze 
spotyka się stację oceny nasion, szkółkę 
leśną, oczyszczalnię ścieków czy plantację 
choinek. Obok wyłuszczarni, w budynku 
starej remizy, powstała stale otwarta izba 
historyczna (galeria) ukazująca podsta-
wowe zasady gospodarowania w lasach. 
Prezentowane są tam stare zdjęcia, a także 
tablice przybliżające pracę wyłuszczarni. Ją 
samą można zwiedzać tylko w dni pracy, 
czyli od poniedziałku do piątku, między 
godziną 8 a 14 po uprzednim umó-
wieniu się przez telefon pod numerem 
52 398 56 13. Zwiedzanie jest bezpłatne.

Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Klosnowo. Budynki mieszkalne pracowników wyłuszczarni z okresu międzywojennego.


