
          www.solidarnosc.gda.pl  

          www.facebook.com/solidarnoscgdansk

Związek w nowej kadencji

Rozmowa z KRZYSZTOFEM DOŚLĄ, 
przewodniczącym Zarządu Regio-
nu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”  
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Rozmowa z prof. Wojciechem Pola-
kiem, historykiem, wykładowcą na 
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, przewodniczącym Kole-
gium Instytutu Pamięci Narodowej.
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Numer 1 wydano
23 sierpnia 1980
w Stoczni Gdańskiej

Bez Grudnia nie byłoby 
Sierpnia

Dwa Grudnie: 
1970 i 1981

W stulecie odzyskania niepod-
ległości przez Polskę w 1918 
roku Międzyregionalna Sekcja 
Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” ogłosiła VI edycję 
Wojewódzkiego Konkursu Pla-
styczno-Muzycznego „Polska 
– moje miejsce, mój kraj”.
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„Polska – moje miejsce, mój kraj”

Grudniowy strajk kolejarzy

Po wprowadzeniu stanu wojen-
nego w grudniu 1981 r. w wielu 
zakładach pracy wybuchły strajki. 
Niektóre są powszechnie znane, 
jak te w Stoczni Gdańskiej i porcie 
Gdańsk. O innych do tej pory nie 
mówiło się prawie wcale. 
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Czy można odbudować 
przemysł stoczniowy bez 
wykształconych kadr? Po-
zostawiona na nabrzeżu w 
Szczecinie sama tzw. stępka 
pod prom Batory oraz wykup 
przez budżet państwa za 
pośrednictwem ARP od ukra-
ińskiego oligarchy większo-
ściowego pakietu udziałów w 
Stoczni Gdańsk nie wystarczą 
do odbudowy przemysłu. 
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Od przyszłego roku do związ-
ków zawodowych będą mogli 
należeć nie tylko pracownicy 
zatrudnieni na umowę o pra-
cę, ale wszyscy świadczący 
pracę niezależnie od formy 
zatrudnienia. 1 stycznia 2019 
roku wchodzą w życie rewo-
lucyjne zmiany w ustawie 
o związkach zawodowych. 
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Nowa ustawa o związkach 
zawodowych

Bez wykształconych kadr  
nie będzie przemysłu stoczniowego

Rabaty na stacjach LOTOS  
dla członków „Solidarności”
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AKTUALNOŚCI

W KRAJU W REGIONIE

Chcą odwołania minister 
oświaty

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” obradująca w dniach 
21–22 listopada w Krynicy Zdroju pod-
trzymała żądanie odwołania Anny Zalew-
skiej z funkcji ministra edukacji. Zdaniem 
związkowców formuła spotkań z minister 
Anną Zalewską się wyczerpała. Przypo-
mniano, że niemożność prowadzenia 
konstruktywnego dialogu z szefową re-
sortu edukacji doprowadziła do akcji pro-
testacyjnej „Solidarności” pracowników 
oświaty w Warszawie, a postulaty KSOiW 
tam przedstawione nie zostały spełnione. 
W trakcie burzliwej dyskusji rozważano 
optymalne warianty form protestu wobec 
polityki minister edukacji. Uzgodniono, 
że KSOiW podejmie ogólnopolską akcję 
protestacyjną. 

W czasie listopadowych obrad sekcji 
zajęto się również wciąż nierozwiązanym 
problemem zmuszania nauczycieli do 
prowadzenia nieodpłatnych zajęć dydak-
tycznych. Przyjęto również stanowisko 
w sprawie sytuacji nauczycieli łączących 
etat w kilku szkołach

Nie chcą odpoczywać 
w kabinie

Rada Krajowej Sekcji Transportu Dro-
gowego NSZZ „Solidarność” wyraziła 
swoje zaniepokojenie propozycją pre-
zydencji austriackiej w zakresie możli-
wego kompromisu w sprawie Pakietu 
Mobilności. „Wyrażamy sprzeciw wobec 
mody�kowania dotychczasowych zasad
dotyczących okresów odpoczynku oraz 
okresu rozliczeniowego, w ramach któ-
rego odpoczynek tygodniowy winien 
być udzielony. Wydłużenie okresu z 2 do 
4 tygodni postrzegamy jako sprzeczne 
z elementarnym interesem pracownika. 
Nasz sprzeciw wzbudza także możliwość 
wprowadzania regulacji dopuszczających 
spędzanie przez kierowcę odpoczynku 
tygodniowego oraz wyrównawczego 
odpoczynku tygodniowego w kabinie” – 
czytamy w piśmie Sekretariatu Transpor-
tu Drogowego do Andrzeja Adamczyka, 
ministra infrastruktury i budownictwa.

W obronie zwolnionej 
przewodniczącej

7 listopada odbył się protest w obro-
nie przewodniczącej Komisji Oddziałowej 
„Solidarności” w Tesco Agaty Strzałkow-
skiej. Podczas pikiety, która miała miejsce 
na parkingu Tesco w Rzeszowie, odczy-
tano specjalny list od przewodniczącego 
NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy. Szef „S” 
zadeklarował pomoc zwolnionej prze-
wodniczącej. 

„Dzisiaj, tu w Rzeszowie, jesteśmy, 
aby wesprzeć „Solidarność” w sieci Tesco. 
A w sposób szczególny przewodniczącą 
Agatę Strzałkowską, którą pracodawca 
szykanuje za działalność związkową. Je-
steśmy tu po to, by powiedzieć: Agato, nie 
jesteś sama! „Solidarność” udzieli Tobie 
i całej Waszej organizacji wszelkiego moż-
liwego wsparcia” – napisał Piotr Duda. „To, 
co robi zarząd Tesco, to nie tylko łamanie 
polskiego prawa, w tym konstytucji gwa-
rantującej wolność i swobodę działalno-
ści związkowej, ale jest też pogwałceniem 
elementarnych standardów obowiązu-
jących w Unii Europejskiej. Dlatego wzy-
wamy zarząd Tesco Polska o zaprzestanie 
tych praktyk, ostrzegając jednocześnie, że 
spór z  „Solidarnością” w Tesco będzie spo-
rem z całą „Solidarnością” i zyska wymiar 
międzynarodowy. I taką pisemną infor-
mację przekażemy po dzisiejszej pikiecie 
do zarządu i rady nadzorczej Tesco” – za-
kończył swój list przewodniczący.

Spór zbiorowy u największego 
pracodawcy

Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i 
Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” udzielił 
poparcia Organizacji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” działającej w Jeronimo Mar-
tins Polska S.A. w zakresie prowadzonego 
z pracodawcą sporu zbiorowego. Głów-
nym powodem sporu jest brak porozu-
mienia w sprawie poprawy warunków 
pracy. Związkowcy domagają się między 
innymi zmiany zasad magazynowania, 
które zdaniem organizacji są niezgodne 
z obowiązującymi przepisami dotyczący-
mi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
zapewnienia ochrony w placówkach han-
dlowych w godzinach wieczornych w dni 
poprzedzające niedziele i święta objęte 
ustawowym ograniczeniem handlu. W dni 
te pracodawca postanowił wydłużyć go-
dziny otwarcia placówek handlowych bez 
uzasadnionej i obiektywnej potrzeby. 

Premie w PKP Cargo
Zarząd PKP Cargo 6 listopada zawarł 

porozumienie ze stronami Zakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy. Ustalono, że 
w PKP Cargo zostanie uruchomiony pilo-
tażowy program kwartalnej premii zada-
niowej za czwarty kwartał 2018 r. 

Fundusz na poziomie 2013 
roku

24 listopada Senat przyjął bez popra-
wek projekt budżetu na rok 2019. Ozna-
cza to, że kwota bazowa naliczania zakła-
dowego funduszu świadczeń socjalnych 
pozostanie na poziomie roku 2013. NSZZ 
„Solidarność” postulował podniesienie 
poziomu kwoty bazowej. Niestety, się nie 
udało. Poniżej oświadczenie przewodni-
czącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy.

„Decyzja Senatu utrzymująca wzrost 
wskaźnika naliczania zakładowego fun-

Więcej osób może należeć 
do związków zawodowych

Zmiany w ustawie o związkach za-
wodowych były głównym tematem po-
siedzenia Zarządu Regionu Gdańskiego, 
które odbyło się 5 listopada w gdańskiej 
siedzibie „Solidarności”. Nowe przepisy, 
które wejdą w życie 1 stycznia 2019 roku, 
przedstawiła związkowcom prawnik Ko-
misji Krajowej NSZZ „Solidarność” dr Ewa 
Podgórska-Rakiel. Nowelizacja jest bar-
dzo obszerna i wprowadza wiele zmian, 
które mogą mieć duże znaczenie dla dzia-
łalności organizacji związkowych, dlatego 
wszyscy działacze powinni się z nimi za-
poznać. (Więcej str. 7)

Wykreślili w ministerstwie 
przemysł stoczniowy?

Zarząd Regionu Gdańskiego poparł 
stanowisko Rady Sekcji Krajowej Prze-
mysłu Okrętowego NSZZ „Solidarność” 
w sprawie szkolnictwa wyższego dla 
sektora okrętowego. Zdaniem związkow-
ców z naszego Regionu sektor okrętowy 
jest w Polsce zaniedbywany, pomimo że 
przyczynia się do rozwoju przemysłów 
kooperujących i stanowi w wielu krajach 
kluczowy czynnik rozwoju gospodarcze-
go. To, co budzi duże zaniepokojenie, 
to odpływ fachowej kadry z polskich 
stoczni do bogatszych krajów, a dotyczy 
to wszystkich grup pracowniczych – od 
spawaczy i monterów po projektantów 
i technologów. Związkowcy w przyjętym 
stanowisku podkreślają znaczenie kadry 
naukowej dla rozwoju przemysłu stocz-
niowego. Dlatego sprzeciwiają się nie-
umieszczeniu dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych związanych z przemysłem 
stoczniowym w rozporządzeniu ministra 
nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 20 
września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki 
i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin ar-
tystycznych. (Więcej str. 10)

Służba przy grobie bł. księdza 
Jerzego Popiełuszki

Region Gdański wiedzie prym pośród 
regionów NSZZ „Solidarność” pod wzglę-
dem liczby pełnionych honorowych służb 
przy grobie patrona Związku bł. ks. Jerze-
go. –  W tym roku organizacje związkowe 
z naszego Regionu w sumie pełniły 19 

służb. W warcie  uczestniczyło 120 osób 
– mówi Krzysztof Żmuda, koordynator 
służb w Regionie Gdańskim. Rok 2019 bę-
dzie rokiem szczególnym, minie 35 lat od 
zabójstwa patrona „Solidarności”. Krzysz-
tof Żmuda apeluje o zgłaszanie się chęt-
nych do zaciągnięcia warty przy grobie 
błogosławionego ks. Jerzego, jest jeszcze 
wolna prawie połowa dni.

Szkolenia: „Wiem więcej, 
działam skutecznie”

Dział Szkoleń Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” w listopadzie 2018 r. 
przeprowadził cztery szkolenia w ramach 
unijnego projektu „Wiem więcej, działam 
skutecznie”. Łącznie wzięło w nich udział 
67 związkowców, m.in. z Olsztyna, Gdyni, 
Gdańska, Władysławowa. 52 członków „S” 
szkoliło się z prawa pracy i prawa związ-
kowego, gdyż zdobyta na szkoleniach 
wiedza wpływa na jakość dialogu z pra-
codawcą. Pozostali uczestnicy dokształ-
cali się z ekonomiczno-�nansowej analizy
przedsiębiorstwa. 

Szkolenia:  
Rozwój Związku i ZFŚS

Dla działaczy związkowych z Gdańska i 
Wejherowa przygotowano w listopadzie dwa 
szkolenia z zakresu rozwoju Związku oraz za-
kładowego funduszu świadczeń socjalnych. 
Prowadzili je pracownicy Działu Szkoleń. 
Szkolenie dotyczące rozwoju Związku jest 
niezwykle ważne, gdyż jego celem jest zdoby-
wanie umiejętności w aktywizowaniu człon-
ków „Solidarności”. Uczy, jak budować zespół, 
jak motywować ludzi do angażowania się w 
działania na rzecz rozwoju swojej organizacji. 
Natomiast wiedza na temat możliwości wyko-
rzystania zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych pomaga Związkowcom współde-
cydować o tworzeniu regulaminu funduszu 
w ich zakładzie pracy.

Adam Chmielecki i jego książka

28 listopada odbyła się promocja 
książki „Solidarni i niepodlegli”. W spo-
tkaniu wzięli udział m.in.: Jarosław Sellin, 
wiceminister kultury i dziedzictwa naro-
dowego, Tadeusz Majchrowicz, zastępca 
przewodniczącego KK NSZZ „S”, Krzysztof 
Dośla, przewodniczący ZRG, a także były 
przewodniczący „S” Marian Krzaklewski. 

Zdaniem Adama Chmieleckiego na 
niepodległość Polski składają się nie tylko 
wielkie wydarzenia sprzed stu lat, ale rów-
nież te sprzed lat kilkudziesięciu, kiedy to 
powstał spontaniczny ruch, związek „Soli-
darność”, walczący nie tylko o sprawy byto-
we, ale i o suwerenność naszego państwa.  
Ta książka – jak twierdzi autor - ma być 
docenieniem wkładu ludzi „Solidarności” 
w odzyskanie niepodległości. Opowiada 
więc często nieznaną historię kilkudziesię-
ciu działaczy i sympatyków ruchu antyko-
munistycznego z lat 70. i 80. XX wieku. 

duszu socjalnego jedynie na poziomie 
roku 2013 jest niedopuszczalna i zaprze-
cza deklarowanej przez rząd polityce 
zrównoważonego rozwoju. Pozbawia 
pracowników dodatkowych środków, 
z których �nansowane są w zakładach
pracy ważne cele socjalno-bytowe. Co 
ważne, środków, które nie obciążają, ale 
wspierają budżet państwa. W praktyce to 
kontynuacja prowadzonej przez PO-PSL 
polityki mrożenia wzrostu kluczowych z 
punktu widzenia pracowników środków 
�nansowych, którą to politykę tak zdecy-
dowanie krytykowała Zjednoczona Prawi-
ca w kampanii wyborczej. Dzisiaj zaczyna 
postępować w ten sam sposób. Może to 
skutkować takim samym �nałem. Takie
postępowanie to również sygnał, że dia-
log przestaje być skuteczną metodą roz-
strzygania spraw pracowniczych i będzie 
skutkował w przyszłości radykalizacją 
naszych działań. Dość nierównego trakto-
wania pracowników.”

Wynagrodzenie w skarbówce 
w górę

Wynagrodzenia pracowników Krajo-
wej Administracji Skarbowej (KAS) wzro-
sną od 1 stycznia przyszłego roku o 655 
zł brutto – to najważniejszy zapis porozu-
mienia podpisanego 21 listopada przez 
reprezentantów związków zawodowych 
i Mariana Banasia, wiceministra �nansów,
a zarazem szefa KAS. – To będzie pierw-
sza tak znacząca podwyżka od wielu lat, 
a w zasadzie pierwsza tak duża w całej 
historii skarbowości. Wynagrodzenia w 
administracji skarbowej były zamrożone 
przez 8 lat. Rząd PO-PSL nawet ich nie 
waloryzował o wskaźnik in�acji. W tym
czasie wielokrotnie zmieniały się przepisy 
podatkowe, w wyniku czego na pracowni-
ków nakładano coraz więcej obowiązków 
– mówi Dominik Lach, szef Zakładowej 
Organizacji Związkowej NSZZ „Solidar-
ność” Pracowników Administracji Podat-
kowej Województwa Śląskiego, który jest 
też wiceprzewodniczącym krajowych 
struktur „S” administracji skarbowej.

Młodzi się szkolą

Rozpoczęła się kolejna edycja 
2018–2019  kursu dla młodych liderów 
związkowych – ETUI European Training 
for Young Trade union leaders – Session 
2018-2019. Poza aktywnościami, które 
mają odbywać się online, przewidywa-
ne są również trzytygodniowe szkolenia 
stacjonarne: w Madrycie, Brukseli i Za-
grzebiu. Celem kursu jest rozwój kwali�-
kacji niezbędnych sprawnemu liderowi 
związkowemu, w tym m.in. w zakresie 
prezentacji, zarządzania projektowego, 
kompetencji przywódczych oraz budowy 
i zarządzania zespołem składającym się 
z osób, które mogą pochodzić z jednego 
bądź też różnych krajów. W obecnej edy-
cji kursu udział biorą przedstawiciele Sek-
cji Młodych NSZZ „Solidarność”.
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PYTANIE MIESIĄCA

TOMASZ MUSZYŃSKI, przewodniczący  
KZ NSZZ „S” w Dovista Polska spółka z o.o.

– Nowelizację ustawy o związkach zawodowych, w części 
dotyczącej rozszerzenia prawa do tworzenia i wstępowania do 
związków zawodowych na grupy pracownicze, które do tej pory 
nie miały takich uprawnień, przyjąłem z dużym zadowoleniem. 
Moim zdaniem jest to krok milowy dla praw pracowniczych. Po 
pierwsze, dotąd pracownicy zatrudnieni na innych zasadach niż 
umowa o pracę byli dyskryminowani, nie mogąc tworzyć swo-
ich organizacji. Po drugie, to, że teraz będą mogli wstępować do 
związków zawodowych, daje im szansę na lepsze warunki pracy.

Wiemy, jak to się odbywa w �rmach, gdzie zatrudnienie jest
tylko na umowy cywilnoprawne i pracownik nie ma się do kogo 
zwrócić o pomoc. Zmiany te nie dotyczą bezpośrednio mojej �r-
my, gdyż u nas pracownicy zatrudniani są na umowy o pracę, ale 
już u naszych podwykonawców ten problem istnieje. Niejedno-
krotnie na przykład pracownicy ochrony zwracali się do mnie o 
pomoc, teraz będą mogli zakładać swoje organizacje związkowe 
i zadbać o swoje interesy sami. Oczywiście jako „Solidarność” bę-
dziemy pomagać w zakładaniu takich organizacji.

KRZYSZTOF ŻMUDA, przewodniczący KM NSZZ 
„S” Remontowa Shipbuilding

– Od nowego roku nowelizacja ustawy wprowadza rozsze-
rzony zakres prawa do tworzenia i wstępowania do związków 
zawodowych. Co ważne, ustawa wprost zakazuje nierównego 
traktowania w zatrudnieniu osób z powodu przynależności do 
związku zawodowego oraz obejmuje je prawem związkowym 
niezależnie od podstawy zatrudnienia, mając takie interesy zawo-
dowe związane z wykonywaniem pracy, które mogą być grupowo 
chronione. 

Warto pamiętać, iż następuje to na skutek działań nasze-
go Związku, jest realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
z czerwca 2015 roku. Zwracam również uwagę na rolę Europejskie-
go Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i na Europejski Filar Praw 
Socjalnych, który kładzie nacisk na prawa socjalne obywateli i ma 
na celu skuteczniejsze egzekwowanie tychże praw. A opiera się on 
na zasadach równych szans zatrudnienia i uczciwych warunkach 
pracy. Nie ma mowy oczywiście o wymuszaniu czegokolwiek na 
pracownikach czy pracodawcach. Tutaj obowiązuje zasada dobro-
wolności, dialogu i dobrego zrozumienia ewentualnych korzyści.  
Samozatrudnieni powinni wiedzieć, co mogą zyskać, mając swoją 
reprezentację i chcieć przystąpić do związku zawodowego. Z dru-
giej strony my skutecznie powinniśmy docierać do nich z przeka-
zem, co możemy zaoferować. Nowa sytuacja prawna będzie wyma-
gała jeszcze wzajemnego poznania się i rozpoznania.  

ANNA SAWICKA, przewodnicząca KZ NSZZ „S” 
Opery Bałtyckiej w Gdańsku

– Artyści są indywidualistami. Zatem rozszerzenie prawa do 
zrzeszania się wydaje się drogą w dobrym kierunku. Jednak to 
układ zbiorowy pracy, ogólnopolski, zawarty pod patronatem 
na przykład Ministerstwa Kultury, jest dla nas priorytetem. Mini-
sterstwo dotuje wiele instytucji kultury, niemal wszystkie, oprócz 
Opery Bałtyckiej. Ma więc instrumenty, by zasugerować zawarcie 
układu, ale nie chce, nie ma woli, by z nich skorzystać. 

Nie jest �zycznie możliwe, by przez osiem godzin człowiek
mógł grać czy śpiewać. Przecież są wzorce zachodnie. Dlaczego 
do nich nie sięgnąć? Czym się różni �zjologia organizmu muzy-
ka Szwajcara, Niemca i Polaka? Rozwiązania oparte na układach 
zbiorowych są nam dobrze znane z innych krajów. Niestety, mi-
nisterstwo nas nie pyta, nie słucha. Dmuchanie w ustnik, granie z 
nut czy taniec nie mają nic wspólnego z polityką. Układ zawarty 
ze związkami dawałby gwarancję warunków pracy np. muzykom 
angażowanym na zastępstwa. Teraz gra�ki naszej pracy mamy
zapełnione. Gramy, są próby, ale ludzie z trudem to wytrzymują. 
Zespół jest uszczuplony. 

Rozszerzenie prawa związkowego daje szansę na gwarancję 
zatrudnienia, na uzyskanie reprezentacji wobec dyrekcji na temat 
warunków pracy i płacy. Opera, teatr, �lharmonia są wyjątkowymi
miejscami pracy. Tu ważny jest też ten, kto zmienia dekoracje. Artyści 
i pracownicy opery dostrzegą to, co związek może im zaoferować. Ar-
tyści to nie tylko indywidualności, wolni twórcy, ale też zespoły – ba-
let, orkiestra, artyści cyrku. Nowelizacja umożliwia wstępowanie do 
związków zawodowych osobom wykonującym pracę na podstawie 
umów cywilnoprawnych. Pełne prawo koalicji związkowej będzie 
przysługiwało wszystkim wykonującym pracę. Stąd nasze oczekiwa-
nia, by oprócz nowelizacji ustawy wprowadzić też jakieś formy zachę-
ty lub nawet obowiązku zawierania układów zbiorowych. 

(asg) 

Jak oceniamy zmiany w ustawie 
o związkach zawodowych? 

Podnieś rękę, boże Dziecię
Błogosław ojczyznę miłą

W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę Swą siłą
Dom nasz i majętność całą

I wszystkie wioski z miastami
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim członkom  
i sympatykom „Solidarności”, żeby w ferworze świątecznych przygotowań nie zapomnieli o tym, 

co najważniejsze – o narodzinach Pana. 
Niech nadchodzący Nowy Rok 2019 zbliży nas do Polski opartej na rzeczywistym dialogu, 

przestrzeganiu praw pracowniczych, rzetelnej edukacji, 
dbałości o dobro wspólne i szacunku wobec obywateli.  
Radosnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia! 

Krzysztof Dośla 

Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

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

Szkolenia komputerowe
 Szkolenia z praktycznego wykorzystania aplikacji Microsoft Excel – 24 h szkolenia opartego o przykłady z życia wzięte
 Szkolenia autoryzowane – programowanie w technologiach Microsoft – 80 h – dwa pełne szkolenia
 Szkolenia autoryzowane – programowanie w technologiach Oracle – 80 h – dwa pełne autoryzowane szkolenia
 Szkolenia autoryzowane – administracja systemami Microsoft – 80 h – dwa pełne szkolenia
 Szkolenia autoryzowane – zarządzanie sieciami CISCO – 80 h – dwa pełne  szkolenia
Szkolenia językowe
 Angielski – 120 h – dwa poziomy zaawansowania
 Niemiecki – 120 h – dwa poziomy zaawansowania
Szkolenia językowe i nieautoryzowane szkolenia komputerowe są bezpłatne. Koszt szkoleń autoryzowanych to zaledwie 15 
procent ich rynkowej ceny.
Do udziału zapraszamy osoby pracujące, które pracują i/lub zamieszkują w województwie pomorskim i ukończyły 18 lat.
Komplet informacji oraz możliwość zapisania się do projektu dostępne są na stronie: http://nowekwali�kacje.eduportal.pl

Języki obce i Excel za darmo 
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Teraz, a co później?

Według listopadowego sondażu CBOS partia Nowoczesna uzyskała 
całe 2 proc. poparcia. Jak można było się spodziewać, Platforma 
Obywatelska „zjadła” swojego niedawnego konkurenta. Jednak 
Ryszard Petru, zdetronizowany twórca Nowoczesnej, nie daje za 
wygraną i wraz z Joanną Scheuring-Wielgus postanowili założyć 
nową partię. Niestety, nowemu bytowi politycznemu nadali nazwę 
„Teraz”. Nazwa prosta, ale okazuje się że trudna do zapamiętania. 
Ryszard Petru w jednym z pierwszych wywiadów na temat nowej 
partii pomylił jej nazwę i powiedział: – Ja teraz tworzę partię Razem. 
Po chwili poprawił się: – Przepraszam, partię Teraz! 
Niektórzy uważają, że jest to sprytne posunięcie i wyborcom też 
będą się mylić nazwy dwóch ugrupowań i partia Ryszarda Petru 
coś uszczknie dla siebie z sondaży partii Razem. A może dojdzie do 
połączenia i powstanie partia o nazwie „Teraz Razem”. Miejmy na-
dzieję, że partia pana Ryszarda pożyje do czasu, aż jej lider nauczy 
się jej nazwy na pamięć.

Uczciwy jak notariusz

Niektórzy sędziowie robią wszystko, aby obywatele stracili resztę 
zaufania do polskiego wymiaru sprawiedliwości. Ostatnio Sąd 
Rejonowy w Gdańsku uchylił decyzję prokuratury o zawieszeniu 
w prawie wykonywania zawodu pięciorga notariuszy, którzy są 
podejrzani o popełnienie przestępstw związanych z udzielaniem 
lichwiarskich pożyczek i wyłudzaniem nieruchomości od osób bę-
dących w trudnym położeniu. Oczywiście, zarówno posiedzenie 
sądu, jak i jego orzeczenie było niejawne. Niejawne są też nazwi-
ska podejrzanych notariuszy. Tak więc idąc obecnie do notariusza 
ze swoją sprawą istnieje prawdopodobieństwo, że tra�my na
jednego z tych pięciu. Gdański sąd zadbał o prawa notariuszy, ale 
o prawa ich klientów już nie.

Bezstronny jak sêdzia 
z Gdañska
I jeszcze o sędziach, i to znowu z Gdańska. Trzeba nie mieć za 
grosz wyobraźni, aby pozować do zdjęcia w koszulce z napisem, 
który powszechnie jest uznawany za wyraz protestu wobec 
obecnie rządzących, a później zasiadać w składzie orzekającym 
w sprawie, gdzie jedną ze stron jest Jarosław Kaczyński. Czy ktoś 
uwierzy w bezstronność takiego sędziego?

Powrót pampersów
Myśleliście, że kasjerki siedzące za kasą w pampersach będą już tylko 
mrocznym wspomnieniem po trudnych latach transformacji w Pol-
sce. Okazuje się jednak, że niektórzy przełożeni wciąż korzystają z 
tego rozwiązania, aby jak najefektywniej ich zdaniem wykorzystać 
czas pracy kasjerek. Tak było jeszcze niedawno, miejmy nadzieję 
już bezpowrotnie, w jednym ze sklepów należących do sieci Mila, 
gdzie kierowniczka zmuszała swoje pracownice do zakładania 

pampersów. Miejmy nadzieję, że dyrekcja sieci sklepów Mila po-
zbędzie się „pomysłowej” kierowniczki i przeprosi pracownice, które 
były przez nią upokarzane. 

Bez emerytury i matury
Po możliwości zmiany imienia i nazwiska, a nawet płci, przyszedł czas 
na wiek. Jak ktoś się czuje na dwadzieścia lat, to dlaczego ograniczać 
go jakąś inną liczbą? Z takiego założenia wyszedł jeden z holender-
skich emerytów, który wystąpił do sądu o formalną zmianę swojego 
rzeczywistego wieku. Emile Ratelband chce odmłodzić swoją 
metrykę o 20 lat i zamiast 69 lat chce móc o�cjalnie posługiwać się
wiekiem 49. Za jedną z głównych przyczyn swojego wniosku podał, 
że wiek 69 lat utrudnia mu umawianie się na randki. „Skoro można 
zmienić płeć, to czemu nie wiek?” – pyta. Zadeklarował nawet, że 
zrzeknie się emerytury. Niestety, nierozwiązana zostaje kwestia, co 
zrobić z latami, które chce ze swojego życiorysu wykreślić Ratelband, 
bo jeśli przesunie się datę jego urodzin z roku 1949 na 1969, to co na 
przykład ze szkołami, które w tym czasie ukończył? 

A czy Trump o tym wie?
Niedawno dowiedzieliśmy się, że amerykańska ambasador Geo-
rgette Mosbacher przesłała na ręce premiera Morawieckiego 
list komentujący śledztwo w sprawie środowisk neonazistowskich 
w Polsce oraz materiału telewizji TVN (której notabene właścicielami 
od pewnego czasu są Amerykanie) na ten temat. Ale… no niestety: 
adresatami pisanego po angielsku, niechlujnie, z licznymi błędami i 
literówkami listu jest niejaki „Minister Moraweicki” (sic!) oraz „Minister 
Brudzinski” (bez imienia) z zagadkowego „Ministry of Interior”. Co to 
ma być – ciśnie się na usta. W korespondencji tego szczebla wypada-
łoby znać funkcje, nazwiska i imiona adresatów. Ale to mało. Z treści 
listu jasno wynkia, że absolutnie nie wolno krytykować TVN. Nasza 
propozycja: zapiszmy to w umowie międzynarodowej. 

Za ma³o TVN

Za TVN-em ujmuje się nie tylko amerykańska ambasador, miłośnika-
mi tej prywatnej stacji są też przedstawiciele totalnej opozycji. Ostat-
nio jedna z posłanek PO Małgorzata Chmiel stwierdziła, że opozycja 
musi… poszerzyć zasięg telewizji TVN. Fakt, że wielu polskich obywa-
teli ma ponoć utrudniony dostęp do tej stacji spowodował przegraną 
Koalicji Obywatelskiej w ostatnich wyborach samorządowych. 
Proponujemy zapisać jako pierwszy punkt w programie 
wyborczym PO: „Zastąpienie programu 500 plus bezpłatnym 
abonamentem na TVN24”. 

Pitera od Jugendamtów
Każdy polityk pracuje na swoją reputację i na to, jak zapisze się 
w świadomości opinii społecznej. Gdyby dziś zapytać Polaków, 
z czego znana jest Julia Pi-
tera, obecnie europosłan-
ka PO, wielu z nas powie-
działoby, że ze ścigania 
polityka PiS za wydanie ze 
służbowej karty 8 złotych 
za �let z dorsza. Teraz
do osiągnięć dzielnej 
posłanki dochodzi bo-
haterska walka na forum 
Parlamentu Europejskiego 
w obronie  niemieckiej 
agencji rządowej ds. 
dzieci i młodzieży, która 
wsławiła się dyskrymina-
cją rodziców niebędących 
obywatelami niemieckimi. 
Szkoda, że polska (chyba) 
posłanka tak o�arnie nie
broni polskich dzieci.

I ŚMIESZNO, I STRASZNO

AKTUALNOŚCI

Listopad był czasem powyborczych układanek we władzach samo-
rządowych wszystkich szczebli. Jak zwykle, nie obyło się bez rozwiązań 
co najmniej zaskakujących. Do tych najgłośniej komentowanych nale-
ży niewątpliwie sejmik województwa śląskiego, w którym do większo-
ści zwycięskiej ekipie PiS brakowało jednego głosu. 

I znalazł się radny Kałuża, który postanowił zmienić partyjne barwy 
i przeważyć szalę. Ta klęska totalnej opozycji wywołała falę wściekło-
ści i oskarżeń o zdradę, korupcję etc. Fala hejtu, która zalała radnego 
Kałużę przekroczyła wszystkie granice i po raz kolejny udowodniła, że 
„mentalność Kalego” rozkwita – jak Kali ukraść, to dobrze, jak Kalemu 
– to koniec świata. A przecież nie kto inny, jak PO uprawiała ową 
polityczną korupcję na wszystkich szczeblach. Wystarczy wspomnieć 
słynny transfer Radosława Sikorskiego, który tak pragnął być mini-
strem, że nie wahał się mówić o „dożynaniu pisowskiej watahy”. A i 
teraz co rusz słychać o różnych transferach, a to na Podlasiu czy nawet 
na pisowskim Podkarpaciu. Ale wtedy transfery są dla dobra lokalnych 
społeczności i ku chwale, a radnemu Kałuży – na pohybel. Zresztą 
„mentalność Kalego” kwitnie nie tylko przy okazji personalnych po-
wyborczych transferów. Oto niedawno dziennikarka „GW” publicznie 
skarżyła się, że rządzący podają dziennikarzy do sądów, a niemal jed-
nym tchem wzywała opozycję, żeby… nie wahała się pozywać telewizję 
publiczną. Nie jestem zwolennikiem kneblowania dziennikarzom ust, 
ale ich obowiązkiem jest przede wszystkim dociekanie prawdy, a nie 
jej tworzenie. Chyba że wyznajemy goebbelsowską zasadę, iż prawdą 
staje się kłamstwo powtórzone sto razy… Na tym tle dziwnie wyglą-
da interwencja amerykańskiej ambasador w sprawie krytyki TVN. 
Dlaczego dziwnie? Bo jeżeli okaże się, że tzw. urodziny Hitlera były 
inscenizacją za pieniądze, przedstawioną następnie jako „spontaniczna 
akcja polskich faszystów”, to pomysłodawcy powinni odpowiedzieć 
za działanie na szkodę polskiego państwa. Bez względu na to, czy są 
dziennikarzami, czy nie. Trudno doprawdy zrozumieć, jak urzędnik 
Stanów Zjednoczonych, których obecny prezydent jest od początku 
kadencji zaszczuwany w niektórych mediach, tego nie rozumie.

W listopadzie przeżywaliśmy też stulecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Nawet ten fakt, obchodzony raz na sto lat, nie przyczy-
nił się do zasypania choćby na chwilę polskich podziałów. Próba stor-
pedowania Marszu Niepodległości, bojkot uroczystości państwowych, 
chamskie odzywki o współczesnych bolszewikach, których trzeba po-
pędzić, nie zdołały zniechęcić setek tysięcy Polaków, którzy wyszli na 
ulice z biało-czerwonymi flagami. Była prezydent Warszawy zakiwała 
się na śmierć, zakazując Marszu Niepodległości i – być może – licząc, 
że narodowcy i tak pójdą, a rząd będzie miał kłopot. Interweniując 
– doprowadzi do zadymy, nie podejmując działań – narazi się na 
zarzut łamania prawa. Tymczasem Marsz pod auspicjami prezydenta 
i premiera i hasłem „Dla Ciebie, Polsko” okazał się wielkim sukcesem 
i niezapomnianym przeżyciem. A konfuzję totalsów najlepiej ilustruje 
znaleziony w internecie mem, na którym Verhofstadt (szef liberałów 
w PE) z Tuskiem zastanawiają się, czy w Warszawie maszerowało 250 
tysięcy bolszewików, czy faszystów?

W listopadzie dowiedzieliśmy się też, że oto po raz pierwszy na 
bolidzie F1 pojawi się logo (niejedno) polskiej firmy – Robert Kubica 
zasiądzie za kierownicą auta Williamsa jako kierowca wyścigowy. 
I znowu rozległa się gromka krytyka, jak to Orlen (czytaj PiS) wydaje 
na jakieś zachcianki państwową kasę. I co? W listopadzie stała się rzecz 
bez precedensu – akcje paliwowego giganta poszły w górę ponad 20 
procent! Normalnie, cud nad Wisłą.

Jacek Rybicki

Mentalność 
Kalego

www.solidarnosc.gda.pl
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– Za nami podwójnie wyborczy, 
w Związku i w samorządzie terytorial-
nym, rok 2018. W wyborach związko-
wych utrzymuje się status quo… 

– Zaczynamy nową kadencję, która 
najpewniej będzie trwała pięć lat. Dla 
niektórych komisji zakładowych zaczęła 
się ona już pod koniec ubiegłego roku, 
na poziomie szczebla podstawowego, 
czyli zakładów pracy. 25 października 
tego roku zakończył się proces wybor-
czy wyborem przewodniczącego Komisji 
Krajowej, składu Komisji Krajowej i Kra-
jowej Komisji Rewizyjnej. Zaczynamy 
więc funkcjonować bez presji wyborczej. 
Związkowe władze funkcjonują w nie-
mal niezmienionym składzie.  Będzie to 
więc kontynuacja przyjętej przez nasz 
Związek strategii w relacji ze światem 
bieżącej polityki. 

– Relacje z obozem Zjednoczonej 
Prawicy, mimo pewnych tarć, są po-
prawne?

– Od lat dopominaliśmy się o możli-
wość zrzeszania się w związki zawodowe 
przez wszystkich świadczących pracę, 
bez względu na podstawę zatrudnienia, 
w tym tak zwanych samozatrudnionych. 
To oczekiwane przez nas rozszerzenie 
wolności związkowych, czyli prawo 
koalicji, nastąpi od stycznia 2019 roku.  
„Solidarność” broni praw do zrzeszania 
się…

– I czyni to skutecznie? 
– Tak, niedawna nowelizacja usta-

wy o związkach zawodowych objęła 
prawem do zrzeszania się osoby, które 
na gruncie konstytucyjnym i prawno-
międzynarodowym są zaliczane do 
kategorii osób pracujących, w tym za-
trudnionych na podstawie umów prawa 
cywilnego i samozatrudnionych. Wcze-
śniej Trybunał Konstytucyjny potwier-
dził niezgodność przepisów ustawy o  
związkach zawodowych z konstytucją. 
Międzynarodowa Organizacja Pracy 
zobowiązała polski rząd do zmiany 
przepisów ustawy o związkach zawo-
dowych. Stało się to po skutecznej skar-
dze NSZZ „Solidarność” do Komitetu 
Wolności Związkowych. Trzeba było 
czekać siedem lat. MOP uznała wów-
czas skargę za zasadną, stwierdzając, że 
polskie przepisy ustawy o związkach 
zawodowych są niezgodne z konwen-
cjami MOP o numerach 87 i 135. 

– Konwencja numer 87 o wolności 
związkowej i ochronie praw związ-
kowych jest szczególnie dobrze 
znana…

– Konwencja MOP numer 87 za-
funkcjonowała w świadomości Polaków 

bardzo mocno w trakcie strajków roku 
1980. Zatem nasza strategia będzie opar-
ta na kontynuacji, bo też sprzyja nam 
polityczna koniunktura. Konsekwentne 
działanie „Solidarności” przynosi efekty 
w wymiarze ogólnopolskim. Wspomnij-
my chociażby o trwających od 2012 roku 
protestach przeciwko wydłużeniu wieku 
emerytalnego. To twarda postawa związ-
kowa i postulat powrotu do modelu 60 
lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn dopro-
wadził najpierw do deklaracji z maja 
2015 roku ze strony kandydata na pre-
zydenta Andrzeja Dudy i jej realizacji 
przed rokiem. Warto teraz pochylić się 
nad kryterium stażowym przy prawie 
do przejścia na emeryturę. Przecież nie 
doszło do realizacji czternastego postu-
latu z sierpnia 1980 roku, czyli wieku dla 
kobiet do 50 lat, a dla mężczyzn do lat 55 
lub zaliczenia przepracowania 30 lat dla 
kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez względu 
na wiek.  

– A postulat wolnych sobót?
– Po 37 latach od Sierpnia musieliśmy 

zawalczyć, i zrobiliśmy to skutecznie, o 
wolne od pracy niedziele, przede wszyst-
kim dla pracowników handlu. Na razie 
ograniczyliśmy pracę w niedzielę w han-
dlu wielkopowierzchniowym. Wiem, że 
rynek rozmaicie reaguje, że niektórzy 
pracodawcy próbują wymuszać dłuższy 
czas pracy w soboty; tu przepisy trzeba 
doprecyzować. Ale podkreślam, w Sierp-
niu robotnicy uzyskali wszystkie wolne 
soboty, a po latach musieliśmy upomi-
nać się o wolne niedziele.

– Polacy pracują za dużo i za długo? 
– W mijającym roku po uwzględnie-

niu świąt oraz weekendów pracownikom 
przysługiwało 116 dni wolnych od pracy. 
Część zatrudnionych zyskała dodatkowe 
wolne w niedziele, które wcześniej były 
dniami pracującymi. Nie dlatego, że nie 
chcemy pracować, ale dlatego, że pracu-
jemy za długo. Polacy są jednym z naj-
bardziej zapracowanych społeczeństw. 
Krócej pracują niemal wszyscy w Euro-
pie. O Francuzach pracujących 35 go-
dzin w tygodniu już nie wspominając.  

– No właśnie. Z danych OECD wynika, 
że średnio 1963 godziny w roku prze-
pracowuje statystyczny Polak (dane 
za 2015 rok, uwzględniające urlopy). 
W rankingu OECD Polska zajmuje 7. 
miejsce na 38 państw. Mniej od nas 
pracują Czesi, Słowacy, Holendrzy, 
Norwedzy itd.   

– Czas pracy nie przekłada się na wy-
dajność. Szwedzi postanowili wprowa-
dzić 6-godzinny dzień pracy. Taki system 
się u nich sprawdza… A my musieliśmy 

się najpierw uporać z pracą na czarno. 
Przynajmniej ją ustawowo ograniczyć. 
Plaga zatrudniania na czarno została 
ograniczona przez likwidację syndromu 
pierwszej dniówki. Znikł zapis kodeksu 
pracy mówiący, że warunki umowy, 
warunki pracy, otrzymuje pracownik 
do końca pierwszego dnia. Ten zapis 
powodował, że setki tysięcy rodaków 
było tygodniami pierwszy dzień w pracy, 
czyli pracowali na czarno. Przed przystą-
pieniem do pracy pracownik ma mieć 
potwierdzone na piśmie warunki pracy 
i płacy. Nie powiodła się też w tym roku 
próba przeforsowania nowych kodeksów 
pracy, bo zawierały one rozwiązania dla 
pracowników niekorzystne. Dzięki „Soli-
darności” obóz rządzący nie zdecydował 
się na ich wprowadzenie. 

– A co z postulatem godziwej zapłaty 
za wykonaną pracę?

– Zacznijmy od płacy minimalnej. 
Idealne byłoby zarabianie na pełnym 
etacie na poziomie takim, że nie trzeba 
się martwić, jak związać koniec z koń-
cem. Trzeba było jednak najpierw „od-
gruzować” zaszłości. W 2018 roku płaca 
minimalna wynosi 2100 zł brutto, czyli 
około 1530 zł netto. Osobom pracują-
cym na umowy o dzieło lub na umowy 
zleceniu nie można zapłacić za godzi-
nę pracy mniej niż 13,70 zł. W 2019 
roku stawki rosną do 2250 zł brutto, 
czyli około 1634 zł na rękę, a godzi-
nowa stawka to będzie 14,70 zł. To jest 
jakiś postęp, ale zbyt wolno zbliżamy 
się do poziomu 50 procent średniego 
wynagrodzenia. O stawkach za naszą 
zachodnią granicą nie wspominając. 
Zniknęły ogłoszenia o ofertach pracy 
za 4–5 złotych za godzinę. Jak można 
proponować takie kwoty za wykonanie 
jakiejkolwiek pracy? 

– Eksperci zwracają uwagę, że nie 
liczy się czas spędzony w pracy, ale 
wydajność. Koszty pracy są zbyt 
wysokie, jak przekonują niektórzy 
pracodawcy? 

– Średnia stawka godzinowa oscy-
luje wokół 8 euro, jeśli liczymy koszt 
godziny pracy brutto. W Niemczech 
za tę samą pracę koszt godzinowy to 
około 27 euro. Jeśli nawet przyjmiemy, 
że z powodu uwarunkowań i narzędzi 
nasza wydajność jest o połowę niższa, 
to skala 1:3,5 pokazuje dystans, jaki 
nas dzieli od niemieckich warunków 
pracy i płacy. Pomijam przy tym naszą 
siłę nabywczą, która stanowi jedynie 
połowę średniej unijnej. Z wolna więc 
nasze postulaty są zauważane. Z wol-
na, bo trzeba było zmienić parlament 
i rząd, by cokolwiek ruszyć z miejsca, 

zmieniając filozofię podejścia do pracy 
i spraw społecznych.   

– Program koalicji pod przewodnic-
twem PiS w pierwszej fazie zakładał 
pakiety socjalne. Jako że rząd nie ma 
swoich pieniędzy, trzeba je wypra-
cować i ściągnąć do budżetu, ceru-
jąc luki i spowalniając karuzele VAT. 
Wyniki są pozytywne, ale zatrudnie-
ni w budżetówce – sfrustrowani…

– Przed nami długa droga doprowa-
dzenia do odczuwalnego dla pracowni-
ków wzrostu wynagrodzeń w sferze bu-
dżetowej, czyli pracowników opłacanych 
z daniny publicznej. Pensje pracowników 
administracji, oświaty, służb porządko-
wych, pracowników opieki zdrowotnej 
były zamrożone. Mamy, pod naszym na-
ciskiem, rządowe obietnice odmrożenia 
kwoty bazowej o poziom zakładanej in-
flacji. W kwestii osób wynagradzanych 
z podatków uczyniliśmy dopiero mały 
kroczek. By nadrobić zaległości, chcieli-
śmy 12-procentowego wzrostu, a będzie 
to 5–6 procent w 2019 roku. To mało!

– Rząd Mateusza Morawieckiego 
przyjął projekt ustawy budżetowej 
na rok 2019, zakładający wzrost PKB 
na poziomie 3,8 proc. oraz deficyt 
budżetu państwa na 28,5 mld zł. 

– Sygnały z gospodarki są pozytyw-
ne. Raczej nie zaszkodzą im zawirowa-
nia wokół rynku finansowego. Wskaź-
niki makro realizacji budżetu, wzrost 
PKB i przychody z VAT powodują, że 
prognozy są dobre, a zakładany deficyt 
na najniższym od dekad poziomie. Nic 
nie stoi na przeszkodzie, by zrealizować 
nasze minimalne oczekiwania podnie-
sienia płac budżetówki – państwowy 
pracodawca nie powinien być gorszy 
od prywatnego...

– Wybory samorządowe w tym roku 
wyłoniły pracodawców dla miliona 
pracowników. Rzesze urzędników 
samorządowych, służby pomoc-
nicze, pracownicy wydziałów, re-
feratów i departamentów to nie 
wszyscy pracownicy samorządowi. 
Są też nimi zatrudnieni w spółkach 
komunalnych…

– W sektorze samorządowym pra-
cuje blisko dwa miliony osób. Wybory 
więc były dla nas związkowców także 
istotne, gdyż to samorząd jest ważnym 
pracodawcą, a w wielu miejscach, gdzie 
obumarł przemysł, największym lub 
jedynym. Wybory są okazją do zmian 
wszędzie tam, gdzie mieszkańcy nie 
są zadowoleni z poczynań włodarzy 
lub zaangażowania radnych. Mimo że 
rywalizacja toczyła się między dwoma 
politycznymi blokami, to też swoją rolę 
odegrały komitety lokalne. Z niepoko-
jem o kondycję naszej demokracji ode-
brałem fakty, nie nagminne, ale jednak 
takie były, że wyborcy wskazali na ludzi 
z zarzutami, a nawet oskarżonych i ska-
zanych. To jest margines wyników, ale 
bardzo widoczny, za bardzo. To każe się 
zastanowić, czym się kierują wyborcy. 

Dokończenie na str. 6

Rozmowa z KRZYSZTOFEM DOŚLĄ, przewodniczącym Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”  

Związek 
w nowej kadencji
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– Średnia stawka godzinowa 
oscyluje wokół 8 euro, jeśli 
liczymy koszt godziny pracy 
brutto. W Niemczech za tę 
samą pracę koszt godzinowy 
to około 27 euro. Jeśli nawet 
przyjmiemy, że z powodu 
uwarunkowań i narzędzi 
nasza wydajność jest o połowę 
niższa, to skala 1:3,5 pokazuje 
dystans, jaki nas dzieli od 
niemieckich warunków pracy 
i płacy. 
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Dwa Grudnie: 1970 i 1981. 
Obchody na Wybrzeżu
Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” zaprasza na 
uroczystości obchodów 48 rocznicy Grudnia ’70 oraz 37 rocznicy 
wprowadzenia stanu wojennego.

16 grudnia – Gdańsk (sobota):
 godz. 12.30 – Gdańsk, uroczysta msza święta w bazylice św. Brygidy  

(w tym poświęcenie sztandaru Stowarzyszenia Strzebielinek), przemarsz pod 
pomnik Poległych Stoczniowców, Apel Poległych; złożenie wieńców i wiązanek 
kwiatów, spotkanie w sali Akwen.

17 grudnia – Gdynia (niedziela):
 godz. 6.00 – Gdynia Stocznia, pomnik O�ar Grudnia 1970. Apel Poległych,

modlitwa, wystąpienia, składanie wieńców i kwiatów. 
 godz. 16.30 – Gdynia, uroczysta msza święta w kościele Najświętszego Serca 

Pana Jezusa, przemarsz pod pomnik na placu Wolnej Polski (przy Urzędzie Mia-
sta), Apel Poległych i salwa honorowa, modlitwa, wystąpienia, złożenie wieńców 
i kwiatów. (Przed mszą św. – montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów 
ze Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni, godz. 15.50).

Inne uroczystości: 
 9 grudnia, Kościerzyna, godz. 9.30, msza św. za O�ary Grudnia 1970 i pokój na

świecie - w kościele pw. Świętej Trójcy, plac Jana Pawła II (Organizator: Oddział 
NSZZ „S” w Kościerzynie).

 11 grudnia – Gdańsk, plac Solidarności, odsłonięcie wystawy plenerowej „586 
dni stanu wojennego” (Organizator: IPN oddział w Gdańsku).

 13 grudnia – Gdańsk Przymorze, godz. 12.30, złożenie wieńców i zapalenie 
zniczy pod pomnikiem dwóch obrońców Solidarności i Wolności: świętego 
Jana Pawła II i prezydenta Ronalda Reagana, o godz. 13.15 – pod pomnikiem śp. 
Anny Walentynowicz, o godz. 16.00 – pod pomnikiem Poległych Stoczniowców. 
Następnie konferencja w Sali BHP pt. „Rola Świętego Jana Pawła II i prezyden-
ta Ronalda Reagana w obaleniu komunizmu i odzyskaniu Niepodległości”, 
wręczenie wyróżnień, otwarcie wystaw, prezentacja albumu i projekcja �lmu
„Godność” (organizator: Stowarzyszenie Godność i Telewizja Polska).

 13 grudnia – Gdynia, godz. 18.00: msza św. w kościele oo. Redemptorystów w rocz-
nicę wprowadzenia stanu wojennego, program słowno-muzyczny w wykonaniu 
młodzieży z Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych, przejście pod pomnik 
O�ar Komunizmu przy ul. Pułaskiego, złożenie kwiatów (organizator: Zarząd Regio-
nu Gdańskiego – Oddział NSZZ „Solidarność” w Gdyni i Urząd Miasta w Gdyni).

 14 grudnia – Łęgowo, godz. 11.15: uroczysta akademia w Szkole Podstawowej 
im. Bohaterów Grudnia 1970 połączona z wręczeniem stypendiów im. NSZZ „Soli-
darność”. (Organizator: dyrekcja szkoły oraz Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „S”).

 14 grudnia – Gdańsk, plac Solidarności, godz. 10.00: zapalenie zniczy, złożenie 
wieńców i kwiatów pod pomnikiem Poległych Stoczniowców m.in. przez czyn-
nych i emerytowanych pracowników Stoczni Gdańsk SA oraz delegacje szkół 
(Organizator: Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „S” oraz Komisja Międzyzakła-
dowa NSZZ „S” Stoczni Gdańskiej). 

 15 grudnia – Gdańsk, Sala BHP, godz. 13.00: wręczenie odznaczeń państwo-
wych (Organizator: Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Gdańsku).

 16 grudnia – Gdańsk, godz. 11.30: zapalenie zniczy pod tablicą pamiątkową na 
budynku b. KW PZPR, o godz. 11.50, pod pomnikiem upamiętniającym śmierć Anto-
niego Browarczyka (Organizator: Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „S”). 

Dokończenie ze str. 5

Związek w nowej kadencji

o odwołanie minister Zalewskiej. Pod 
adresem szefowej MEN wiele uwag 
skierowała nasza sekcja międzyregio-
nalna, jak i Krajowa Sekcja Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność”, 
wskazując na wady wprowadzanych 
rozwiązań i na godzenie w powagę 
zawodu. W części uwagi te dotarły do 
świadomości decydentów i słyszymy, 
iż choćby w systemie ocen nauczycieli 
uznano, że popełniono błąd. To już jest 
jakiś skromny sygnał. W sprawie zmian 
w szkolnictwie wyższym i tzw. Konsty-
tucji dla nauki zabierała krytyczny głos 
Krajowa Sekcja Nauki. Niestety, nie zo-
staliśmy wysłuchani. Kładę to na karb 
czynnika charakterologicznego mini-
stra i wicepremiera Gowina. A prze-
cież wykreślenie ze spisu dziedzin 
nauki oceanotechniki i okrętownictwa 
i wtłoczenie w inny dział spowoduje, że 
nie będzie wydziału, na którym kształ-
cić się będą inżynierowie konstruktorzy 
statków. Jak potem to odrobić? Już dziś 
brakuje fachowców. Nie dość, że niemal 
zlikwidowano szkolnictwo zawodowe, 
to brak jest korelacji między przemy-
słem a nauką, dydaktyką a praktyką. 
Zniknięcie z katalogu nauki dziedzin 
z gospodarki morskiej powoduje brak 
dofinansowania tychże kierunków 
i prac badawczych i rozwojowych. Przez 
dwie dekady wmawiano nam, że prze-
mysł stoczniowy nie ma przyszłości. 
Okazało się, że jest inaczej. Z koniunk-
tur trzeba umieć mądrze korzystać. 
Apelujemy do decydentów, by pochylili 
się nad tematem morskim.  Mamy tra-
dycje i mieliśmy wybitnych konstrukto-
rów, jak choćby inż. Jerzego Doerffera, 
profesora Politechniki Gdańskiej, któ-
ry opracował nowatorskie rozwiązanie 
procesu konstrukcyjnego, inżynierów 
Drzewieckiego i Czarnowskiego. Jest 
do czego i do kogo się odwoływać. Nie 
tylko przy okazji kolejnych rocznic za-
ślubin z morzem. 

Rozmawiał Artur S. Górski

Cieszy stosunkowo wysoka frekwencja, 
choć i tak dość niska jak na europejskie 
warunki.

– Dobra sytuacja gospodarki i pakiety 
socjalne nie dały zwycięstwa obecnej 
władzy…

– Kandydaci opcji rządzącej uzyska-
li jednak zdecydowanie większy wpływ 
na sejmiki wojewódzkie, dysponujące 
przecież pokaźnymi budżetami, i wła-
dze na szczeblu powiatu. Trzeba też 
pamiętać, że dobra kondycja budżetu 
państwa, niskie bezrobocie, wpływy 
z CIT, służą samorządowi, pracują 
na rzecz mieszkańców. W tym sensie 
samorząd zależy też od władzy cen-
tralnej. Od samorządu, ale i od orga-
nizacji społecznych, choćby w radach 
dialogu, wymagamy dopilnowania, 
by pieniądze były wydawane rozsąd-
nie, by mieszkańcy mówili, że lepiej 
im się żyje, bo stać nas na więcej, bo 
dobrze zarabiamy, a nie tylko dlatego, 
że objęci jesteśmy jakimś programem 
wsparcia.   

– Apartamenty na terenach postocz-
niowych, urzędy, pakiety pomocowe 
„z plusem” nie generują dochodów, 
a są sferą redystrybucji. Co dalej 
z kluczową, wydawałoby się, na Wy-
brzeżu gospodarką morską?  

– Na Wybrzeżu, z racji położe-
nia stoczni i portów oraz warunków, 
sztandarową dziedziną powinna być 
gospodarka morska. Tymczasem, 
mimo deklaracji, nie dzieje się w niej 
wiele. Promu Batory jak nie było, tak 
nie ma. Stocznia Gdańsk na razie tkwi 
w stagnacji, nie budujemy w Stoczni 
Wojennej. Mamy czas koniunktury 
i wzrostu gospodarczego. Natomiast 
w sferze gospodarki morskiej mamy 
wrażenie utkwienia na kotwicy nie-
możności. To ona ma być motorem 
napędowym gospodarki Wybrzeża. 
Przed ćwierćwieczem niemądrze oce-
niono, że nim nie będzie. I od lat nie 
może się podnieść i płynąć jasno wy-
tyczonym kursem. 

– Nie cała gospodarka morska szo-
ruje po dnie…

– W Gdańsku mamy Grupę Remon-
towa, z jedną z najlepszych stoczni re-
montowych świata.   Zresztą wszystkie 
podmioty grupy sobie jakoś radzą. Ale 
to nie przychodzi samo. Trzeba mieć 
ofertę, kadry i umieć się odnaleźć na 
rynku. Trzeba chcieć i znać branżę, 
w której konieczna jest fachowa wie-
dza. Szkoda, że kondycja pozostałych 
stoczni nie jest tak dobra. Byliśmy od 
końca 2016 roku adresatami obietnic, a 
państwo polskie w tym roku poświęci-
ło sporo środków publicznych, idących 
w setki milionów złotych, podejmując 
się zakupu od syndyka Stoczni Ma-
rynarki Wojennej poprzez PGZ czy 
też zakupu od ukraińskiego oligarchy 
udziałów większościowych w Grupie 
Stoczni Gdańsk. Po tych wielomilio-
nowych operacjach oczekujemy na 
następny krok.

– Czyżby czas zapytać, na co i za co 
te pieniądze?

– W rzeczy samej wydatkowaliśmy, 
jako podatnicy, duże pieniądze, a nie ma 
rezultatów. Czas płynie. Czyżby w PGZ 
Stoczni Wojennej jedyną miarą zmian 
miały być zwolnienia stu kilkudziesięciu 
pracowników? Nie taki był cel wydat-
kowania środków publicznych, ale jest 
jeszcze szansa na refleksję i na urucho-
mienie działalności stoczni. Konieczna 
jest owa refleksja i weryfikacja osób 
delegowanych przez agendy rządowe 
do ratowania przemysłu stoczniowego. 
Okrętownictwo wymaga odpowiednie-
go poziomu kompetencyjnego.
– Tymczasem pod znakiem zapytania 
stoi przyszłość kadr dla przemysłu 
okrętowego. 

– Szkolnictwo wyższe ostatnio, 
a oświata od dwóch lat, dotknięte są 
zmianami systemu. Nie podważając 
samej zasadności zmian, „Solidarność” 
miała uwagi co do warunków i tempa 
ich wprowadzania. Przy zmianach sys-
temu edukacji ocena Związku w efekcie 
przyniosła wotum nieufności i wniosek 

– Na Wybrzeżu, z racji 
położenia stoczni i portów 
oraz warunków, sztandarową 
dziedziną powinna być 
gospodarka morska. 
Tymczasem, mimo deklaracji, 
nie dzieje się w niej wiele. 
Promu Batory jak nie było, 
tak nie ma. Stocznia Gdańsk 
na razie tkwi w stagnacji, 
nie budujemy w Stoczni 
Marynarki Wojennej. Mamy 
czas koniunktury i wzrostu 
gospodarczego. Natomiast 
w sferze gospodarki morskiej 
mamy wrażenie utkwienia na 
kotwicy niemożności.

Delegaci Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” na  29 Krajowym Zjeździe 
Delegatów w Częstochowie.
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Jak się pracuje
na umowie-zleceniu?

Jest lepiej, w końcu 
będę mógł wstąpić 
do „Solidarności”...

Prawo do bycia związkowcem
Autorzy ustawy o związkach za-

wodowych uchwalonej 23 maja 1991 
roku uznali, że prawo do zrzeszania się 
w związkach zawodowych mają osoby 
zatrudnione na umowę o pracę, jedno-
cześnie tego prawa pozbawione zostały 
osoby wykonujące pracę na podstawie 
innych stosunków prawnych – przede 
wszystkim te, które z zatrudniającym 
łączy umowa o dzieło, umowa zlecenie 
czy umowa o świadczenie usług oraz 
tzw. osoby samozatrudnione. Doszło 
do tego, że osoby często wykonują-
ce tę samą pracę miały różne prawa 
dotyczące możliwości zrzeszania się 
w organizacjach reprezentujących in-
teresy pracownicze. Zdaniem NSZZ 
„Solidarność” było to niezgodne z art. 
2 Konwencji nr 87 Międzynarodowej 
Organizacji Pracy dotyczącej wolno-
ści związkowej i ochrony praw związ-
kowych, która mówi, że pracownicy 
i pracodawcy, bez jakiegokolwiek roz-
różnienia, mają prawo, bez uzyskania 
uprzedniego zezwolenia, tworzyć or-
ganizacje według swojego uznania, jak 
też przystępować do tych organizacji. 
W 2011 roku „Solidarność” złożyła 
skargę na zapisy ustawy o związkach 
zawodowych do Komitetu Wolności 
Związkowych Rady Administracyjnej 
Międzynarodowego Biura Pracy. Ko-
mitet przyznał rację „Solidarności” 
i stwierdził, że prawo do zrzeszania się 
wyrażone na gruncie Konwencji nr 87 
jest niezależne od istnienia stosunku 
pracy i powinno przysługiwać rów-
nież osobom, które łączy z pracodaw-
cą inny stosunek zatrudnienia. Cztery 
lata później również Trybunał Konsty-
tucyjny stwierdził, że zakres regulacji 
dopuszczalności tworzenia związków 
zawodowych i wstępowania do nich 
przewidziany w ustawie o związkach 
zawodowych jest niezgodny z Konsty-

Nowa ustawa o związkach zawodowych 
Od przyszłego roku do związków zawodowych będą mogli należeć nie 
tylko pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, ale wszyscy świadczący 
pracę niezależnie od formy zatrudnienia. 1 stycznia 2019 roku wchodzą 
w życie rewolucyjne zmiany w ustawie o związkach zawodowych. Nowe-
lizacja jest bardzo obszerna i wprowadza wiele przepisów, które mogą 
mieć duże znaczenie dla działalności organizacji związkowych, dlatego 
wszyscy działacze powinni się z nimi zapoznać. 

tucją RP. Wreszcie w lipcu tego roku 
parlament uchwalił nowelizację ustawy 
o związkach zawodowych rozszerzającą 
prawo koalicji, to jest prawo zrzeszania 
się pracowników w celu reprezentacji 
i obrony swoich praw i interesów, na 
dyskryminowane do tej pory grupy 
osób wykonujących pracę zarobkową. 
Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 
2019 roku.

Kto może należeć do związków 
zawodowych?

„Prawo tworzenia i wstępowania 
do związków zawodowych przysługuje 
osobom wykonującym pracę zarobko-
wą”. (art. 2 ust. 1 pkt 1).

W nowelizacji ustawy o związkach 
zawodowych pojawia się nowa defini-
cja osób podlegających ustawie. „Osoba 
wykonująca pracę zarobkową” to zarów-
no pracownik, jak i „osoba świadcząca 
pracę za wynagrodzeniem na innej 
podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie 
zatrudnia do tego rodzaju pracy innych 
osób, niezależnie od podstawy zatrud-
nienia, oraz ma takie prawa i interesy 
związane z wykonywaniem pracy, któ-
re mogą być reprezentowane i bronione 
przez związek zawodowy”. Zmianie ule-
gła także definicja pracodawcy. W no-
wej ustawie o związkach zawodowych 
„pracodawca” to zarówno pracodawca 
w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy, jak 
i „jednostka organizacyjna, choćby nie 
posiadała osobowości prawnej, a także 
osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one 
inną niż pracownik osobę wykonującą 
pracę zarobkową, niezależnie od pod-
stawy tego zatrudnienia”. 

 Na skutek obowiązujących do końca 
tego roku przepisów osoby wykonujące 
pracę na podstawie na przykład umo-
wy o dzieło, umowy zlecenia czy osoby 
samozatrudnione nie mogły tworzyć 
związków zawodowych ani wstępo-
wać do nich. Od 1 stycznia 2019 r. się 
to zmieni i także te osoby będą mogły 
być członkami i działaczami związków 
zawodowych. 

Przed nowelizacją prawo koalicji 
mieli pracownicy, wykonawcy pracy 
nakładczej, emeryci, renciści, osoby 
bezrobotne, osoby odbywające służbę 
zastępczą, a także funkcjonariusze Poli-
cji, Straży Granicznej, Służby Więzien-
nej, strażacy PSP, pracownicy NIK.

Teraz oprócz wyżej wymienionych 
prawo tworzenia i wstępowania do 
związków zawodowych przysługuje 
osobom wykonującym pracę zarob-
kową i dotyczy zarówno polskich 
obywateli, jak i cudzoziemców, na 
przykład taksówkarzy, osób sprząta-
jących, kurierów, ochroniarzy, pod-
wykonawców, pracowników agencji 
pracy tymczasowej. Zrzeszać mogą się 
również wolontariusze, stażyści i inne 
osoby, które świadczą osobiście pracę 
bez wynagrodzenia.

Kto może założyć organizację 
związkową?

Nowe przepisy wprowadzają funda-
mentalną zmianę dotyczącą sposobu 
ustalania kręgu osób, które mogą być 
uwzględnione przy ustalaniu liczby 
członków związku niezbędnej do utwo-
rzenia zakładowej organizacji związko-
wej. Konsekwencją rozszerzenia prawa 
koalicji związkowej jest uwzględnienie 
w przepisie, że w liczbie członków wy-
maganej do realizacji uprawnień za-
kładowej organizacji związkowej będą 
uwzględniani pracownicy, jak również 
inne niż pracownicy osoby wykonu-
jące pracę zarobkową. Ci ostatni będą 
jednak mogli zostać uwzględnieni 
w liczbie członków wymaganej do re-
alizacji uprawnień zakładowej organi-
zacji związkowej tylko wówczas, gdy 
świadczą pracę przez co najmniej 6 
miesięcy na rzecz pracodawcy objętego 
działaniem tej organizacji. Członkowie 
związku nieposiadający statusu pracow-
ników, których staż świadczenia pracy 

na rzecz tego pracodawcy będzie krót-
szy niż 6 miesięcy, nie będą wliczani do 
liczby członków związku potrzebnej do 
ustalenia statusu zakładowej organizacji 
związkowej. 

I tak na przykład w teatrze organiza-
cję związkową będzie mogła utworzyć 
grupa osób składająca się z jednego 
pracownika zatrudnionego w kasie te-
atru i dziewięciu aktorów z rocznymi 
umowami zlecenia. 

Pojawia się nowy obowiązek dla 
organizacji zakładowej, a mianowicie 
konieczność ustalenia, czy członek 
związku niebędący pracownikiem 
spełnia określone warunki.  Po pierw-
sze, czy świadczy pracę za wynagrodze-
niem na innej podstawie niż stosunek 
pracy i nie zatrudnia do tego rodzaju 
pracy innych osób oraz ma takie prawa 
i interesy związane z wykonywaniem 

pracy, które mogą być reprezentowane 
i bronione przez związek zawodowy, 
a także świadczy pracę przez co najmniej 
6 miesięcy na rzecz pracodawcy objętego 
działaniem tej organizacji. W przypadku, 
gdy dana osoba nie spełni choć jednego 
z wymienionych warunków, organiza-
cja zakładowa nie będzie mogła wliczyć 
jej do liczby członków związku, która 
uprawnia do ustalenia, iż organizacji 
związkowej przysługują uprawnienia 
zakładowej organizacji związkowej. 

Informacja o liczbie członków 
związku

Do tej pory organizacje związko-
we przedstawiały informację o liczbie 
członków związków co trzy miesiące, 
teraz informacja ta ma być przedkła-
dana co 6 miesięcy – według stanu na 
dzień 30 czerwca i 31 grudnia – w ter-
minie do 10 dnia miesiąca następujące-
go po tym okresie. Pierwsza informa-
cja o liczbie członków powinna zostać 

złożona do 10 stycznia 2019 r. według 
stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Organizacje związkowe będą teraz 
rzadziej przedstawiać informację o licz-
bie swoich członków, ale za to będą 
musiały to robić bardzo skrupulatnie. 
I tak, jeżeli osoba wykonująca pracę 
zarobkową należy do więcej niż jed-
nej zakładowej organizacji związkowej 
u danego pracodawcy, to przy ustalaniu 
liczby członków zrzeszonych w orga-
nizacji związkowej osoba ta może być 
uwzględniona tylko jako członek jed-
nej, wskazanej przez siebie zakładowej 
organizacji związkowej. Ustawa nie 
wskazuje formy oświadczenia członka 
związku, jednak dla celów dowodowych 
organizacja związkowa powinna zadbać, 
by miało ono formę pisemną lub inną, 
która pozwoli w przyszłości odtworzyć 
treść oświadczenia (np. dokumentową 

– e-mail). Jest to o tyle istotne, iż zawy-
żenie przez organizację związkową licz-
by członków może stanowić podstawę 
odpowiedzialności karnej. 

Policzy sąd

Do tej pory zastrzeżenie do infor-
macji o liczbie członków danego związ-
ku nie były możliwe. W świetle nowej 
ustawy takie uprawnienia będą mieli 
zarówno pracodawca jak i inna orga-
nizacja związkowa działająca u danego 
pracodawcy. 

  Zastrzeżenie powinno zostać zło-
żone w formie pisemnej. Na złożenie 
zastrzeżenia przepis przewiduje termin 
30 dni od dnia przedstawienia przez 
daną organizację informacji o liczbie 
członków. 

 Na skutek obowiązujących 
do końca tego roku 
przepisów osoby wykonujące 
pracę na podstawie na 
przykład umowy o dzieło, 
umowy zlecenia czy osoby 
samozatrudnione nie 
mogły tworzyć związków 
zawodowych ani wstępować 
do nich. Od 1 stycznia 2019 r. 
się to zmieni i także te osoby 
będą mogły być członkami 
i działaczami związków 
zawodowych. 

„Osoba wykonująca pracę 
zarobkową” to zarówno 
pracownik, jak i „osoba 
świadcząca pracę za 
wynagrodzeniem na innej 
podstawie niż stosunek pracy, 
jeżeli nie zatrudnia do tego 
rodzaju pracy innych osób, 
niezależnie od podstawy 
zatrudnienia, oraz ma takie 
prawa i interesy związane 
z wykonywaniem pracy, które 
mogą być reprezentowane 
i bronione przez związek 
zawodowy”. 

Dokończenie na str. 8
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Organizacja związkowa, wobec 
której zgłoszono zastrzeżenie co do jej 
liczebności, ma obowiązek wystąpić do 
sądu pracy z wnioskiem o ustalenie licz-
by jej członków na ostatni dzień danego 
półrocza. Jeżeli tego nie zrobi w terminie 
30 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżenia, 
nie będzie mogła korzystać z uprawnień 
zakładowej organizacji związkowej do 
czasu wykonania tego obowiązku. 

Sąd ma obowiązek wydania orzeczenia 
w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku. 
Nowe przepisy przewidują, że jeżeli uprzed-
nio zgłoszone zastrzeżenie co do liczebności 
danej zakładowej organizacji związkowej 
okazało się bezpodstawne, ponowne zgłosze-
nie zastrzeżenia może nastąpić nie wcześniej 
niż po upływie roku od dnia uprawomocnie-
nia się orzeczenia w sprawie ustalenia liczby 
członków organizacji. 

Ustawa o związkach zawodowych  
z dnia 23 maja 1991 r. obowiązująca 
do końca 2018 roku

Nowelizacja ustawy o związkach zawodo-
wych z dnia 5 lipca 2018 r., która wchodzi 
w życie 1 stycznia 2019 roku

Czy prawo do zrzeszania się 
w związki zawodowe mają osoby 
świadczące pracę na innej 
podstawie niż stosunek pracy?

Brak takiej możliwości Jest taka możliwość

Kiedy informacja o liczbie 
członków związku?

Raz na kwartał Raz na pół roku (według stanu na 30 czerwca  
i 31 grudnia), w terminie do 10 dnia miesiąca 
następującego po tym okresie

Kto może wnieść zastrzeżenia do 
informacji o liczbie członków 
związku?

Nikt Pracodawca i inna organizacja związkowa 
działająca u danego pracodawcy

Co grozi za zawyżenie liczby 
członków związku?

Brak sankcji w ustawie o związkach 
zawodowych

Odpowiedzialność karna

W jakich terminach organizacja 
związkowa powinna odpowie-
dzieć na zapytania pracodawcy?

Brak przepisu 14 dni przy zamiarze wypowiedzenia i 7 dni 
przy zamiarze rozwiązania stosunku pracy bez 
wypowiedzenia

Jakie znaczenie ma brak odpowie-
dzi na zapytanie pracodawcy?

Brak przepisu Brak odpowiedzi po upływie terminów jest 
równoznaczny z wyrażeniem zgody

Kiedy organizacja związkowa jest 
reprezentatywna?

Jest jednostką organizacyjną albo 
organizacją członkowską ponadzakła-
dowej organizacji związkowej uznanej 
za reprezentatywną na podstawie art. 
24117 § 1 pkt 1, pod warunkiem że 
zrzesza ona co najmniej 7% pracowni-
ków zatrudnionych u pracodawcy lub
zrzesza co najmniej 10% pracowników 
zatrudnionych u pracodawcy.

Jest jednostką organizacyjną albo organizacją 
członkowską ponadzakładowej organizacji 
związkowej uznanej za reprezentatywną  
w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu 
Społecznego, zrzeszającą co najmniej 8% 
osób wykonujących pracę zarobkową 
zatrudnionych u pracodawcy lub
zrzeszającą co najmniej 15% osób wykonują-
cych pracę zarobkową zatrudnionych u 
pracodawcy.

Niektóre zmiany w ustawie o związkach zawodowych

W postępowaniu sądowym do prze-
twarzania danych ujawniających przyna-
leżność związkową osób wykonujących 
pracę zarobkową jest upoważniony wy-
łącznie sąd oraz osoby działające w imie-
niu zakładowej organizacji związkowej, 
która złożyła wniosek o ustalenie liczby 
jej członków. 

Zawyżanie przez organizację związ-
kową liczby członków może stanowić 

podstawę odpowiedzialności karnej 
na podstawie znowelizowanej ustawy 
o związkach zawodowych. 

Brak odpowiedzi oznacza 
zgodę

Nowa ustawa wprowadza ścisłe ter-
miny wyrażenia lub niewyrażenia zgo-
dy na działania pracodawcy wobec pra-
cowników. I tak organizacja związkowa 
ma 14 dni roboczych liczonych od dnia 
złożenia przez pracodawcę pisemnego 
zawiadomienia o zamiarze wypowiedze-
nia lub jednostronnej zmiany stosunku 
prawnego. W przypadku pisemnego 
zawiadomienia o zamiarze rozwiązania 
stosunku prawnego termin ten wynosi 
7 dni roboczych, liczonych od dnia zło-
żenia przez pracodawcę. Co ważne, brak 
odpowiedzi po upływie tych terminów 
jest równoznaczny z wyrażeniem zgo-
dy przez zarząd zakładowej organizacji 
związkowej.

Nowe progi

Przy ustalaniu reprezentatywności 
zmieniono dotychczas obowiązujące 
progi. W przypadku ponadzakładowej 
organizacji związkowej jest ona re-
prezentatywna, jeżeli spełnia wymogi 
ustawy o Radzie Dialogu Społecznego 
(NSZZ „Solidarność”, OPZZ, FZZ). Dla 
pozostałych organizacji podniesiono 
granicę z 10 proc. do 15 proc. ogółu 
osób wykonujących pracę zarobkową 
objętych zakresem działania statutu 
danej organizacji, nie mniej jednak 
niż 10 tys. osób wykonujących pracę 
zarobkową. 

Dla zakładowych organizacji związ-
kowych zwiększono próg odpowiednio 
z 7 do 8 proc. w przypadku związku 
zawodowego będącego jednostką orga-
nizacyjną albo organizacją członkowską 
ponadzakładowej organizacji związko-
wej uznanej za reprezentatywną w ro-

zumieniu ustawy o Radzie Dialogu Spo-
łecznego oraz z 10 do 15 proc. ‒ dotyczy 
to osób wykonujących pracę zarobkową 
zatrudnionych u pracodawcy.

Nadal w mocy pozostaje reguła, że w 
razie niespełniania przez żadną organi-
zację któregoś z powyższych warunków 
reprezentatywna jest organizacja naj-
liczniejsza. Podobnie jak w przypadku 
reprezentatywności na poziomie po-
nadzakładowym należy podkreślić, że 
owe wielkości odnoszą się już nie do 
pracowników, a do osób wykonujących 
pracę zarobkową.

Już wkrótce zobaczymy, jak lipcowa 
nowelizacja ustawy o związkach zawodo-
wych wpłynęła na rozwój związków zawo-
dowych w Polsce. Ważne jest, aby NSZZ 
„Solidarność” przygotował się do wcho-
dzących zmian i wykorzystał szansę na 
pozyskanie nowych członków Związku. 

Oprac. Małgorzata Kuźma 
na podstawie komentarza 

przygotowanego przez  
Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”

Wyczerpująca i szczegółowa prezentacja 
przedstawiona podczas listopadowego 
posiedzenia Zarządu Regionu Gdańskie-
go „S” przez dr Ewę Podgórską-Rakiel 
wywołała żywą dyskusję wśród związ-
kowców. Z uwagi na ważność tematu 
przewodniczący ZRG zapowiedział 
powrót do tematu na kolejnych jego 
posiedzeniach. 

Szykanowanie związkowców za ich działalność w terminalu należącym do Hutchison Ports Holding Ltd. Gdynia 
Container Terminal było wiodącym tematem obrad Krajowej Sekcji Portów Morskich NSZZ „Solidarność”. To mię-
dzy innymi dyscyplinarne zwolnienie przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ „S” Marka Szymczaka 
oraz szykanowanie innych członków za działalność związkową, wzrost o 150 procent czynszu za związkowy lokal, 
żądanie zapłaty 33,6 tys. zł za jakoby przeprowadzoną „akcję protestacyjną”. 

GDYNIA CONTAINER TERMINAL 

Protest w porcie.  
Pikieta 11 grudnia w Gdyni 

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Gdynia Container Terminal 
SA od 25 kwietnia 2017 r. nie może wymóc na zarządzie GCT przystąpienia do 
rzeczywistych negocjacji zakładowego układu zbiorowego pracy. 

11 grudnia stanie przed biurowcem 
Zarządu Morskiego Portu Gdynia przy 
ul. Rotterdamskiej pikieta dokerów 
przeciwko praktykom antyzwiązkowym 
w GCT.

„Krajowa Sekcja Portów Morskich 
NSZZ „Solidarność” jest zmuszona 
powiedzieć „dość!” coraz śmielszym 
praktykom antyzwiązkowym w tym 
terminalu kontenerowym” – czytamy 
w piśmie skierowanym przez sekcję do 
stron Zespołu Trójstronnego ds. pro-
wadzenia dialogu w sektorze portów 
morskich.

Pozorowanie dialogu i – jak twier-
dzą związkowcy – bierność i niechęć 

Zarządu Morskiego Portu Gdynia zmu-
siły związkową organizację w GCT do 
wszczęcia procedury sporu zbiorowego 
w sprawach związanych z warunkami 
pracy i BHP.

Prezydium Rady KSPM „S” zdecy-
dowało o wystawieniu 11 grudnia przed 
siedzibą Zarządu Morskiego Poru Gdy-
nia pikiety. Portowcy z „Solidarności” 
chcą poinformować opinię publiczną o 
sytuacji w portowych spółkach i skłonić 
prezesa portu Adama Melera do podję-
cia rzeczywistego dialogu. Jednocześnie 
zwrócili się do Zespołu Trójstronnego 
ds. dialogu w sektorze portów o pilną 
procedurę mediacyjną.

Problemy gdyńskich dokerów były 
też prezentowane podczas posiedzeń 
Komisji Sejmowej ds. Gospodarki Mor-
skiej i Żeglugi Śródlądowej.

„Wskazywaliśmy, że do rozwoju 
portów morskich niezbędny jest spo-
kój, a także uwzględnienie spraw pra-
cowniczych i dostrzeżenie robotnika 
portowego w całym systemie, w którym 
porty morskie stanowią koło zama-
chowe polskiej gospodarki” – czytamy 
w stanowisku Krajowej Sekcji Portów 
Morskich NSZZ „S”.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ 
„Solidarność” w Gdynia Container 
Terminal SA od 25 kwietnia 2017 r. 

nie może wymóc na zarządzie GCT 
przystąpienia do niepozorowanych a 
rzeczywistych negocjacji zakładowego 
układu zbiorowego pracy. W paździer-
niku ub.r. „S” weszła w spór zbiorowy 
z kierownictwem GCT, który może 
doprowadzić do strajku. Odpowiedzią 
dyrektora zarządzającego GCT Jana 
Jarmakowskiego było przedstawienie 

regulaminu pracy opracowanego bez 
związkowej strony dialogu.

Gdynia Container Terminal SA nale-
ży do grupy Hutchison Ports z siedzibą w 
Hongkongu, zależnej od międzynarodowe-
go konglomeratu CK Hutchison Holding 
(CKHH) z Brytyjskich Wysp Dziewiczych, 
inwestora, dewelopera i operatora portów.

(asg)

Organizacje związkowe będą 
teraz rzadziej przedstawiać 
informację o liczbie swoich 
członków, ale za to będą 
musiały to robić bardzo 
skrupulatnie.
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„Tak” dla Pracowniczych 
Planów Kapitałowych. 
P r e z y d e n t  A n d r z e j 
Duda podpisał ustawę 
o Pracowniczych Pla-
nach Kapitałowych. 
Wejdzie ona w życie 
od 1 stycznia przyszłego 
roku. Największe firmy za-
trudniające ponad 250 pracowni-
ków mają zacząć stosować nowe prze-
pisy o PPK od 1 lipca 2019 r., pozostałe będą 
wcielać je w życie stopniowo.

PPK obejmą wszystkich pracujących Polaków, niezależnie od formy zatrudnienia 
i posłużą budowie tak dodatkowych oszczędności na emeryturę, jak i rodzimego ka-
pitału. Na PPK złożą się pracownicy, przedsiębiorcy i państwo.

Jeden z kluczowych programów Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, firmowanej 
przez premiera Mateusza Morawieckiego, zakłada, że pracownik, pracodawca i państwo, 
w swoistej „trójpolówce”, wspólnie „zrzucą się”, by uzupełnić świadczenie z ZUS oraz 
dodać pieniędzy do budżetu państwa „jako koło zamachowe gospodarki”. Nastąpi to 
etapami. Na pierwszy ogień pójdą firmy zatrudniające ponad 250 pracowników.

System, w którym bieżące świadczenia emerytalne płacone są przez osoby pracujące 
w formie składki w ramach umowy międzypokoleniowej, przeżywa kryzys. Pieniędzy 
składkowych jest po prostu w systemie zbyt mało, by zapewnić godziwe świadczenia 
emerytalne. A do tego kilka grup zawodowych związanych z aparatem państwa jest 
zwolnionych z odprowadzenia składek, mimo stosunkowo wysokich zarobków.

Jak temu zaradzić?

Pracownik, pracodawca i państwo mają wspólnie zrzucać się na naszą emerytal-
ną przyszłość. Stąd projekt, by wszystkich pracujących Polaków wpisać do Pracow-
niczych Planów Kapitałowych. Do PPK będą więc włączani wszyscy zatrudnieni, 
za których odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne – niezależnie od 
formy zatrudnienia. Pracownik, który zaczyna karierę zawodową i zarabia 3 tys. 
złotych brutto, może liczyć na to, że w PPK uzbiera 196 tys. zł, co podniesie jego 
przyszłą emeryturę o 1800 zł miesięcznie. Przez cały okres pracy co miesiąc będzie 
go to jednak kosztowało obniżenie pensji „na rękę” o 60 zł.

Celem PPK jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego Polaków w okresie 
emerytalnym oraz budowa rodzimego kapitału. Do gospodarki trafi rocznie około 
4 miliardów złotych. Od pracodawców trzeba wymagać dobrego wyboru funduszu 
inwestycyjnego, a od państwa gwarancji i zabezpieczeń przed ewentualną nacjona-
lizacją zgromadzonych funduszy.

Efekty i skutki PPK to mniejsza pensja co miesiąc, ale więcej pieniędzy na emery-
turze.  Realizowany jest bowiem bliski niemieckiemu model gospodarki, którą opisał 
i zdefiniował prof. Alfred Müller-Armack jako „społeczna gospodarka rynkowa” (pi-
sał on o freie oder soziale Marktwirtschaft).

Społeczna (socjalna) gospodarka rynkowa – forma gospodarki, która w założe-
niu stanowi połączenie gospodarki rynkowej i dużego zabezpieczenia socjalnego 
pracowników. Według tej koncepcji polityka gospodarcza powinna służyć realizacji 
celów o charakterze ogólnospołecznym oraz zagwarantować zabezpieczenia socjal-
ne, tak aby zmniejszyć ryzyko utraty środków do życia przez obywateli. Rynek jest 
więc instytucją społeczną, istniejącą w otoczeniu społeczno-kulturowym oraz in-
stytucjonalno-prawnym, która „porządkuje” działanie mechanizmów wolnorynko-
wych. Stąd przedstawicieli tej szkoły określa się czasem mianem ordoliberałów.

Jakie są założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych?

System zakłada, że do PPK zostaną zapisani wszyscy pracujący Polacy w wie-
ku od 19 do 55 lat, czyli 11 milionów osób – 9 milionów pracujących w sektorze 
prywatnym, 2 miliony w sektorze publicznym. Zapis będzie automatyczny (z moż-
liwością rezygnacji z programu). By nie uczestniczyć w PPK, trzeba będzie złożyć 
odpowiednie dokumenty w miejscu zatrudnienia. Taką deklarację trzeba będzie 
składać co dwa lata. Pracodawcy będą musieli zapewnić działanie PPK i znaleźć 
firmę (fundusz), która zajmie się zarządzaniem pieniędzmi. Od momentu zapisu 
od pensji pracownika będzie pobierany procent. Ma to być 2 procent z pensji brutto 
– pobierane od pensji netto.

Przykład – zarabiając minimalne 3000 zł brutto, na PPK przeznaczymy 60 zł 
miesięcznie. Na miesięczną składkę zrzuci się też pracodawca. On w podstawowej 
wersji dołoży od siebie 1,5 proc., liczone również od pensji brutto (czyli 45 zł). Co 
roku do oszczędności dorzuci się państwo z podatków współobywateli w kwocie 
240 zł (20 zł miesięcznie).

Uwaga! Składka pracownicza będzie pobierana od wypłaty na rękę. To znaczy, 
że na koncie co miesiąc zobaczymy o kilkadziesiąt złotych mniej.

(asg)

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Emerytalna „trójpolówka” 
podpisana
„Tak” dla Pracowniczych 
Planów Kapitałowych. 
P r e z y d e n t  A n d r z e j 

od 1 stycznia przyszłego 
roku. Największe firmy za-
trudniające ponad 250 pracowni-
ków mają zacząć stosować nowe prze-
pisy o PPK od 1 lipca 2019 r., pozostałe będą 
wcielać je w życie stopniowo.

podpisana

Od 19 do 23 listopada trwał ogól-
nopolski protest zorganizowany przez 
związki zawodowe działające wśród 
pracowników pomocy społecznej. 
W czasie „Czarnego tygodnia w po-
mocy społecznej” pracownicy oflago-
wali budynki, a do pracy przychodzili 
ubrani na czarno. 

Czarny tydzień
 w pomocy społecznej

– „Czarny tydzień w pomocy społecz-
nej” to smutny sposób świętowania. 
Dlaczego zdecydowaliście się na taki 
protest?

– Sytuacja pracowników pomocy 
społecznej, a także asystentów rodziny, 
o których też nie wolno zapominać, sys-
tematycznie się pogarsza. Wielu z nich 
zarabia w okolicach minimalnego wy-
nagrodzenia, codziennie narażając się 
na zagrożenie ze strony agresywnych 
podopiecznych. Niewiele osób zdaje 
sobie sprawę, jak niebezpieczna jest 
praca pracowników socjalnych. Alar-
mujemy o tym od lat, ale nasz głos jest 
ignorowany.

– To brzmi dość nieprawdopodobnie. 
Nie przesadza Pan?

– W ośrodkach nie ma żadnych 
zabezpieczeń. Na przykład bramek do 
kontroli, podobnych do tych, jakie są w 
sądach. Nie wiemy, z czym ludzie przy-
chodzą. A potrafią przyjść z nożem czy 
siekierą. Były przypadki uszkodzenia 
ciała czy dźgnięcia nożem. Był przypa-
dek podpalenia biura. Agresja słowna, 
groźby i nękanie to najmniejsze z uciąż-
liwości. Oczywiście mówię o niektórych 
naszych klientach, ale tych przypadków 
jest na tyle dużo, że poważnie obawia-
my się o nasze bezpieczeństwo.

– Bramki kontrolne by pomogły? 
Wyposażenie ośrodków w taki sprzęt 
byłoby kosztowne.

– Ale to jednorazowy wydatek, który 
miałby długofalowe skutki. Potrafimy 
sobie wyobrazić, że możliwe jest pozy-

Organizatorami akcji byli: NSZZ „So-
lidarność”, Polska Federacja Związkowa 
Pracowników Socjalnych i Pomocy Spo-
łecznej, Związek Zawodowy Pracowników 
Socjalnych oraz Ogólnopolskie Stowarzy-
szenie Asystentów Rodziny. W proteście 
udział wzięły również organizacje „Soli-
darności” z naszego Regionu.

Protestujący żądali  spotkania 
z przedstawicielami Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej celem 
przekazania swoich postulatów. A do-
magają się m.in. zmian legislacyjnych, 
w tym zrównania wynagrodzeń w jed-
nostkach organizacyjnych pomocy 
społecznej z wynagrodzeniami w urzę-
dach gminnych, powiązanej z płacą 
minimalną przejrzystej ścieżki awansu 
zawodowego, dodatkowego urlopu 
wypoczynkowego w wymiarze 10 dni 
rocznie po przepracowaniu trzech lat w 
zawodzie pracownika socjalnego, asy-
stenta rodziny i koordynatora pieczy 
zastępczej, gwarancji bezpieczeństwa 
osobistego i cyklicznych szkoleń w za-
kresie bezpieczeństwa.

Obecnie również Najwyższa Izba 
Kontroli przeprowadza ankietę dotyczącą 
organizacji i warunków pracy pracowni-
ków socjalnych. Jednym z celów kontroli 
jest sprawdzenie, czy gminy zapewniają tej 
grupie zawodowej warunki niezbędne do 
realizacji zadań, jakie wynikają z ustawy 
z dnia 12 marca 2004 roku.

ml/ak www.solidarnosc.org.pl

W czasie „Czarnego tygodnia w pomocy społecznej” pracownicy oflagowali 
budynki, a do pracy przychodzili ubrani na czarno. 

Puste deklaracje
Rozmowa z JAKUBEM ZDUNKIEM z Krajowej Sekcji Pracowników 
Pomocy Społecznej NSZZ „Solidarność” 

skanie na przykład wsparcia unijnego 
na taką inwestycję. Poza tym proszę 
pamiętać, że w ogromnej większości 
pracownikami pomocy społecznej 
są kobiety. A na pytanie, czy bramki 
by pomogły?, odpowiadam: tak. Nie 
rozwiążą problemu, ale przynajmniej 
będziemy wiedzieli, z czym do nas się 
wchodzi.

– Domagacie się podwyżek, choć te 
w większości to domena samorzą-
dów.

– Nie do końca. Jest część przynależ-
na samorządom, jest część do realizacji 
przez władze centralne. Ministerstwo 
Pracy może znowelizować swoje roz-
porządzenie o zatrudnianiu pracow-
ników samorządowych, wprowadzając 
wyższe standardy. Dam przykład: do-
datek terenowy w wysokości 250 zł nie 

był nowelizowany od dwunastu lat. Nie 
ma też przejrzystej ścieżki awansu. No 
i kwestia dodatkowego 10-dniowego 
urlopu. Teraz nabywa się to uprawnie-
nie dopiero po pięciu latach pracy i jest 
ono należne co dwa lata nieprzerwanej 
pracy. Wystarczy iść na urlop bezpłatny 
i je się traci. Chcemy, aby ten urlop był 
należny po trzech latach pracy i przy-
sługiwał bezwarunkowo co roku.

– Związki zawodowe działające 
wśród pracowników socjalnych 
– nazywacie je „Piątką” – coraz 
ostrzej domagają się spełnienia 
swoich postulatów.

– Na przełomie sierpnia i września 
pięć działających w pomocy społecz-
nej związków zawodowych podjęło 
wspólne działania. Zorganizowaliśmy 
pikietę w Warszawie, gdzie było ponad 
2,5 tysiąca pracowników socjalnych 
i asystentów rodziny. To jak na nasze 
możliwości duży protest. Ślemy pisma, 
petycje, domagamy się spotkań. Ale to 
wszystko bez żadnego skutku. „Czarny 
tydzień” to kolejna akcja. Ale będziemy 
zaostrzać nasze działania.

– Minister Elżbieta Rafalska spotkała 
się z wami?

– Tak, ale bez żadnych skutków 
praktycznych. Deklaracje okazały się 
puste. Widzieliśmy raczej zrzucanie 
odpowiedzialności na samorządy, niż 
chęć rozwiązania naszych problemów. 
Jesteśmy tym zawiedzeni. Wokół pra-
cowników socjalnych i asystentów ro-
dziny potrzebna jest poważna dyskusja. 
Dialog. Zanim będzie za późno. Dlate-
go nie będziemy biernie czekać. Będą 
kolejne akcje.

Rozmawiał Marek Lewandowski

– Sytuacja pracowników 
pomocy społecznej, a także 
asystentów rodziny, o których 
też nie wolno zapominać, 
systematycznie się pogarsza. 
Wielu z nich zarabia 
w okolicach minimalnego 
wynagrodzenia, codziennie 
narażając się na zagrożenie 
ze strony agresywnych 
podopiecznych. 
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Rozmowa z inż. KRZYSZTOFEM 
CZERWIŃSKIM z Wydziału Oceanotechniki 
i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, 
członkiem ZRG i delegatem na Krajowy 
Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”

– Premier Morawiecki sporo mówi o innowacyjno-
ści. Na Wybrzeżu, wydawałoby się, trudno o bar-
dziej znaczący dla gospodarki regionu wydział niż 
okrętownictwo…

– Przemysł okrętowy i jego naukowa podstawa są 
o tyle istotne, że statki i okręty mają swoją żywotność. 

Stąd konieczna cykliczność odnowy floty. Wzrost wymiany handlowej, której gros od-
bywa się drogą morską, i tym samym zapotrzebowania na nowe statki, tworzy szansę, by 
i Polska włączyła się do ich budowy. Europa dominuje w statkach o wysokiej wartości 
dodanej, w statkach pasażerskich i badawczych. Musimy zatem prezentować i oferować 
wyższą technologię i pomysły nasycone nowoczesnością. Kraje Dalekiego Wschodu 
dysponują olbrzymim potencjałem technologii i ludzi, konkurując w niższych cenach 
budowy statków. Rywalizacja z takim potencjałem jest trudna. Dlatego trzeba bronić na-
szego potencjału w umiejętności tworzenia wysokiej jakości jednostek pływających. 

– Jesteśmy w Unii Europejskiej. Jest potrzebna tarcza dla naszego przemysłu 
okrętowego?

– Może nie tyle tarcza, co wsparcie. Pozostaje otwarte pytanie o priorytety. Są de-
klaracje rządu, że gospodarka morska ma być wśród priorytetów. Mam nadzieję, że 
uda się skutecznie złożyć aplikację o przyznanie środków finansowych na badania 
i rozwój tego sektora. W puli, w unijnej perspektywie finansowej na lata 2020–2032, 
jest sto miliardów euro na badania i wsparcie sektora okrętowego. Tymczasem grozi 
nam zniknięcie Wydziału Okrętownictwa, który wprawdzie ma się pojawić, ale jako 
dodatek do Wydziału Mechanicznego. Decyzjami administracyjnymi zaszeregowa-
no Wydział Okrętownictwa jako dyscyplinę „budowa i eksploatacja maszyn”. Kla-
syfikowani jesteśmy w tej dyscyplinie, więc trudno będzie pozyskać finansowanie 
na niewymienioną w rozporządzeniu dziedzinę okrętownictwa.   

– Pojawia się kwestia zaufania do deklaracji rządu o odbudowie przemysłu 
stoczniowego…

– Mamy argumenty, które pomogą w realizacji owych deklaracji. Jeśli zachowamy 
kadrę, która jest na wydziałach, a która niestety nie robi badań naukowych na niezbęd-
nym poziomie, bo nie ma za co. Po latach macoszego traktowania stoczniowego sektora 
gospodarki nie ma wymiany pokoleniowej na uczelniach. Jest zaś luka pokoleniowa. 
Nasze atuty mierzone publikacjami, cytowaniami, wkładem w gospodarkę, ocenili inni. 
Na „Liście szanghajskiej” w dyscyplinie Ocean/Marine Engineering dzięki Wydziało-
wi Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechnika Gdańska sklasyfikowana jest na 39 
miejscu (Uniwersytet Jiao Tong w Szanghaju przygotowuje Academic Ranking of World 
Universities, znany jako „Lista szanghajska” – dop. red.) Nie mamy się czego wstydzić. 
Chyba nie trzeba tłumaczyć znaczenia kadry naukowej dla rozwoju przemysłu stocz-
niowego. Stąd nasz niepokój i sprzeciw wobec nieumieszczenia dziedzin i dyscyplin 
naukowych związanych z przemysłem stoczniowym w rozporządzeniu ministra nauki 
i szkolnictwa wyższego w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych.

– Nie dacie się „wygumkować” wicepremierowi Gowinowi? 
– Zadaniem nauki jest wspieranie rozwoju kraju, stąd waga wskazania kierun-

ków rozwoju i badań, uwzględniając specyfikę poszczególnych dziedzin. Tymcza-
sem minister nauki i szkolnictwa wyższego wprowadza nową klasyfikację dziedzin 
nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych bez określania obszarów wiedzy. A prze-
cież w obrębie tak wyróżnionych dyscyplin będzie prowadzony proces, w wyniku 
którego nastąpi podział środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału 
badawczego, będą przyznawane uprawnienia do nadawania stopni doktora i dok-
tora habilitowanego oraz tworzone studia na określonym kierunku i poziomie. 

– Dydaktyka opiera się na badaniach. Poczuliście się zmarginalizowani?   
– Kryzys w przemyśle stoczniowym odbił się na kondycji wydziału. Nie mamy 

funduszy na poważne badania, w tym sensie zostaliśmy zdegradowani i włączeni 
w dyscyplinę „budowa i eksploatacja maszyn”. Pion badań naukowych i pion dydak-
tyki nie może być rozdzielony. Z troską patrzę na kadry, na potencjał intelektualny. 
Zmiany są konieczne, ale ich tempo niesie wysokie ryzyko błędów. Stąd postulat 
wprowadzenia ciała odwoławczego, korygującego mniejszy lub większy błąd. Dyscy-
plina naukowa okrętownictwa dotyczy wiedzy szczególnej. Mówimy o konstrukcjach 
o długości 460 metrów, o szerokości 60 metrów, przez które przetaczają się tysiące ton 
wody, pojawiają się przyspieszenia i naprężenia. To jest unikatowa, niszowa dziedzina 
konstrukcyjna, która powinna być osobnym sektorem wiedzy, w pewnym sensie eks-
kluzywnej. Zaprojektowanie i zbudowanie statku wymaga dużego doświadczenia. 

Rozmawiał Artur S. Górski 

ROZMOWA

Jak odbudować 
okrętownictwo? Czy można odbudować przemysł stoczniowy bez wykształconych kadr? Po-

zostawiona na nabrzeżu w Szczecinie sama tzw. stępka pod prom Batory 
oraz wykup przez budżet państwa za pośrednictwem ARP od ukraińskiego 
oligarchy większościowego pakietu udziałów w Stoczni Gdańsk nie wy-
starczą do odbudowy przemysłu. Czas płynie, a rywalizacja o zamówienia 
jest nieubłagana. 

ZESPÓŁ TRÓJSTRONNY DO SPRAW PRZEMYSŁU STOCZNIOWEGO

Bez wykształconych kadr nie będzie 
przemysłu stoczniowego

8 listopada obradowali członkowie 
Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu 
Stoczniowego na posiedzeniu zwo-
łanym na wniosek wiceprzewodni-
czącego zespołu Mirosława Piórka, 
przewodniczącego Sekcji Krajowej 
Przemysłu Okrętowego NSZZ „Solidar-
ność” i związkowego lidera w prężnie 
działającej Stoczni „Remontowa”. Jed-
nym z tematów był wpływ tzw. refor-
my szkolnictwa wyższego wicepremie-
ra Jarosława Gowina, ministra nauki i 
szkolnictwa wyższego, na szkolnictwo 
w sektorze okrętowym oraz szkolnictwo 
zawodowe w przemyśle stoczniowym.

Sny o potędze

Bez wykwalifikowanych kadr, co 
stało się na skutek zaniku szkoleń za-
wodowych i technicznych, oraz przy 
braku inżynierów z różnych dziedzin 
budownictwa okrętowego o odbudowie 
stoczni nie ma co marzyć.

Z nadzieją patrzymy na dostrzeżenie 
przez państwo roli i możliwości sektora 
stoczniowego. Jednak szumnie zapowia-
dany wiosną 2017 roku program Batory 
utkwił na mieliźnie, a stępka (oś kon-
strukcyjna szkieletu statku, stanowiąca 
podstawę wytrzymałościową kadłuba 
– dop. red.), ustawiona i poświęcona 
w lipcu tego samego roku na terenie 
Stoczni Szczecińskiej, rdzewieje. Nawet 
tabliczka upamiętniająca to wydarzenie 
z udziałem premiera Mateusza Mora-
wieckiego i ministra Marka Gróbar-
czyka zniknęła. Obietnica budowania 
jednostek pływających o długości 90–
–100 metrów w dwóch halach Stoczni 
Gdańsk nie spełnia naszych morskich 
ambicji. Otóż Mozelą (od ujścia Saary) 
i Renem żeglują barki o długości do…
190 metrów. Statki, ich konstrukcja i 
budowa, wymagają wiedzy fachowej, 
rzec można – ekskluzywnej.

Ratujmy inżynierów\

Rada Sekcji Krajowej Przemysłu 
Okrętowego oraz Krajowa Sekcja Na-
uki NSZZ „Solidarność” biją na alarm. 
Wydały one opinie wskazujące na ne-
gatywne efekty tak zwanej reformy Go-
wina. Zwracają m.in. uwagę na brak w 
rozporządzeniu MNiSW o klasyfikacji 
dziedzin nauki  dyscyplin naukowych 
związanych z przemysłem stocznio-
wym. Może to wyeliminować wydzia-
ły oceanotechniki i okrętownictwa z 
uczelni wyższych. O dofinansowaniu 
na badania nie ma co marzyć. Jak ma 
się o nie skutecznie ubiegać wydział 
niesklasyfikowany, wie chyba tylko mi-
nister Gowin. Stąd związkowy postulat 
wprowadzenia okrętownictwa do roz-
porządzenia ministra. 

W odpowiedzi na stanowisko SKPO 
nadeszła do Krzysztofa Żmudy, sekre-

tarza Krajowego Sekretariatu Meta-
lowców (Sekcja Krajowa Przemysłu 
Okrętowego), enigmatyczna odpowiedź 
podpisana przez Bartosza Dziurla, na-
czelnika Wydziału Edukacji Morskiej 
Ministerstwa Gospodarki Morskiej i 
Żeglugi Śródlądowej. Związkowcy od-
najdują w niej potwierdzenie obaw do-
tyczących zaniku dyscyplin naukowych 
związanych z sektorem okrętowym, go-
dzące w jego konkurencyjność na ryn-
ku globalnym. Wykreślenie z rozporzą-
dzenia ministerialnego dziedzin nauki 
związanych z przemysłem okrętowym 
stoi w jawnej sprzeczności z deklara-
cjami o chęci odbudowy przemysłu 
stoczniowego.  

– Takie decyzje stoją w sprzeczno-
ści z deklaracjami i działaniami mają-
cymi za cel odbudowę i rozwój sektora 
stoczniowego w naszym kraju – ocenia 
Krzysztof Żmuda.

W trakcie obrad zespołu także pra-
codawcy ze stoczniowej branży podno-
sili problem braku wykwalifikowanych 
kadr. Stąd wniosek o podjęcie działań 
celem umieszczenia okrętownictwa w 
wykazie dziedzin naukowych rozporzą-
dzenia MNiSW.

woju gospodarczego. Na razie jednak, 
oprócz werbalnych deklaracji ministra i 
menedżerów ARP, konkretów brak.  

Wychodzenie z zapaści

W Polsce zaniedbano gałąź prze-
mysłu budowy, przebudowy i remon-
tów statków. Na pogorszenie kondycji 
sektora nakładał się kryzys światowy i 
zmiany w powiązaniach gospodarczych. 
Wiąże się to z odpływem fachowej ka-
dry z polskich stoczni na wszystkich 
poziomach – od spawacza i montera 
po projektanta i technologa. 

„Kryzys w sektorze okrętowym i 
zmiany systemu szkolnictwa wyższego 
również przyczyniły się do zahamowa-
nia rozwoju kadry naukowej odciętej od 
inwestycji i funduszy na trudne, czaso-
chłonne i kosztowne badania. Specyfika 
zawodów stoczniowych wymaga, aby 
przygotowanie kadry łączyło się ściśle z 
powiązaniem kształcenia z praktykami 
w stoczniach i biurach projektowych. 
Zaprojektowanie i zbudowanie stat-
ku wymaga dużego doświadczenia, w 
wielu dziedzinach, zarówno w trakcie 
projektowania i budowy, jak również od 
wykładowców przygotowujących kadry 
w szkołach zawodowych, technikach i 
na wyższych uczelniach” – czytamy 
w stanowisku ZRG przestrzegającym 
przed wyeliminowaniem wydziałów 
oceanotechniki i okrętownictwa z wyż-
szych uczelni.

Europa kontra Chiny
Ważne dla branży gospodarki mor-

skiej jest przyjęcie przez partnerów 
z Europejskiego Komitetu Dialogu 
Społecznego Sektora Technologii Mor-
skich w Brukseli manifestu mającego na 
celu uznanie przez Komisję Europejską, 
Parlament Europejski i Radę Europej-
ską, iż sektor technologii morskich, w 
tym sektor stoczniowy, jest strategiczny 
w Europie.

Także Zarząd Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” poparł stanowi-
sko Rady Sekcji Krajowej Przemysłu 
Okrętowego w sprawie szkolnictwa 
wyższego dla sektora okrętowego. 
Związkowcy zwracają uwagę, że sektor 
okrętowy jest w Polsce zaniedbywany, 
pomimo że przyczynia się do rozwoju 
przemysłów kooperujących i stanowi 
w wielu krajach kluczowy czynnik roz-

Potwierdzeniem dla tej tezy jest brak 
w załączniku do ministerialnego rozporzą-
dzenia  klasyfikacji dziedzin nauki i dyscy-
plin naukowych związanych z przemysłem 
stoczniowym – to jest inżynieria morska, 
statki morskie – dotychczas występujących 
jako Oceanotechnika i Okrętownictwo, 
pomimo że ten kierunek studiów technicz-
nych wymieniony jest w wykazie dziedzin 
nauki i techniki wg OECD w pkt 2 (nauki 
inżynieryjne i techniczne), 2.7 (inżynieria 
środowiskowa) i 2.7 e (inżynieria morska, 
statki morskie). A to spowoduje, że go-
spodarka morska może zostać pozbawio-
na możliwości kształcenia w dziedzinach 
ważnych dla sektora okrętowego. Będzie 
trudno wykorzystać szanse, jakie pojawią 
się na rynku europejskim, starającym się 
odzyskać znaczenie w globalnym sektorze 
stoczniowym. 

(asg) 
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W Polsce zaniedbano gałąź przemysłu budowy, przebudowy i remontów statków. 
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KOMISJA ODDZIAŁOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W ZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ 
SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W GDAŃSKU

„Solidarność” w gdańskim oddziale 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
skupia ludzi pracujących na różnych 
stanowiskach: kierowników, inspek-
torów, pracowników technicznych. W 
70 procentach są to osoby z wyższym 
wykształceniem. 

Pracują w różnych placówkach: 
w Sztumie, Kwidzynie, Malborku, Tcze-
wie, Wejherowie, Gdyni i Gdańsku. W 
pracy na co dzień zajmują się pełnym 
wachlarzem ubezpieczeń społecznych, 
a więc emeryturami, rentami, zasiłkami 
chorobowymi, rehabilitacyjnymi, opie-
kuńczymi, macierzyńskimi, pogrzebowy-
mi… Każda osoba zatrudniona w Polsce 
czy też prowadząca działalność gospodar-
czą musi być zgłoszona do ZUS. Mimo że 
praca w ZUS toczy się wokół olbrzymich 
finansów – jego koszty działalności bie-
żącej przekraczają 4,5 miliarda złotych, to 
jego pracownicy są, po ośrodkach pomo-
cy społecznej, najgorzej zarabiającą grupą 
społeczną w kraju. 

– W całej Polsce w placówkach ZUS 

pracuje około 46 tysięcy osób, w oddziale 
gdańskim 1800 – mówi Wojciech Szafrań-
ski, przewodniczący Komisji Oddziałowej 
NSZZ „Solidarność” w gdańskim ZUS. 
– W naszej instytucji (w całym zakładzie) 
zostało zarejestrowanych dwanaście związ-
ków zawodowych. Nowy powstał w tym 
miesiącu. To jakaś paranoja! „Solidarność” 
jest jednym z nich. Jeśli wszyscy bylibyśmy 
w jednym związku, łatwiej byłoby wynego-
cjować na przykład podwyżki płac.

Historia „Solidarności” w gdańskim 
oddziale zaczęła się w 1980 roku. Wówczas 
powstała Komisja Zakładowa, ale wraz z 
wprowadzeniem stanu wojennego prze-
stała funkcjonować. Odrodziła się dopiero 
w 1997 roku jako Komisja Międzyzakłado-
wa obejmująca swoim zasięgiem cały kraj. 
W 2005 roku „Solidarność” w gdańskim 
oddziale została przekształcona w Komisję 
Oddziałową, jako jedna z 29 podlegających 
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
z siedzibą w Chełmie, która reprezentuje 
Związek na zewnątrz. 

– Chcieliśmy być samodzielni, ale tak 
się złożyło, że reprezentantem przed na-
szym pracodawcą jest Komisja Zakładowa 
w Chełmie zarejestrowana w Regionie Ma-
zowsze NSZZ „Solidarność” – kontynuuje 
Wojciech Szafrański. – My sami zatem nie 
podejmujemy samodzielnie negocjacji 
płacowych. Z pracodawcą rozmawiamy 
tylko o tym, co dotyczy naszego terenu, 
czyli Gdańska i okolic. Mamy zakłado-
wy układ zbiorowy pracy, chociaż dwa 
razy był on zawieszany. Jednak to Komi-
sja Zakładowa prowadziła z pracodawcą 
rozmowy dotyczące przywrócenia układu 
zbiorowego. Komisja Zakładowa negocjuje 
też, w imieniu wszystkich komisji oddzia-
łowych, podwyżki, nagrody, zmiany w re-
gulaminie pracy, oczywiście konsultując 
się z nami.

Gdańscy związkowcy zajmują się 
obroną praw pracowniczych w różnych 
kwestiach, a dodatkowo prowadzą dzia-
łalność socjalną. Dla dzieci członków 
Związku co roku organizują paczki świą-
teczne. Prowadzą też dla związkowców 
bibliotekę ze zbiorem książek. Jednym z 

ważnych zadań, jakich się podjęli, i to już 
kilka lat temu, jest organizowanie kolonii 
dla dzieci w Jarosławcu. ZUS co prawda 
ma swój ośrodek kolonijny, który – nota-

Na szacunek trzeba sobie zasłużyć 
bene – właśnie zamierza sprzedać, ale jest 
on zbyt mały w stosunku do potrzeb. Dla-
tego komisja włączyła się w organizowanie 
dzieciom wypoczynku. Pomaga także przy 
organizacji wyjazdów turystyczno-wypo-
czynkowych dla pracowników, głównie 
członków „Solidarności”.

– Staramy się pomagać dzieciom 
wszystkich pracowników, chociaż kolo-
nie są organizowane przede wszystkim 
dla dzieci członków „Solidarności” – wy-
jaśnia Donata Barke, skarbnik komisji.  
– Zajęliśmy się tym, kiedy nasz pracodaw-
ca zrezygnował z organizowania wypo-
czynku dla pracowników oraz kolonii dla 
dzieci. Ponieważ dochody mamy niskie, to 
przestaliśmy wówczas wysyłać dzieci na 
kolonie czy obozy. Sami też urlopy spę-
dzaliśmy najczęściej w domach, bo ofer-
ty biur turystycznych przekraczają nasze 
możliwości finansowe.

– Zdecydowaliśmy się na organizowanie 
wyjazdów wakacyjnych dla dzieci, sięgając 
po możliwości wynikające ze Statutu NSZZ 
„Solidarność”. W paragrafie 6, punkcie 4 
istnieje zapis, że celem „Solidarności” jest 

ochrona interesów zdrowotnych, material-
nych, socjalnych i kulturalnych członków 
Związku oraz ich rodzin – kontynuuje Woj-
ciech Szafrański. – W paragrafie 7, punk-
cie 23 mamy kolejny zapis, mówiący, że 
Związek realizuje swoje cele m.in. poprzez 
organizowanie i wspieranie działań na rzecz 
rekreacji, sportu i turystyki. Te dwa zapisy 
pomogły nam w poszerzeniu działalności 
związkowej. Sprzyja nam również to, że 
nasze stosunki z pracodawcą układają się 
poprawnie. Oczywiście pojawiają się różne 
problemy. Czasem dochodzi do konfliktu 
i wówczas bronimy pracowników. Jednak z 
pracodawcą staramy się załatwiać wszystkie 
sprawy tak, aby nie ucierpiało na tym dobro 
firmy. Jako Związek jesteśmy szanowani, ale 
na ten szacunek trzeba sobie zasłużyć.

„Solidarność” w gdańskim ZUS bierze 
też czynny udział w działalności różnych 
komisji zakładowych – komisji socjalnej, 
mieszkaniowej, zwłaszcza kiedy chodzi 
o udzielenie pracownikowi pożyczki czy 
zapomogi. 

Maria Giedz

W całej Polsce w placówkach 
ZUS pracuje około 46 
tysięcy osób, w oddziale 
gdańskim – 1800. Mimo że 
praca w ZUS toczy się wokół 
olbrzymich finansów – jego 
koszty działalności bieżącej 
przekraczają 4,5 miliarda 
złotych, to jego pracownicy 
są, po ośrodkach pomocy 
społecznej, najgorzej zarabiającą 
grupą społeczną w kraju. 

Wojciech Szafrański i Donata Barke.
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Rewaloryzacja emerytur oraz dostęp do opieki zdrowotnej – to były główne 
tematy spotkania wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha z członkami Rady Re-
gionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, 
które odbyło się 8 listopada w siedzibie Związku. Spotkanie poprowadziła Wanda 
Lemanowicz, przewodnicząca sekcji. 

Dyskusję z udziałem pomorskiego reprezentanta rządu rozpoczął temat walory-
zacji rent i emerytur. Zdaniem związkowych emerytów obecny rząd rewaloryzuje 
corocznie świadczenia emerytalne, jednak rewaloryzacja jest zbyt niska, a ponadto 
nie do końca sprawiedliwa. Zastrzeżenia budzi fakt, że rząd z troską pochyla się nad 
tym najsłabszymi emerytami, kosztem tych średnio uposażonych. 

– Pomoc emerytom o najniższych dochodach powinna być finansowana z inne-
go funduszu niż ten przeznaczony na waloryzację. „Spłaszczanie” systemu emerytal-
nego powoduje, że pokrzywdzone są osoby o długoletnim stażu zawodowym – po-
wiedziała Wiesława Libera, członkini rady. Dariusz Drelich stwierdził, że rozumie 
rozżalenie osób, które często pracowały po 40 lat, a teraz pod względem wysokości 
świadczeń emerytalnych doganiają ich osoby, które mają znacznie niższy staż pracy. 
Jednak jego zdaniem zaniedbania dotyczące emerytur z lat rządów poprzednich 
ekip są tak duże, że pilna jest pomoc osobom o najniższych emeryturach, których 
świadczenia nie pozwalają wręcz na przeżycie.

Drugim tematem omówionym podczas spotkania były darmowe leki dla senio-
rów powyżej 75 roku życia, a także wciąż, zdaniem związkowców, pogarszający się 
dostęp do służby zdrowia.

Wojewoda zapewnił, że uwagi formułowane przez związkowych emerytów prze-
każe dalej do poszczególnych ministerstw, jak również obiecał kontynuowanie spo-
tkań poświęconych problemom seniorów. Miłym akcentem spotkania było wręczenie 
związkowcom przez wojewodę z okazji 100-lecia niepodległości flag polskich.

(mk)

Wojewoda pomorski gościem 
emerytów z NSZZ „Solidarność”

Elżbieta i Jerzy Pałubiccy we wrześniu obchodzili 55 rocznicę ślubu. 22 listopada 
otrzymali Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które w imieniu prezyden-
ta RP wręczył im wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

Państwo Pałubiccy cieszyli się, że podczas wręczania odznaczeń 
towarzyszyły im bliskie osoby.

Razem od 55 lat

– Jestem zachwycona atmosferą spotkania i jego organizacją. Przeżycia były wielkie, 
a nagrodzenie przyszło po 55 latach – mówi pani Elżbieta. – Cieszymy się, że towarzyszyło 
nam grono bliskich osób – dodaje pan Jerzy, jej mąż.

Jakie to przeżycia? Państwo Pałubiccy poznali się w sklepie – ona w nim pracowała, 
on przyszedł kupić prezent urodzinowy dla siostrzenicy. Na przyjęciu urodzinowym tej 
krewniaczki spotkali się ponownie – sprzedawczyni okazała się być jej koleżanką. Od tej 
zabawy zaczęła się ich wspólna przygoda. Ich i „Solidarności”.

10 maja 1982 roku, kiedy pan Jerzy pracował na stacji kolejowej we Wrzeszczu, ktoś 
wyrzucił ulotki z okna przejeżdżającej kolejki. Jeden z kolegów z pracy pozbierał je, a 
następnie zaniósł przełożonym i powiedział, że rozrzucał je pan Pałubicki. W efekcie pan 
Jerzy został oskarżony o niezaprzestanie działalności w stanie wojennym i aresztowany. 
Nie przyznał się, ale i tak trafił do więzienia w Hrubieszowie z wyrokiem czterech lat. 
Ostatecznie spędził tam tylko dziewięć miesięcy. Po powrocie z więzienia pan Jerzy nie 
mógł już wrócić na kolej, pracował więc w parafii Świętej Brygidy, a następnie, dzięki 
pomocy żony i przyjaciół, zatrudnił się jako palacz w sklepach Społem. Nie zerwał związ-
ków z podziemną „Solidarnością” – drukował dla niej ulotki. Państwo Pałubiccy należeli 
też do Bractwa Oblatów – religijnej organizacji przy parafii Świętej Brygidy w Gdańsku. 
Po śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki włączyli się w służbę przy jego 
grobie. Pan Jerzy był też w poczcie sztandarowym Bractwa, a pani Elżbieta prowadziła 
modlitwę wiernych i pracowała w kiosku przy parafii. W tym czasie jej głównym miejscem 
pracy był szpital, gdzie była rejestratorką, a także prowadziła sekretariat „Solidarności”. 
Później została sekretarką wszystkich szpitalnych związków zawodowych.

Martyna Werra
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– Co roku w grudniu, w rocznicę 
krwawego stłumienia protestów 
robotniczych na Pomorzu, powraca 
myśl, że bez Grudnia 1970 nie było-
by Sierpnia 1980. Czy Pan się z tym 
zgadza?

– Oczywiście. Te powiązania mają 
kilka wymiarów. Przede wszystkim 
Sierpień 1980 dojrzewał, jeśli można 
tak powiedzieć, przez rozmaite działania 
Polaków po II wojnie światowej, mające 
charakter oporu społecznego przeciw 
komunistycznej władzy. Można tu wy-
mienić walkę Żołnierzy Niezłomnych, 
Czerwiec ’56 w Poznaniu, protesty stu-
denckie w 1968 roku i robotnicze w 1970 
i 1976 roku. Grudzień ’70 wpisuje się 
w ciąg walki Polaków o wolność i o pra-
wa człowieka.

– Nawiązał Pan do słynnego określe-
nia „polskich miesięcy”. Ale jak kon-
kretnie Grudzień 1970 przełożył się 
na Sierpień 1980?

– Strajki w sierpniu były masowe 
w całej Polsce. Ale ten najważniejszy, 
na który patrzyła cała Polska, więcej 
– cały świat – miał miejsce w Stoczni 
Gdańskiej. W tym zakładzie protest 
miał największą rangę, dlatego że po 
Grudniu 1970 Stocznia Gdańska była 
już symbolem walki Polaków przeciw 
uciskowi ekonomicznemu w PRL. Prze-
cież strajki latem 1980 roku wybuchły 

daleko od Gdańska. Ale gdy dołączyła 
do nich Stocznia Gdańska, było wia-
domo, że nic już nie będzie takie jak 
wcześniej.

– Trzeba też pamiętać o tym, że 
strajki w Gdańsku i Gdyni wywołali 
działacze Wolnych Związków Zawo-
dowych Wybrzeża, które powstały 
pod koniec lat 70. na fundamencie 

ROZMOWA „MAGAZYNU”

Bez Grudnia nie byłoby Sierpnia 
właśnie pamięci o zbrodni Grudnia 
1970.

– Tak, to WZZ-owcy byli tą przy-
słowiową iskrą. Część działaczy WZZ 
brała udział w protestach w 1970 roku 
i dobrze je pamiętali, stały się dla nich 
wydarzeniem formującym. To była gru-
pa nieliczna, elitarna, ale tak często bywa 
w dziejach, że to elity w danym środo-
wisku potrafią pokierować dużymi gru-
pami ludzi. To też historyczny przykład, 
że nigdy nie należy lekceważyć małych 
środowisk, jeśli tworzą je ludzie odważni 
i zdeterminowani.

– Jakie jeszcze powiązania zauwa-
żymy między oboma oddzielonymi 
dekadą protestami?

– To z jednej strony symbole, z dru-
giej realne działania. Symbolem była 
chociażby Brama nr 2 Stoczni Gdań-
skiej, która stała się najważniejszym 
punktem strajku w sierpniu 1980. Już 
wtedy była ważnym miejscem pamięci, 
ponieważ to właśnie tam stoczniowcy 
składali kwiaty w rocznicę grudniowej 
zbrodni. Ponadto jednym z symboli 
zwycięstwa Sierpnia 1980 było posta-
wienie w 1981 roku pomnika upamięt-
niającego stoczniowców poległych 
w roku 1970. Z kolei realnym efektem 
pamięci o Grudniu 1970 była przyjęta 
forma protestu zamkniętego. Stocz-
niowcy i protestujący w innych zakła-

dach nie wyszli na ulice, tak jak dziesięć 
lat wcześniej. Poza tym protesty w 1980 
roku były lepiej przygotowane i zorga-
nizowane niż te w 1970. Było to zasługą 
m.in. działalności wspomnianych dzia-
łaczy WZZ.

– W 1980 roku była też chyba więk-
sza nieufność społeczeństwa wobec 
władzy. Oszukać można tylko raz...

– Zarówno Władysław Gomułka 
w 1956 roku, jak i Edward Gierek w ro-
ku 1970 otrzymali od polskiego społe-
czeństwa pewien niezasłużony kredyt 
zaufania. Niezasłużony, bo niczym się 
wcześniej nie wykazali. „Zasługą” Go-
mułki był fakt uwięzienia go przez Bie-
ruta. Z kolei w przypadku Gierka części 
Polaków podobała się jego bezpośred-
niość, prosty, a nie koturnowy język. 
Jednak obaj pierwsi sekretarze szybko 
to zaufanie roztrwonili. Pod koniec lat 
70. Polacy co do zasady mieli już świado-
mość, że komuniści to po prostu władza 
antypolska. Wynikało to również z tego, 
że w 1980 roku blokada informacyjna 
i oficjalna propaganda po wybuchu 
protestów były dużo mniej skuteczne 
niż w roku 1970. 

– Zmieńmy nieco temat. Skoro roz-
mawiam z historykiem z Torunia, 
wykorzystam okazję. Gdańsk był ko-
lebką i swoistą stolicą „Solidarności”. 
Jaki był wpływ ośrodka gdańskiego 
na działalność antykomunistyczną 
na Kujawach i Pomorzu? Jak wyglą-
dały wzajemne relacje?

– W Toruniu zorganizowane środo-
wiska antykomunistyczne działały od 
1978 roku. Były one powiązane przede 
wszystkim z podobnymi środowiskami 
z dwóch miast – Warszawy i właśnie 
Gdańska. Były to powiązania bardzo 

głębokie, na przykład poprzez studiują-
cych w Gdańsku Jana Wyrowińskiego, 
Antoniego Mężydłę, Annę i Krzysztofa 
Szachtów oraz Stanisława Śmigla. Do 
Trójmiasta jeździło się po „bibułę” lub 
uzgadniać różne kwestie z działalności 
opozycyjnej. Poprzez wpływy z Gdań-
ska w Bydgoszczy i Toruniu doszło 
również do nieudanej, rozbitej szybko 
przez Służbę Bezpieczeństwa, próby 

powołania lokalnych struktur Ruchu 
Młodej Polski. 

– To końcówka lat 70. A sam rok 1980 
i lata późniejsze?

– Pierwszy i najważniejszy protest 
w województwie toruńskim w 1980 roku 
wybuchł 21 sierpnia w Towimorze. Nie 
było to przypadkowe, ponieważ było to 
przedsiębiorstwo produkujące urządze-
nia okrętowe, powiązane kooperacyjnie 
ze Stocznią Gdańską. W Towimorze 
podpisano również 1 września 1980 po-
rozumienia toruńskie. Warto przypo-
mnieć, że w 1980 roku oprócz porozu-
mień w Gdańsku, Szczecinie, Jastrzębiu 
i Dąbrowie Górniczej (porozumienie ka-
towickie) podpisano wiele porozumień 
lokalnych. W Toruniu wyglądało to tak, 
że przedstawiciele Towimoru pojecha-
li do gdańskiego Międzyzakładowego 
Komitetu Strajkowego, spisali tamtejsze 
postulaty i na tej podstawie stworzy-
li projekt porozumienia toruńskiego. 
Pierwszy punkt mówił o tworzeniu 
Wolnych Związków Zawodowych Woje-
wództwa Toruńskiego. Dopiero kilkana-
ście dni później zapadła decyzja, zresztą 
ponownie w Gdańsku, że powstanie 
jeden niezależny ogólnopolski związek 
zawodowy o nazwie „Solidarność”.

– Działacze antykomunistyczni 
z Gdańska są znani w całej Polsce, bo 
byli de facto liderami w skali ogólno-
polskiej. A sylwetki których działaczy 
opozycyjnych z Torunia przybliżyłby 
Pan naszym Czytelnikom?

– Wymienię kilka najważniejszych 
nazwisk. Wiesław Jankowski był lide-
rem strajku w Towimorze i delegatem 
załogi tego zakładu do MKS-u w Stocz-
ni Gdańskiej. Towimor został zresztą 
zarejestrowany w gdańskim MKS. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego 
Wiesław Jankowski został internowa-
ny w Potulicach i Strzebielinku. Naj-
większym opozycyjnym autorytetem 
był Antoni Stawikowski, pierwszy 
przewodniczący Regionu Toruńskie-
go NSZZ „Solidarność”, internowany 
w Potulicach, Strzebielinku i Kwi-
dzynie. Co ciekawe, z zawodu był 
astronomem, podobnie jak Jan Ha-
nasz, jeden z liderów struktur podziem-
nych po aresztowaniu Stawikowskiego, 
współtwórca „Toruńskiego Informatora 

Rozmowa z prof. WOJCIECHEM POLAKIEM, historykiem, wykładowcą na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, przewodniczącym Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej

Solidarności” i Radia Solidarność w To-
runiu. Kolejna ważna postać to Wiesław 
Cichoń, już w latach 70. związany ze Stu-
denckim Komitetem Solidarności i Komi-
tetem Obrony Robotników, później jeden 
z liderów „S” i redaktor naczelny pisma 
„Wolne Słowo”. Trzeba wyróżnić również 
Stanisława Śmigla, współpracownika 
SKS, KOR i WZZ, w latach 80. współ-
twórcę Toruńskiej Oficyny Niezależnych 
wydającej zakazane tytuły książkowe. 
Śmigiel regularnie przywoził ogromne 
ilości „bibuły” z Warszawy i Gdańska, 
za co kilkadziesiąt razy był zatrzymany 
na 48 godzin! W tej nietypowej, ale za-
cnej konkurencji to chyba rekord świata. 
Warto też wspomnieć o studencie UMK 
w Toruniu Zbigniewie Nowku. W sierp-
niu 1980 roku, wraz z Piotrem i Maciejem 
Kapczyńskimi, wydrukował on w Gdań-
sku ulotkę w obronie Anny Walentyno-
wicz, która w dużym stopniu przyczyniła 
się do wybuchu strajku w Stoczni Gdań-
skiej. Potem był liderem toruńskiego NZS 
i wieloletnim drukarzem oraz wydawcą 
podziemnym w Gdańsku.

– Na koniec jeszcze jedno pytanie, któ-
re musi paść w roku setnej rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodległości. 
Gdzie jest miejsce „Solidarności” w tej 
polskiej sztafecie do wolności?

– Często powtarzam, że w XX wieku 
miały miejsce dwa cudowne wydarzenia 
– rok 1918 i 1989. W obu przypadkach 
kilka lat wcześniej raczej mało kto ocze-
kiwałby tak szybkiego upadku ościen-
nych mocarstw decydujących o sytuacji 
geopolitycznej Polski. Oczywiście w obu 
przypadkach sami Polacy także stanęli na 
wysokości zadania. To była swoista łaska 
Boża, której pomogliśmy. W 1918 roku 
mieliśmy wybitnych liderów politycznych 
i wojskowych oraz bohaterskich żołnie-
rzy. W latach 80. mieliśmy Jana Pawła II 
i miliony członków „Solidarności”. Nawet 
po wprowadzeniu stanu wojennego dzię-
ki „S” nad Wisłą funkcjonowało swoiste 
niezależne, niepodległe „społeczeństwo 
alternatywne”, z własną prasą, kulturą, 
edukacją i liderami opinii.

– Panie profesorze, dziękuję za cie-
kawą rozmowę.

Rozmawiał Adam Chmielecki

Stocznia Gdańska, 14 sierpnia 1980. 
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– Działacze antykomunistyczni 
z Gdańska są znani w całej Polsce, bo 
byli de facto liderami w skali ogólno-
polskiej. A sylwetki których działaczy 
opozycyjnych z Torunia przybliżyłby 

– Wymienię kilka najważniejszych 
nazwisk. Wiesław Jankowski był lide-
rem strajku w Towimorze i delegatem 
załogi tego zakładu do MKS-u w Stocz-
ni Gdańskiej. Towimor został zresztą 
zarejestrowany w gdańskim MKS. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego 
Wiesław Jankowski został internowa-

większym opozycyjnym autorytetem 

nasz, jeden z liderów struktur podziem-
nych po aresztowaniu Stawikowskiego, Najnowsza książka prof. Wojciecha 

Polaka ukazała się w grudniu 2018 r. 
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Postacią łączącą Sierpień 1980 r. 
i Grudzień 1981 r. w historii PRK-12 
jest Andrzej Osipów, lider zakładowej 
„Solidarności”. Urodził się w 1953 roku 
w Osiecznej koło Starogardu Gdań-
skiego. Kontynuując rodzinne tradycje 
(ojciec był maszynistą), po ukończeniu 
Technikum Przemysłowego w Gdańsku 
rozpoczął pracę w gdańskich Zakładach 
Naprawczych Taboru Kolejowego. W 
grudniu 1970 r. wziął udział w strajku 
w ZNTK i krwawo stłumionych przez 
milicję i wojsko ulicznych protestach ro-
botniczych. Od 1976 r. pracował w Bazie 
Sprzętu Przedsiębiorstwa Robót Kolejo-
wych nr 12 w Gdańsku Oliwie. 

„Mała stocznia”

W sierpniu 1980 r. Osipów został 
jednym z liderów strajku w PRK-12. Był 
przewodniczącym Komitetu Strajkowe-
go w Bazie Sprzętu znajdującej się przy 
al. Grunwaldzkiej i jednocześnie dele-
gatem do Międzyzakładowego Komitetu 
Strajkowego w Stoczni Gdańskiej, który 
grupował przedstawicieli większości 
strajkujących na Pomorzu zakładów. 
Drugi Komitet Strajkowy powstał w Ba-
zie Transportu PRK-12 zlokalizowanej na 
gdańskiej Przeróbce (ul. Litewska). Tam 
na delegata do MKS-u wybrano Henryka 
Sawickiego. Strajk trwał również na po-
szczególnych budowach realizowanych 
przez PRK-12 w Trójmieście.

Przez dwa długie sierpniowe tygodnie 
Osipów kursował między Stocznią Gdań-
ską a swoim macierzystym zakładem pra-
cy. – Nasze przedsiębiorstwo położone 
było w strategicznym komunikacyjnie 
miejscu dla całej Oliwy i Przymorza, na 
rogu alei Grunwaldzkiej i ulicy Kołobrze-
skiej. Dlatego dla tej części Gdańska peł-
niliśmy niejako rolę „małej stoczni”. Było 
tu centrum wymiany informacji z po-

szczególnych zakładów i z MKS. Przy-
chodzili też mieszkańcy, kolportowaliśmy 
biuletyny strajkowe. Jako pracownicy ko-
lei mieliśmy lepszy dostęp do informacji, 
bo kolejowe telefony nie zostały zabloko-
wane, a służbowe samochody posiadały 
radiotelefony – podkreśla Osipów. 

W swoich wspomnieniach opubliko-
wanych na portalu dawnaoliwa.pl kilka 
lat temu przywołał tamten gorący sierp-
niowy okres: „Komitety strajkowe prze-
jęły pełną odpowiedzialność za majątek 
i porządek w zakładzie pracy. Obowiązy-
wał zakaz wnoszenia i spożywania alko-
holu, pod groźbą wykluczenia ze strajku. 
Strajkujący w naszym przedsiębiorstwie, 
jak i w innych zakładach pracy w Gdań-
sku, mieli w pamięci Grudzień 1970 roku. 
Pamiętali, że zostali wtedy oszukani przez 
rządzących. Wiedzieli, że należy domagać 
się prawa do niezależnej od władzy orga-
nizacji związkowej, która w autonomicz-
ny sposób będzie mogła podejmować de-
cyzje i bronić praw pracowniczych. Była 
też nadzieja, że taka formuła działalności 
niezależnych, samorządnych związków 
zawodowych spowoduje w przyszłości 
zmiany polityczne w kraju rządzonym 
dotychczas przez komunistów”.

We wrześniu 1980 r. Osipów został 
przewodniczącym Komitetu Założyciel-
skiego, a po rejestracji „S” w listopadzie 
przewodniczącym Komisji Zakładowej 
Związku w PRK. Jednocześnie uczestni-
czył w zebraniach Międzyzakładowego 
Komitetu Założycielskiego w Gdańsku 
(powstał z MKS-u), a później także Sek-
cji Krajowej Budownictwa Kolejowego. 
Został wybrany na delegata na I Walne 
Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” 
Regionu Gdańskiego, które odbyło się 
w lipcu 1981 r. w Teatrze Muzycznym 
w Gdyni. Podobnie jak I Krajowy Zjazd 
Delegatów NSZZ „Solidarność” jesienią 
1981 roku uznaje się za swoisty „pierwszy 
wolny parlament” w Polsce po II wojnie 
światowej, tak I WZD Regionu Gdań-
skiego można uznać za „pierwszy wolny 
sejmik samorządowy” na Pomorzu.

Przeciw stanowi wojennemu

Po wprowadzeniu stanu wojenne-
go już 14 grudnia 1981 r. pracownicy 
Bazy Sprzętu PRK-12 rozpoczęli akcję 
protestacyjną. 15 grudnia rano Andrzej 
Osipów razem z sekretarz zakładowej 
„S” Haliną Wiśniewską zwołał zebranie 
pracowników PRK-12, na którym ogło-
sił przekształcenie Komisji Zakładowej 
w Komitet Strajkowy i rozpoczęcie straj-
ku okupacyjnego na terenie bazy PRK-
-12 w Oliwie. Warto przy tym pamiętać, 

że PRK jako przedsiębiorstwo kolejowe 
było zakładem zmilitaryzowanym.

Podobne protesty przeciw decyzji 
Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego 
wybuchły m.in. w Stoczni Gdańskiej, 
Morskim Porcie Handlowym w Gdańsku 
oraz w kopalniach na Śląsku. Protest po-
nad dwustu pracowników PRK-12 trwał 
do godzin przedpołudniowych 17 grud-
nia. Wówczas na teren zakładu wdarł się 
oddział ZOMO. Zomowcy pobili wielu 
strajkujących i stłumili protest. Do takie-
go scenariusza, w najbardziej tragicznym 
wydaniu, doszło dzień wcześniej w kopal-
ni „Wujek”, a także w gdańskiej kolebce 
„Solidarności”. 

Andrzejowi Osipowowi udało się 
uciec i ukryć, a potem wrócić do pracy 
i włączyć w tworzenie i działalność taj-
nych struktur zakładowych „Solidarno-
ści”. Jednak już 15 lutego 1982 r. został 
aresztowany i postawiony przed Sądem 
Marynarki Wojennej w Gdyni, który 
był znany z najostrzejszych wyroków dla 
opozycjonistów nie tylko na Pomorzu, 
ale w całej Polsce. Nie inaczej było w tym 
przypadku. 9 kwietnia 1982 r. na podsta-
wie dekretu o stanie wojennym, w trybie 
doraźnym, Osipów został skazany na 
cztery lata pozbawienia wolności i dwa 
lata pozbawienia praw publicznych za to, 
że „nie odstąpił od udziału w działalności 
związku” oraz „za zorganizowanie i kiero-
wanie strajkiem okupacyjnym załogi”. Do 
takiego a nie innego wyroku przyczyniła 
się zapewne notatka naczelnika Komisa-

riatu IV MO w Gdańsku Oliwie Janusza 
Komuniewskiego, który pisał o sytuacji 
w PRK-12 na początku 1982 r.: „Obec-
nie daje się zauważyć wzrost napięcia 
w zakładzie. Przejawia się to w nasilaniu 
dyskusji członków »Solidarności«. W za-
kładzie daje się zauważyć lekceważenie 
dla przepisów stanu wojennego. Lekcewa-
żenie to wynika przede wszystkim z tego, 
że nie wyciągnięto wniosków w stosunku 
do organizatorów strajku”. Jak widać, Sąd 
Marynarki Wojennej potrafił jednak „od-
powiednie” wnioski wyciągnąć…

ANDRZEJ OSIPÓW

Grudniowy strajk 
kolejarzy 
Po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 r. w wielu zakładach 
pracy wybuchły strajki. Niektóre są powszechnie znane, jak te w Stoczni 
Gdańskiej i porcie Gdańsk. O innych do tej pory nie mówiło się prawie 
wcale. Tak jest w przypadku protestu w Przedsiębiorstwie Robót Kolejo-
wych nr 12 w Gdańsku, które już od sierpnia 1980 r. było silnym ośrod-
kiem „Solidarności” w Trójmieście, nazywanym nawet „małą stocznią”.

Andrzej Osipów przed Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej w historycznym Sierpniu 1980 r. 
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Zawsze wierni
Andrzej Osipów trafił do Zakładu 

Karnego w Potulicach koło Nakła nad 
Notecią, gdzie obok więźniów kry-
minalnych osadzono internowanych 
członków „Solidarności” z regionów 
Bydgoskiego i Toruńskiego oraz więź-
niów politycznych – liderów związ-
kowych z Regionu Gdańskiego, m.in. 
Czesława Nowaka i Andrzeja Micha-
łowskiego, z którymi Osipów się zaprzy-
jaźnił. Uwięzieni szybko rozpoczęli róż-
ne formy protestu zbiorowego, dając się 
mocno we znaki dyrekcji i „klawiszom”. 
Było to m.in. wspólne śpiewanie pieśni 
patriotycznych w dni ważnych rocznic 
(jedną z nich była „Pieśń Konfederatów 
Barskich”, do której Czesław Nowak do-
pisał kilka nowych, solidarnościowych 
zwrotek), uderzanie metalowymi mi-
skami o drzwi celi (tzw. łomot), a nawet 
głodówki w celu umożliwienia uczest-
nictwa we mszach świętych. Opiekę du-
chową zapewniał więzionym w Potuli-
cach ks. Józef Kutermak, nieformalny 
kapelan bydgoskiej „S”. 

W kwietniu 1983 r. Osipów został 
zwolniony z więzienia na podstawie aktu 
łaski Rady Państwa PRL (wyrok pozostał 
w zawieszeniu na trzy lata, a o lipcowej 
amnestii do końca 1985 r.). Odmówił 
jednak podpisania zobowiązania do 
zaprzestania umyślnej działalności an-
typaństwowej. Taką postawą okazał się 
nie pierwszy raz. Już wcześniej Osipów 
odmówił podpisania lojalki o „przestrze-
ganiu porządku prawnego i przepisów 
stanu wojennego”.

Mimo groźby wpadki i możliwości 
ponownego trafienia do więzienia An-
drzej Osipów powrócił do działalności 
w Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „S” 
w PRK-12, organizował pomoc dla osób 
represjonowanych i ich rodzin, kolpor-
tował niezależną prasę. Był rozpraco-
wywany przez Służbę Bezpieczeństwa 
m.in. w ramach Sprawy Obiektowej 
krypt. „Klan”/„Związek” (1980–1983) 
i Sprawy Operacyjnego Rozpracowania 
krypt. „Cienie” (1985–1989). 

Na przełomie lat 80. i 90. powrócił 
do jawnej działalności związkowej. Za-
wodowo był prawnikiem, menedżerem 
i prezesem przedsiębiorstw kolejowych. 
Obecnie pełni funkcję dyrektora Regio-
nu Północnego Centrum Realizacji In-
westycji Polskich Linii Kolejowych.

Adam Chmielecki

Grupa strajkujących pracowników PRK-12 w sierpniu 1980 r.  
Andrzej Osipów w środku w dolnym rzędzie.
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W 1981 r. Andrzej Osipów był delegatem na I WZD Regionu Gdańskiego,  
które odbyło się w Teatrze Muzycznym w Gdyni. 

Andrzej Osipów. Zdjęcie współczesne.

FO
T. 

W
O

JC
IE

CH
 M

IL
EW

SK
I



Nr 12/grudzień 201814 KULTURA

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

Święta Bożego Narodzenia należą do najbardziej urokliwych świąt w ro-
ku. Wszyscy na nie czekamy, odliczając kolejne dni. Magię świąt i ich niepo-
wtarzalną atmosferę tworzą serdeczne spotkania w gronie rodziny i znajomych 
oraz niepowtarzalny wystrój, specjały i frykasy. Tradycją stało się obdarowywa-
nie się prezentami. Już z początkiem listopada w większości sklepów zaczynają 
się pojawiać świąteczne akcesoria. 

KSIĄŻKA POD CHOINKĘ

Co na święta radość sprawia… 

Najlepszy prezent wcale nie musi 
kosztować fortuny. A oto kilka naszych 
propozycji świątecznych podarunków. 

Nim oddamy się świątecznemu na-
strojowi, warto zastanowić się, czy można 
obejść się bez dobrej herbaty? A oferta jest 
imponująca, w tym także specjalne owo-
cowe mieszanki, na przykład z mandary-
nek czy imbiru. Można więc pokusić się 
nawet o specyficzny rytuał jej parzenia. 
Być może więc trafionym prezentem bę-
dzie zestaw herbaciany w ozdobnym pu-
dełku, pakieciku lub spersonalizowanym 
bawełnianym woreczku? Warto zadbać, 
by kartonik lub woreczek posiadał naklej-
kę z miejscem na wpisanie dedykacji.

Skarpetki nie muszą być prezento-
wym „przekleństwem”. Wystarczy, by 
były oryginalne, kolorowe, z pomysłem. 
Można coś wybrać z propozycji produ-
centów kolorowych skarpet. W tym na 
przykład zestaw skarpet z motywami 
świątecznymi. Nie ma mowy o nudzie. 
Dopuszczalne jest, by skarpetka lewa 
wyglądała inaczej niż prawa, a łączył je 
wspólny temat, na przykład motyw re-
nifera, bajki, muzyki itd. 

Kolejna okazja, by oddać się magii 
świąt Bożego Narodzenia, to czas relak-
su. A jedną z jego form jest jak wiemy 
kąpiel. A do tej warto zaopatrzyć bliską 
nam osobę w bogatą w mikroelementy, 
aromatyczną sól mineralną pozwalającą 
się odprężyć. Oprócz doboru specjalnego 
aromatu, na przykład soczystych cytru-
sów, warto zadbać o efektowne opakowa-
nie. A do tego olejek arganowy do ciała. 

Mężczyźnie pod choinkę podarować 
można elegancki zegarek, efektownie pre-
zentujący się na ręce. Jego cena wcale nie 
musi zwalać z nóg lub kojarzyć się z tym 
czy owym politykiem. Alternatywą dla 
zegarka jest porządny, elegancki skórza-
ny portfel. 

Miłośnikom techniki 
i komputerów przyda się 
zapewne kostka rozgałę-
ziacz, czyli „Power Cube” 
z czterema gniazdkami i 
podwójnym portem USB. 
Tu uwaga! Atutem będzie 
ciekawy design.

A jeśli szukamy prezen-
tu dla amatorów gotowania, 
to alternatywą dla kolejnej 
książki kucharskiej może 
być księga win lub poradnik piwowara. A 
oprócz nich dodatki, jak formy do piecze-
nia, kubki, maselniczki czy moździerze. 

Rynek księgarski jest przebogaty. War-
to więc się rozeznać w zainteresowaniach 
obdarowywanego i wybrać coś z bogatej 
oferty współczesnych „bukinistów”, od 

przykładowo jednego z największych 
bestsellerów literatury popularnonauko-
wej autorstwa astrofizyka Stephena Haw-
kinga, czyli „Krótkiej historii czasu”, po 
wydania albumowe, książki historyczne, 

przewodniki czy romantyczne książki 
o ludzkich tęsknotach, jak na przykład 
„Świąteczne marzenie” Amandy Prowse. 

A inne propozycje? Dobrym po-
mysłem może okazać się wykupienie 
zabiegu SPA. 

A może rodzicom sprezentować 
poduszki z naszymi zdjęciami? Uwaga, 
warunkiem jest wysokiej jakości mate-
riał i ładne opakowanie.  

Ze świąt szczególnie cieszą się dzie-
ci. Niemowlęciu więc wybieramy coś 
bezpiecznego, kolorowego, wydającego 
dźwięki i wykonanego w dobrej jakości. 
Dziecku nieco starszemu warto spre-
zentować zabawkę edukacyjną, interak-
tywną. A przedszkolakom zestawy arty-
styczne do malowania lub klocki. Można 
też sięgnąć po inspiracje postaciami z 
ulubionej bajki bądź filmu. Dobrym po-
mysłem wydają się gry planszowe, przy 
których bawi się cała rodzina. 

A jeśli zabraknie nam pomysłu lub 
nie możemy się zdecydować? Zawsze 
pozostaje karta podarunkowa lub bon 
prezentowy. Wielkość standardowej kar-
ty kredytowej, a wartość według uznania. 
Wesołych świąt Bożego Narodzenia! 

(asg)
Zdjęcia: Maria Giedz

sprawia…
Święta Bożego Narodzenia należą do najbardziej urokliwych świąt w ro-
ku. Wszyscy na nie czekamy, odliczając kolejne dni. Magię świąt i ich niepo-
wtarzalną atmosferę tworzą serdeczne spotkania w gronie rodziny i znajomych 
oraz niepowtarzalny wystrój, specjały i frykasy. Tradycją stało się obdarowywa-
nie się prezentami. Już z początkiem listopada w większości sklepów zaczynają 

sprawia

Skarpetki nie muszą być prezento-
wym „przekleństwem”. Wystarczy, by 
były oryginalne, kolorowe, z pomysłem. 
Można coś wybrać z propozycji produ-
centów kolorowych skarpet. W tym na 
przykład zestaw skarpet z motywami 
świątecznymi. Nie ma mowy o nudzie. 
Dopuszczalne jest, by skarpetka lewa 
wyglądała inaczej niż prawa, a łączył je 
wspólny temat, na przykład motyw re-

Kolejna okazja, by oddać się magii 
świąt Bożego Narodzenia, to czas relak-
su. A jedną z jego form jest jak wiemy 
kąpiel. A do tej warto zaopatrzyć bliską 
nam osobę w bogatą w mikroelementy, 
aromatyczną sól mineralną pozwalającą 
się odprężyć. Oprócz doboru specjalnego 
aromatu, na przykład soczystych cytru-
sów, warto zadbać o efektowne opakowa-
nie. A do tego olejek arganowy do ciała. 

sprawia…„Solidarni i niepodlegli”
Adam Chmielecki

W roku setnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości warto pa-
miętać o wkładzie ludzi „Solidarności” 
w obaleniu komunizmu i wyzwoleniu 
nie tylko Polski, ale także innych naro-
dów Europy Środkowo-Wschodniej. 
Książka zawiera sylwetki kilkudziesię-
ciu postaci, zarówno tych powszechnie 
znanych, jak i kompletnie zapomnia-
nych – stoczniowców, portowców, 
studentów, duchownych.

„Pomorze mniej znane”
Maria Giedz

Znana z naszych łamów autorka zebrała 
w jednym tomie efekty swoich podróży po 
Pomorzu śladami polskiej historii, kultury 
i tradycji. Maria Giedz jest znana z tego, 
że schodzi z utartych szlaków i zagląda do 
miejsc, o których czasami już nikt nie pa-
mięta. Dzięki temu jej książka jest intere-
sująca i odkrywcza nawet dla wytrawnych 
podróżników.

„Sektor Polska”
ks. Jarosław Wąsowicz SDB

W czasach rządów PO kibice byli jed-
nym z naczelnych „wrogów publicznych”. 
Nieformalny kapelan fanów piłkarskich 
w Polsce ks. Jarosław Wąsowicz opisał 
fenomen społecznego i patriotycznego 
zaangażowania kibiców, m.in. coroczną 
patriotyczną pielgrzymkę na Jasną Górę 
czy pomoc Polakom na Kresach. Prym 
w tych działaniach wiodą kibice gdań-
skiej Lechii.

„Niepodległość 
ma jeden kształt”
Praca zbiorowa

W 2018 roku. 70 urodziny obchodził 
Antoni Macierewicz, jeden ze współza-
łożycieli Komitetu Obrony Robotników, 
działacz niepodległościowy w PRL, były 
minister obrony narodowej. Z tej okazji 
grupa przyjaciół i współpracowników 
przygotowała publikację, w której opi-
sano najważniejsze wydarzenia z bio-
grafii Macierewicza i sprawy, którymi 
zajmował się w swojej działalności 
publicznej.

Dla naszych Czytelników mamy po jednym egzemplarzu każdej z książek. Aby dać 
sobie szansę na wygraną, wystarczy do 15 grudnia wysłać e-mail o treści „Idą świę-
ta” na adres: magazyn@solidarnosc.gda.pl. Książki można kupić również w księgar-
ni internetowej www.Patrioteka.pl. Zamówienia zbiorowe dla członków „Solidarno-
ści”: kontakt@patrioteka.pl.

imponująca, w tym także specjalne owo-
cowe mieszanki, na przykład z mandary-
nek czy imbiru. Można więc pokusić się 
nawet o specyficzny rytuał jej parzenia. 
Być może więc trafionym prezentem bę-
dzie zestaw herbaciany w ozdobnym pu-
dełku, pakieciku lub spersonalizowanym 
bawełnianym woreczku? Warto zadbać, 
by kartonik lub woreczek posiadał naklej-
kę z miejscem na wpisanie dedykacji.
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W stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” ogłosiła VI edycję Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno-Muzycznego „Polska – moje miejsce, mój kraj”. Wyniki

W edycji plastycznej konkursu jury w składzie: Arkadiusz Baniecki, 
Małgorzata Kuźma, Barbara Ur-Piwarska i Mirosława Wenda przyznało 
nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach.

W kategorii przedszkoli i I etapu edukacyjnego (kl. I – III szkół 
podstawowych):
I miejsce – Dorota Kurkowska z Przedszkola nr 59 w Gdańsku (opiekun Nadzieja 
Rutkowska)
II miejsce – Ruben Obarzanek ze Szkoły Podstawowej nr 44 w Gdańsku (opiekuno-
wie: Iwona Gałusza-Urbanowicz, Wiesława Prejs)
III miejsce – Marcelina Młynarczyk i Lena Lankamer z Przedszkola nr 58 w Gdańsku 
(opiekunowie: Marzena Pieńkowska, Karolina Trykacz-Masztalerz)

W kategorii II etapu edukacyjnego (kl. IV – VIII szkół 
podstawowych):
I miejsce – Martyna Misztal ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Starogardzie Gdańskim 
(opiekun Katarzyna Krzykowska)
II miejsce – Hanna Staniszewska z Zespołu Szkół Katolickich w Gdańsku (opiekun 
Rafał Hinz)
III miejsce – Nadia Joachimiak-Szpinda ze Szkoły Podstawowej w Połczynie (opie-
kun Marta Joachimiak-Szpinda)

W kategorii szkół ponadpodstawowych:
II miejsce – Julia Majewska z XIX LO w Gdańsku (opiekun Magdalena Janiszewska)
III miejsce – Roksana Tatol z IV LO w Gdańsku (opiekun Jolanta Kolarzyk)

Wyróżnienia otrzymali:
Kinga Lenz ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Starogardzie Gdańskim (opiekun Graży-
na Birna)
Jacek Skarżyński z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie (opiekun 
Monika Przyłożyńska)
Wojciech Andrzejczak z ZKPiP w Małej Słońcy (opiekun Żaneta Ostowska)
Weronika Krawczyńska i Alan Borof z Przedszkola nr 58 w Gdańsku (opiekunowie: 
Marzena Pieńkowska, Karolina Trykacz-Masztalerz)
Maksymilian Cysewski z Gimnazjum przy SP 2 w Brusach (opiekun ks. Andrzej 
Węsierski)
Klaudia Turzyńska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brusach (opiekun ks. 
Andrzej Węsierski)
Dominik Węsierski ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla 
Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie (opiekun Hanna Śledź)

Organizator konkursu – Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku przyznała wyróżnienia następują-
cym uczniom:
Liwia Wanda, Szkoła Podstawowa nr 2 w Gdańsku (opiekun Katarzyna Albin)
Nikola Kurs, Szkoła Podstawowa w Brusach (opiekun Aleksandra Turowska)
Roksana Hinc, Szkoła Podstawowa w Goręczynie (opiekun Grzegorz Brylowski)
Marcel Neubauer, Szkoła Podstawowa nr 9 w Malborku (opiekun Luba Basiak-Dep-
tuła)
Gabriela Mencel, Szkoła Podstawowa nr 14 w Gdańsku (opiekun Agnieszka Men-
cel)
Wiktoria Radziuk, Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie w Gdańsku (opiekun 
Beata Kubicka)
Wiktoria Lewandowska, Gimnazjum przy Szkole Podstawowej w Silnie (opiekun 
Justyna Barwina-Myszka)
Aleksandra Kierz, Przedszkole nr 21 w Gdańsku (opiekun Ewelina Szulc)
Adrian Parzątka Lipiński, Szkoła Podstawowa w Brusach (opiekun ks. Tomasz 
Szmaglik)
Nikodem Żukowski, Przedszkole Specjalne nr 72 w Gdańsku (opiekun Anna Ożóg-
-Lewińska)
Liliana Krawczak, ZSSiO w Gdańsku (opiekun Iwona Puchalska)
Klaudia Zalewska, Szkoła Podstawowa w Goręczynie (opiekun Grzegorz Brylowski)
Aleksander Lamczyk, Szkoła Podstawowa w Brusach (opiekun Marcin Stoltmann)
Wiktoria Ciesińska, Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie (opiekun Tomasz 
Gładkowski)
Kacper Burchardt, SOSW nr 2 w Wejherowie (opiekun Beata Konkol)
Amelia Skórczewska, Gimnazjum przy Szkole Podstawowej w Brusach (opiekun ks. 
Andrzej Węsierski)
Paulina Jabłońska, Szkoła Podstawowa nr 14 w Gdańsku (opiekun Zdzisława 
Głowienka)
Wiktoria Zelewska, Szkoła Podstawowa w Połczynie (opiekun Marta Joachimiak-
-Szpinda)
Pozostałe wyróżnienia i dyplomy za udział w konkursie zostaną przekazane do 
placówek.

KONKURS DLA MŁODZIEŻY

„Polska – moje miejsce, mój kraj”. Etap plastyczny

13 listopada w Gdańsku odbyła się 
ceremonia wręczenia nagród i dyplo-
mów laureatom w czasie uroczystego 
posiedzenia Międzyregionalnej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidar-
ność”. W programie było wspólne śpie-
wanie pieśni patriotycznych i wykład 
pracownika IPN Piotra Szubarczyka 

na temat losów nauczycieli w Polsce 
międzywojennej. Celem konkursu 
było uświetnienie stulecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę, jak i popu-
laryzowanie wśród młodzieży szkolnej 
twórczości patriotycznej.

Pieśniarz i pedagog Andrzej Koła-
kowski zaprosił w muzyczną podróż po 

naszej historii. Była to swoista muzycz-
na lekcja patriotyzmu – od konfederacji 
barskiej i powstania styczniowego po 
mroki bolszewizmu.

A że okazja była wyjątkowa, bo 
stulecie odzyskania niepodległości, 
przewodniczący sekcji Wojciech Ksią-
żek podkreślał historyczny i kulturowy 
walor konkursu adresowanego do mło-
dzieży i jej wychowawców.

Wicekurator Małgorzata Bielang 
życzyła w stulecie odzyskania niepod-
ległości „wytrwałości w pracy, bo na-
uczyciele wychowują obywateli” w myśl 
aktu erekcyjnego Akademii Zamojskiej 
i słów hetmana Jana Zamoyskiego: Ta-
kie będą Rzeczypospolite, jakie ich 
młodzieży chowanie…

Za nauczycielski trud podzięko-
wał Krzysztof Dośla, przewodniczący 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”:

– Dziękuję za pracę na rzecz przy-
szłości ojczyzny, za pracę dla młodych 
pokoleń, za pielęgnowanie tradycji i pa-
mięci o naszych fundamentach kultury 
i historii. Oby nie były już aktualne sło-
wa Ibi patria, ubi bene (tam ojczyzna, 
gdzie dobrze – Cyceron. Dop. red.).   

Podczas uroczystości trójka nauczy-
cieli: Maria Golly-Nowak, Anna Tar-
nowska i Zdzisław Brzeziński otrzymała 
prestiżowy Medal KEN. Złotą odznaką 
za zasługi dla NSZZ „Solidarność” od-
znaczona została Danuta Wójcik, lider-
ka oświatowej „Solidarności” w Rumi.     

A co do samego konkursu.
Na konkurs wpłynęło 335 prac pla-

stycznych z regionu pomorskiego, w tym 
m.in. z: Brus, Gdańska, Goręczyna, Gdy-
ni, Lubieszewa, Łubni, Malborka, Małej 
Słońcy, Nowego Dworu Wejherowskie-
go, Nowego Stawu, Ogorzelin, Pogórza, 
Połczyna, Pruszcza Gdańskiego, Rudna, 
Silna, Słupska, Starogardu Gdańskiego, 
Wejherowa i Wierzchucina.

Gratulujemy nagrodzonym i wyróż-
nionym uczniom oraz ich opiekunom!

Dziękujemy wszystkim, którzy za-
angażowali się w przeprowadzenie 
konkursu. 

(asg)

Uroczystość wręczenia nagród i dyplomów laureatom części plastycznej konkursu.

Nadia Joachimiak-Szpinda, Szkoła Podstawowa w Połczynie, III miejsce.

Kacper Burchardt, SOSW w Wejherowie, wyróżnienie.
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MAGAZYNEK PODRĘCZNY pod redakcją Martyny Werry

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

CYTAT MIESIĄCA

MIESIĄC W LICZBACH
4921,39 zł
Tyle wyniosło przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto w październiku 
2018 r. W porównaniu z wrześniem 
2018 roku było wyższe o  3,1 proc., w 
porównaniu z październikiem 2017 r. 
wzrosło o 7,6 proc.

Miesięczna stopa bezrobocia reje-
strowanego w październiku 2018 r. 
wyniosła 5,7 proc. We wrześniu 2018 r. 
również wynosiła 5,7 proc., a w paź-
dzierniku 2017 r. 6,6 proc.

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych 
wzrosła w październiku 2018 r. o 7,8 proc. 
w porównaniu z październikiem 2017 r.

Ceny paliw do prywatnych środków 
transportu wzrosły w październiku 
2018 r. o 12,8 proc. w porównaniu 
z październikiem 2017 r.

W październiku 2018 r. oddano do 
użytkowania o 9,9 proc. mieszkań 
więcej niż w ubiegłym miesiącu.

W 2018 r. Polska osiągnęła wynik 75,4 
w rankingu bezpieczeństwa żywno-
ściowego, plasując się na pozycji 26 na 
113 krajów. W 2017 r. nasz kraj zajmo-
wał 27 pozycję z wynikiem 74,2.
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Wiara w sympatycznego starszego pana, 
który bezinteresownie przynosi grzecznym 
dzieciom prezenty, jest niewątpliwie uro-
czym aspektem dzieciństwa. Jednak u nie-
których rodziców pojawiają się wątpliwości. 
Bo jak to – z jednej strony uczymy dzieci, że 
nie wolno kłamać, a z drugiej sami je oszu-
kujemy? Co sobie o nas pomyślą, gdy od-
kryją prawdę? Naukowcy z Harvardu doszli 

do wniosków, które mogą podnieść takich 
rodziców na duchu. Doktor John Condry 
z Cornell University po rozmowie z ponad 
500 dziećmi, które znały już prawdę, odno-
tował, że żadne z nich nie wyraziło gniewu 
na rodziców. Przeciwnie, większość z jego 
rozmówców odczuwała dumę z przejścia 
rodzaju inicjacji – są już duże, bo wiedzą coś, 
czego nie są świadomi młodsi koledzy.

Takie aspekty pracy, jak nadgodziny, po-
czucie braku kontroli, niepewność zatrudnie-
nia czy zaburzenie równowagi pomiędzy ży-
ciem rodzinnym i prywatnym a zawodowym 
szkodzą tak samo jak bierne palenie. Zdaniem 
amerykańskich uczonych Cedara P. Carltona 
i Jeffreya Pfeffera każdego roku w Stanach
Zjednoczonych z ich powodu umiera 120 
tysięcy osób, co oznacza, że praca jest piątą 

w kolejności najczęstszą przyczyną śmier-
ci. Uczeni podkreślają, że mimo dobrego 
udokumentowania negatywnego wpływu 
psychologicznych czynników związanych 
z pracą nadal nie wprowadzono skutecz-
nych metod przeciwdziałania im, a przepisy 
koncentrują się zazwyczaj na zmniejszaniu 
liczby wypadków i sytuacji kontaktu z nie-
bezpiecznymi substancjami.

Bywamy tak przyzwyczajeni do bożonarodzeniowych zwyczajów, że często nie za-
stanawiamy się nad ich pochodzeniem. A każdy z nich ma określone znaczenie. Tradycja 
obchodzenia Wigilii pochodzi z tradycji judaistycznej, w której celebrowanie święta za-
czynało się już poprzedniego dnia wieczorem (z tych samych powodów ostatnia msza 
święta w sobotę jest odprawiana według niedzielnego porządku). Łamanie się opłat-
kiem przypomina starochrześcijański zwyczaj dzielenia się eulogiami – chlebami o�ar-
nymi, które kapłan błogosławił po mszy. Później rozdawano je osobom, które nie mogły 
przyjąć komunii świętej, a także zanoszono wiernym, którzy nie mogli w ogóle zjawić 
się w świątyni. To podkreślało jedność całego Kościoła. Poza tym dzielenie się opłatkiem 
– tak samo jak dzielenie się chlebem – symbolizuje miłość i pokój, otwarcie się na dru-
giego człowieka. 

Wolne miejsce przy stole tradycyjnie czeka na samotnego lub bezdomnego gościa, 
ale symbolizuje też obecność nowo narodzonego Chrystusa, a także nawiązuje do przed-
chrześcijańskich wierzeń, według których świętujących mógł odwiedzić bliski zmarły.

Pierwszy w pełni polski samochód 
powstał w 1925 roku. W pełni polski – bo 
w naszym kraju wyprodukowano wszyst-
kie jego części, od ramy przez karoserię aż 
po silnik. I, jak na polski produkt przysta-
ło, został oparty na koncepcie – wszystkie 
śrubki i nakrętki użyte podczas jego skrę-
cania miały ten sam rozmiar (wyjątek sta-
nowiły świece zapłonowe, które zawierały 
śruby o innym gwincie). Dzięki temu pra-
wie całe auto można było rozkręcić i po-
nownie skręcić jednym kluczem szczęko-
wym. Ponadto rozrząd i skrzynia biegów 
składały się z zestawu identycznych kół 
zębatych.

Tego genialnego w swojej prostocie 
rozwiązania nie powtórzono przy produk-
cji żadnego innego samochodu, a inspira-
cją był prawdopodobnie z jednej strony 
niedobór fachowo wyposażonych warsz-

W nowozelandzkiej �rmie
Perpetual Guardian ograniczo-
no tydzień pracy do czterech 
dni, zamiast przepisowych 
pięciu. Jej prezes, Andrew 
Barnes, natra�ł na bada-
nia, z których wynikało, 
że przeciętny pracow-
nik przepracowuje pro-
duktywnie dwie i pół 
godziny dziennie. Po-
stanowił przeprowadzić 
dwumiesięczny ekspe-
ryment. Okazało się, że 
obroty �rmy nie tylko
nie spadły, ale nawet 
wzrosły – pracownicy po 
prostu przestali przedłużać prze-
rwy na plotki czy korzystanie z mediów 
społecznościowych. Badania ankietowe po-
kazały za to, że zmniejszyła się liczba osób mają-
cych problem z godzeniem pracy i życia prywatnego 
z początkowych 56 do zaledwie 22 procent, bo wolny 
dzień ułatwił pracownikom załatwienie takich spraw, jak 
naprawa samochodu, większe zakupy czy wizyta w urzędzie 
czy u dentysty. Szefostwo uznało wynik eksperymentu za satys-
fakcjonujący i zdecydowało się wprowadzić 32-godzinny tydzień pracy na stałe.

Poziom średniego wynagrodzenia 
w Polsce rośnie, zmniejszając dystans 
z bogatszymi krajami Unii Europejskiej. 
Firma Grant Thornton przeprowadziła 
więc badania mające pokazać, kiedy na-
sze zarobki „dogonią” pensje mieszkań-
ców tych państw. Z przeprowadzonej 
symulacji wynika, że już w marcu 2023 
roku powinniśmy zarabiać tyle samo co 
Portugalczycy. Rok później – w 2024 roku 
– osiągniemy poziom greckich docho-

dów. W 2027 roku polskie pensje zrówna-
ją się z maltańskimi i słoweńskimi. Polskie 
zarobki dorównają niemieckim dopiero 
w maju 2077 roku. 

Twórcy raportu podkreślają jednak, że 
wyniki symulacji są tylko mniej lub bar-
dziej prawdopodobne, a nie pewne, bo 
opiera się ona na założeniu, że dynamika 
wynagrodzeń utrzyma się na obecnym 
poziomie – zarówno w Polsce, jak i w po-
równywanych z nią państwach.

Trzy dni weekendu
Na dzisiaj wystarczy jedna siatka. 

Na większe zakupy mam 
dodatkowy wolny dzień...

Skąd się wzięły 
wigilijne zwyczaje?

Polski samochód z pomysłem

CWS T-1 – torpedo polskiej produkcji 
i konstrukcji z 1925 roku.
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tatów, a z drugiej plany militarnego wy-
korzystania – liczono się z koniecznością 
napraw w warunkach polowych. W ciągu 
czterech lat (do 1932 roku) wyproduko-
wano około 800 egzemplarzy CWS T-1 
– bo taką nazwę otrzymało auto.

Dogonimy NIEMCY za 59 lat?
Europejczykiem 

czuję się tylko na 
euromanifestacjach

Patologie w pracy szkodliwe

Święty Mikołaj może przynosić prezenty
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Absolutnie nie opłaca się już produkcji narkotyków, tylko VAT. Problem 
jest tylko znalezienie... dzisiaj to jest złoto, jutro pręty stalowe, pojutrze 
wapno, potem olej rzepakowy, potem wiesz, ku**a każdy towar, absolutnie 
wszystko możesz... 

Paweł Graś , poseł PO, ówczesny rzecznik rządu  
w restauracji Sowa i Przyjaciele, 8 września 2013 r. 

12 na 101 
Tyle tych samych produktów spożyw-
czych oferowanych na rynku polskim 
i niemieckim w sposób znaczący różni 
się pod względem składu. Według Urzę-
du Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
m.in. kawa rozpuszczalna dostępna w pol-
skich sklepach jest słabsza od niemieckiej, 
w składzie polskiego serka twarogowego 
pojawia się regulator kwasowości, które-
go nie ma w niemieckim odpowiedniku, 
a opakowanie tych samych ciasteczek za-
wiera mniejszą ilość produktu. 
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Dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Stowarzyszenie Strzebielinek zorganizo-
wało cykl spotkań, wykładów oraz wystaw. – W przyszłym roku planujemy rozszerzenie naszej akcji – zapowiada 
Krzysztof Gąsior z zarządu stowarzyszenia. 

– W Pana przypadku internowanie nastąpiło po kilku miesiącach funkcjo-
nowania Strzebielinka jak ośrodka odosobnienia. Jak do niego doszło?

– Zostaliśmy zatrzymani przez panów z SB w akademiku, który znajduje się przy 
ul. Sędzickiego, niedaleko plaży miejskiej w Gdyni. Nastąpiło to rano, o godzinie 5 
z minutami. Byliśmy wtedy studentami pierwszego roku. 

– Informacje o istnieniu takiego miejsca jak Strzebielinek w tym czasie już 
się rozchodziły? 

– Oczywiście. Nie była to nazwa obca. Ale w momencie zatrzymania nie wie-
dzieliśmy, co nas czeka, nie otrzymaliśmy żadnych informacji ani decyzji. 

– Wiedzieli panowie dokąd są wiezieni? Gdzie najpierw trafiliście? 
– Nie wiedzieliśmy, gdzie pojedziemy. Zabrano nas na komendę, gdzie przez cały 

dzień trwały przesłuchania. Później zawieziono nas do aresztu śledczego znajdu-
jącego się w Gdyni przy ulicy Starowiejskiej. Tam po dniu lub dwóch otrzymałem 
decyzję o internowaniu. Dopiero wtedy dowiedziałem się, co będzie się działo dalej. 
Wcześniej było to dla mnie niewiadomą. 

– I w tym momencie, w przeciwieństwie do osób, które zostały zatrzymane 
w grudniu, wiedział Pan dokąd jedzie. 

– Tak.  

– Co zastał Pan na miejscu?
– Obóz z zewnątrz wyglądał tak jak obecnie, natomiast w środku było to nor-

malne więzienie. Przy samej bramie lub już w środku spotkaliśmy zatrzymanych 
kolegów z Regionu Słupskiego, którzy byli zatrzymani już drugi raz. To znaczy 
najpierw zatrzymano ich w grudniu ’81, potem zwolniono i w momencie, gdy tra-
filiśmy do Strzebielinka, znowu byli zatrzymani. Krótko opowiedzieli nam, co tam 
jest. Po wejściu dostaliśmy miski i koszule. W stosunku do normalnych więźniów 
mieliśmy ten przywilej, że mogliśmy zatrzymać ubrania i korzystaliśmy z niego. 
Chociaż niektórzy chodzili też w ubraniach więziennych. 

– Jak wyglądał dzień?
– Mówiąc o tym trzeba pamiętać, że moje internowanie nastąpiło w okresie pewnego 

rozluźnienia dyscypliny. Najważniejszą częścią dnia był spacer. Najpierw półgodzinny, 
potem to się wydłużało. O ile dobrze pamiętam, to od księdza arcybiskupa otrzymaliśmy 
w prezencie piłkę do gry. Nie było, jak można zobaczyć w filmach, chodzenia w kółko. 
Poza tym spotkania, rozmowy, wykłady. W ciągu dnia cele były otwarte. Zamykano 
je wieczorem. Z tuszów pozyskiwanych z wkładów do długopisów sporządzaliśmy 
znaczki, z wycieraczki spod celi pieczątki. W niedzielę była msza święta, przyjeżdżał 
ks. kapelan. Mieliśmy możliwość oglądania telewizji. Wówczas w Hiszpanii odbywały 
się mistrzostwa świata w piłce nożnej, więc kibicowaliśmy naszym piłkarzom. 

– Informacje nie były reglamentowane? 
– Oczywiście były blokowane, ale różnymi sposobami przenikały, i w jedną, i w 

drugą stronę. Odbywały się widzenia, jeśli dobrze pamiętam, raz, a potem dwa razy 
w miesiącu. Również podczas takich spotkań przekazywano informacje, więc nie 
byliśmy całkiem odizolowani. 

(witt)

STRZEBIELINKOWCY

To było normalne więzienie
ROMAN BIELECKI 
rocznik 1962, uczestnik strajków studenckich w obronie Wyższej Szkoły Pożarni-
czej w Warszawie, Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu oraz strajku po wpro-
wadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 roku, zatrzymany 30 kwietnia 1982, 
ponieważ „zamierzał rozpowszechniać ulotki nawołujące do zakłóceń uroczysto-
ści 1 Maja, nakłaniał studentów WSM do pójścia pod pomnik o�ar grudnia 1970
w Gdańsku, pomimo zakazu władz”. Był internowany w Strzebielinku od 3 maja do 
23 lipca 1982 r.
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Strzebielinkowcy 
dla niepodległości

Inauguracja akcji odbyła się w dru-
giej połowie września w gdyńskim Mu-
zeum Marynarki Wojennej. Uczestnicy 
mogli zobaczyć wówczas broń palną 
używaną podczas II wojny światowej 
(poszczególne egzemplarze pochodziły 
z prywatnych kolekcji; głównie ze zbio-
rów Tomasza Ługiewicza oraz Aleksan-
dry i Jędrzeja Słupeckich, ale także Ro-
mana Bieleckiego i Krzysztofa Gąsiora 
ze Stowarzyszenia Strzebielinek) oraz 
posłuchać wykładu o obronie Wester-
platte (występ Andrzeja Drzycimskiego, 
historyka, dziennikarza i autora książek 
o Westerplatte, zakończył się burzą 
oklasków). 

Kolejnym miastem, które odwiedzi-
li strzebielinkowcy, był Gdańsk, gdzie 
w Muzeum II Wojny Światowej można 
było posłuchać wykładu Leszka Że-
browskiego o Żołnierzach Wyklętych. 
Trzecim miejscem była wejherowska 
Filharmonia Kaszubska, gdzie oprócz 
wystawy broni odbył się wykład An-
drzeja Drzycimskiego o obronie We-
sterplatte. Cykl spotkań, który patro-
natem objął Dariusz Drelich, wojewoda 
pomorski, a jednym z partnerów był 
Region Gdański „Solidarności”, zakoń-
czyła wizyta zorganizowana 9 listopada 
w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki 
w Gniewinie. 

FO
T. 

TZ
YG

M
UN

T 
PA

ŁA
SZ

Pokaz broni palnej.

Gdańskiego „Solidarności” Krzysztof 
Dośla. Dobre doświadczenia mamy 
również z kolekcjonerami broni. 

W przyszłym roku, jeżeli fundusze 
na to pozwolą, stowarzyszenie chce roz-
szerzyć akcję i zorganizować podobne 
spotkania w Toruniu, Kwidzynie, Sta-
rogardzie Gdańskim, Grudziądzu oraz 
być może Bydgoszczy. – Współpraca 
układa się pozytywnie również z gmi-
ną Gniewino, od której otrzymaliśmy 
zaproszenia do udziału w kolejnych wy-
darzeniach – dodaje Krzysztof Gąsior. 

Stowarzyszenie Strzebielinek skupia 
nie tylko byłych internowanych i ich 
potomków, ale również tych wszyst-
kich, którzy utożsamiają się z tradycja-
mi walki o wolność, solidarność i nie-
podległość Polski.

 „Naszym celem jest inspirowanie 
i propagowanie polskiego patriotyzmu, 
prowadzenie działań i akcji o charakte-
rze patriotycznym i narodowym, a tak-
że promowanie walki Narodu Polskiego 
o wolność, solidarność i niepodległość. 
Konsekwentnie forsujemy formułę or-
ganizacji otwartej na wszystkich i funk-
cjonującej ponad bieżącymi podziałami 
politycznymi” – informuje stowarzysze-
nie. 

(witt)
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Od lewej: Marian Trocki, Roman Bielecki, Jan Skiba, Krzysztof Gąsior, Tomasz Ługiewicz.

 – Wydaje mi się, że osiągnęliśmy za-
mierzony cel, a więc przygotowanie do 
obchodów setnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości – podsu-
mowuje Krzysztof Gąsior. – Wszystkie 
cztery spotkania odbywały się w pre-
stiżowych lokalizacjach, mieliśmy po-
parcie ze strony administracji samo-
rządowej i rządowej, w tym wojewody 
pomorskiego. Szczególnie pomocny 
był przewodniczący Zarządu Regionu 

Wojewoda pomorski złożył, poza-
sięgnięciu opinii IPN, kilka skarg ka-
sacyjnych na wyrok Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego z marca tego 
roku w przypadku siedmiu gdańskich 
ulic. 12 listopada Naczelny Sąd Admi-
nistracyjny w Warszawie oddalił skargę 
złożoną przez wojewodę pomorskiego 
w przypadkach ulic: Sołdka, Pstrow-
skiego, Wassowskiego i Zubrzyckiego. 
W trzech NSA przyznał rację wojewo-
dzie Dariuszowi Drelichowi. Zostanie 
zmieniona nazwa ul. Dąbrowszczaków 
na Lecha Kaczyńskiego, Kruczkowskie-
go na Matuszewskiego oraz Buczka na 

Styp-Rekowskiego. Orzeczenie NSA jest 
ostateczne i nie podlega zaskarżeniu. 

Przypomnijmy, że w ustawie deko-
munizacyjnej chodzi o nazwy budow-
li, obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej, czyli dróg, ulic, mostów 
i placów, nadawane przez jednostki 
samorządu terytorialnego. Nie mogą 
one upamiętniać osób, organizacji, 
wydarzeń lub dat symbolizujących ko-
munizm lub inny ustrój totalitarny ani 
takiego ustroju propagować.

Za propagujące komunizm uważa 
się także nazwy odwołujące się do osób, 
organizacji, wydarzeń lub dat symboli-

zujących represyjny, autorytarny i nie-
suwerenny system władzy w Polsce 
w latach 1944–1989. Ustawa – co ważne 
– nie obejmuje pomników.

I jeszcze jedno: Zmiana nazwy, 
dokonana na podstawie ustawy, nie 
ma wpływu na ważność dokumentów 
zawierających nazwę dotychczasową. 
Dowód osobisty, mimo zmiany nazwy 
ulicy, przy której mieszka osoba legity-
mująca się nim, będzie ważny, dopó-
ki nie upłynie jego termin ważności. 
W nowej wersji dokumentu zresztą już 
nie podaje się adresu.

(asg)

Będzie na Przymorzu ulica Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
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DOKUMENTY 29 KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Emerytury, ubezpieczenia 
emerytalno-rentowe
 W XXI wieku, kiedy technologia zastę-

puje siłę ludzką, nie można zapominać 
o pracownikach, którzy pracują często 
w wysoce szkodliwych dla ich zdrowia 
warunkach. Ustawa o emeryturach po-
mostowych omija rzeszę pracowników, 
którzy pomimo pracy w szkodliwych dla 
ich zdrowia warunkach, nie będą mogli 
skorzystać z możliwości wcześniejsze-
go przejścia na emeryturę. Związek nie 
akceptuje rozwiązań, które pozbawia-
ją prawa do emerytur pomostowych 
wszystkie osoby, które podjęły pracę po 
1 stycznia 1999 r. Dzieje się tak, mimo 
że dotyczy to zatrudnionych na sta-
nowiskach, gdzie w wyniku narażenia 
na szkodliwe czynniki może nastąpić 
trwałe uszkodzenie zdrowia. NSZZ „So-
lidarność” dołoży wszelkich starań, aby 
uchylić zasadę wygaszania prawa do 
emerytur pomostowych;

 Zmianie musi ulec metoda waloryzacji 
najniższych świadczeń emerytalno-ren-
towych, uwzględniając w ich waloryzacji 
co najmniej wzrost kosztów utrzymania 
w najniższych kategoriach dochodo-
wych grup emerytów i rencistów oraz 
poprawę ich sytuacji dochodowej 
w proporcji do wzrostu gospodarczego; 

 Związek będzie postulował wprowa-
dzenie obowiązkowego ubezpieczenia 
chorobowemu dla osób samozatrud-
nionych. Badania pokazują, że wpły-
wy ze składki na fundusz chorobowy 
osób podlegających dobrowolnemu 
ubezpieczeniu chorobowego (przede 
wszystkim osób samozatrudnionych) 
są niższe od otrzymywanych świadczeń 
ubezpieczeniowych (przede wszystkim 
zasiłku chorobowego oraz zasiłku ma-
cierzyńskiego). Dysproporcja ta wynika 
z selektywnej decyzji o odprowadzaniu 
składki na dobrowolne ubezpieczenie 
chorobowe jedynie w razie planowane-
go macierzyństwa lub przewidywanej 
choroby. W ocenie Związku, w świetle 
zasady zawartej w Europejskim Filarze 
Praw Socjalnych mówiącej o bezpie-
czeństwie socjalnym dla wszystkich oraz 
w świetle wskazanej dysproporcji w wy-
sokości wpłacanej składki i otrzymywa-
nych świadczeń, należy wprowadzić 
zasadę obowiązkowego ubezpieczenia 
chorobowego dla osób prowadzących 
działalność gospodarczą;

 W ocenie Związku należy wprowadzić 
pełną kumulację tytułów ubezpiecze-
niowych (przykładowo w razie rów-
noczesnego prowadzenia działalności 
gospodarczej obok statusu pracowni-
czego);

 NSZZ „Solidarność” postuluje wpro-
wadzenie obowiązkowej składki na 
ubezpieczenie emerytalno-rentowe 
w przypadku umowy-zlecenia od cało-
ści wynagrodzenia;

 W obecnej dobrej sytuacji na rynku 
pracy dotychczas funkcjonujące wy-
łączenie obowiązku odprowadzania 
składki na ubezpieczenie emerytalno-
-rentowe osób zatrudnionych w opar-
ciu o umowę-zlecenia, uczących się do 
26. roku życia, nie znajduje dłuższego 
uzasadnienia. Należy podkreślić, że 
składka na ubezpieczenie emerytalne 
zaksięgowana na indywidualnym kon-
cie w początkowym okresie aktywności 
zawodowej, ze względu na coroczną 
waloryzację, ma szczególny wpływ 

na wysokość przyszłej emerytury. Tak 
więc obecnie obowiązująca regulacja 
prawna w sposób negatywny wpływa 
na wysokość przyszłego świadczenia 
emerytalnego i de facto prowadzi do 
dyskryminacji osób młodych. Obecna 
regulacja także sprzyja zastępowaniu 
umów o pracę umowami-zleceniami;

 Waloryzacja emerytury minimalnej 
winna, zdaniem Związku, uwzględniać 
co najmniej wzrost kosztów utrzyma-
nia w najniższych kategoriach docho-
dowych grup emerytów i rencistów 
oraz poprawę ich sytuacji dochodowej 
w proporcji do wzrostu gospodarczego. 
W chwili obecnej emeryturę minimalną 
pobiera około 150 tys. emerytów. Liczba 
tych osób (podobnie jak i emerytów bez 
prawa do emerytury minimalnej) w naj-
bliższym okresie dynamicznie wzrośnie. 
Tak więc wypracowanie prawidłowego 
mechanizmu waloryzacji emerytury mi-
nimalnej staje się kwestią priorytetową;

 Pomimo przywrócenia wieku emerytal-
nego dla kobiet 60 lat i mężczyzn 65 lat 
wiele osób, rozpoczynając w młodym 
wieku wyczerpującą �zycznie pracę,
którą wykonywali przez długie okre-
sy, nie ma uprawnień do zasłużonego 
odpoczynku. Związek będzie dążył do 
stworzenia rozwiązań umożliwiających 
pracownikom z długoletnimi (trzydzie-
stopięcio-, czterdziestoletnimi) okresa-
mi zatrudnienia, które utraciły zdolność 
do kontynuowania pracy, a nie osiągnę-
ły powszechnego wieku emerytalnego, 
do przejścia na emeryturę. Rozwiązania 
dla takich osób powinny obejmować 
dodatkową możliwość skorzystania 
z prawa do emerytury uzależnionej od 
stażu pracy, liczonego według okresów 
opłacania składek na ubezpieczenie 
społeczne, bez konieczności spełniania 
innych warunków. 

Młodzi – przyszłość Związku
 Ważkim elementem działania Związku 

jest realizacja Pakietu na rzecz młodych. 
Związek przygotuje zalecenia w formule 
trójstronnej na temat organizacji men-
toringu oraz będzie monitorował dobre 
praktyki w tym zakresie, a także podej-
mie działania promujące mentoring 
w przedsiębiorstwach. Zasadne jest tak-
że, by organizowane były szkolenia dla 
mentorów, które byłyby �nansowane
z Funduszu Pracy. W ocenie NSZZ „Soli-
darność” powinna istnieć możliwość do-
�nansowania wynagrodzeń lub składek
na ubezpieczenie społeczne mentorów;

 Należy wzmacniać system „Gwarancji 
dla młodzieży”, który za sprawą zaleceń 
europejskich znalazł się w polskim po-
rządku prawnym. Konieczne jest zapew-
nienie, by każda osoba, która kwali�kuje
się do objęcia „gwarancjami”, otrzymała 
ofertę pracy lub innej formy pomocy 
w wejściu na rynek pracy oraz by była to 
oferta wysokiej jakości;

 Związek postuluje szersze wprowadze-
nie do podstaw programowych naucza-
nia w szkołach ponadpodstawowych 
elementów wiedzy o prawie pracy, 
ochronie praw pracowniczych, dialogu 
społecznym oraz związkach zawodo-
wych. Uważamy za konieczne promo-
wanie aktywności społecznej młodych 
ludzi;

− Młode osoby nie powinny już na starcie 
swojej kariery zawodowej doświadczać 
sytuacji, w której są biednymi pracują-

cymi. W związku z tym Związek będzie 
zabiegał o podniesienie wynagrodzenia 
stażystów podczas odbywania przez 
nich staży, w ramach programów ak-
tywizacji zawodowej, prowadzonych 
przez urzędy pracy. Ponadto Związek 
uważa za konieczne podniesienie war-
tości wynagrodzeń pracowników mło-
docianych. Niezbędne jest także wpro-
wadzenie obowiązku odpłatności za 
staże i praktyki oferowane na otwartym 
rynku pracy. 

Związek dla Rodziny
 Spójna polityka rodzinna pozwoli na 

stabilny rozwój rodzin, który jest nie-
zbędny dla zachowania zastępowalno-
ści pokoleń, a co za tym idzie, równowa-
gi na rynku pracy. 
Wsparcie instytucjonalne rodziny – opie-
ka nad małym dzieckiem, opieka nad 
osobami zależnymi. Monitoring potrzeb 
rodzin z dziećmi, ale także osób samot-
nych, które coraz częściej stają się bene-
�cjentami pomocy społecznej. Reforma
służb wspierających rodziny, zwłaszcza 
te najuboższe czy niewydolne. Należy 
wreszcie docenić pracowników realizu-
jących ważną politykę socjalną państwa. 
Wsparcie ubogich pracujących – w do-
bie dodatkowego wsparcia w postaci 
świadczenia wychowawczego i spadku 
bezrobocia, wiele osób cierpi niedosta-
tek. Nie wszystkie rodziny odczuwają 
wzrost gospodarczy oraz rządową po-
moc, są to przede wszystkim rodziny 
samotnych rodziców, którzy zwykle 
nie kwali�kują się ze względu na swoje
dochody. O te rodziny należy zadbać 
szczególnie: wspierać ich potrzeby oraz 
rozwój poprzez zapewnienie dodatko-
wych środków oraz prorodzinny system 
podatkowy – odliczenia od podatku 
oraz ich waloryzację oraz ulgi i zwolnie-
nia;

 Konieczne jest wprowadzenie rozwią-
zań prawnych ułatwiających opiekę nad 
starszymi członkami rodzin pracowni-
ków (Propozycja z Pakietu na rzecz mło-
dych).

 Związek będzie zabiegał o zmiany w sys-
temie podatkowym, mające na celu 
wspieranie pracowników oraz rodzin 
o niskich dochodach, poprzez między 
innymi zmniejszenie obciążeń podatko-
wych (zmniejszenie efektywnej stawki 
podatku dochodowego – podnoszenie 
kwoty wolnej oraz jej uzależnienie od 
dochodów, podnoszenie ryczałtowych 
kosztów uzyskania przychodu, ureal-
nienie diet związanych z podróżami 
służbowymi, kwot ryczałtu za używanie 
prywatnego auta w celach służbowych, 
przegląd progów podatkowych w po-
datku dochodowym od osób �zycznych
w celu zwiększenia jego progresywno-
ści oraz urealnienie zryczałtowanych 
kosztów uzyskania przychodów; prze-
gląd transferów socjalnych i obciążeń 
podatkowych oraz stosowanych ulg); 

 Konieczne jest monitorowanie sytuacji 
na rynku pracy pod kątem przeciwdzia-
łania dyskryminacji kobiet i egzekwo-
wanie odpowiednich zapisów Kodeksu 
pracy, w szczególności praw kobiet do-
tyczących równego traktowania w pra-
wie do wynagrodzenia za jednakową 
pracę lub pracę jednakowej wartości, 
oraz wystąpienie do rządu RP i organi-
zacji pracodawców z apelem „zero to-
lerancji dla przemocy w miejscu pracy” 

oraz za przyjęciem Konwencji wraz z za-
leceniami MOP dot. zwalczania przemo-
cy i molestowania w miejscu pracy.

Związek to dialog
 Związek podkreśla znaczenie dialogu 

społecznego w kształtowaniu polityk 
gospodarczych w Polsce i wyraża goto-
wość do aktywnego w nim uczestnic-
twa na wszystkich poziomach.

 Związek konsekwentnie będzie dążył 
do powołania instytucji Rzecznika Dia-
logu Społecznego. Rzecznik Dialogu 
Społecznego, jako odrębna jednostka 
budżetowa, który byłby organem wspie-
rającym partnerów w prowadzeniu 
dialogu społecznego, koordynującym 
prace i jednocześnie zapewniał platfor-
mę do wspólnej pracy partnerów spo-
łecznych. Powołanie Rzecznika będzie 
odpowiedzią na potrzebę zwiększania 
samodzielności organizacyjnej i kom-
petencyjnej trójstronnych ciał dialogu 
społecznego (obecnie Rady Dialogu 
Społecznego);

 Związek uważa za konieczne wpro-
wadzenie wymogów prowadzenia 
właściwych konsultacji społecznych 
przez stronę rządową. Proponujemy 
umożliwienie partnerom społecznym 
konsultowanie i wyrażanie opinii do sta-
nowisk strony rządowej, do projektów 
poselskich, co częściowo niwelowało-
by skutki nieprzestrzegania przepisów 
o prowadzeniu konsultacji społecznych 
w Polsce; 

 Wzmocnienia wymagają wojewódzkie 
rady dialogu społecznego, w szczegól-
ności konieczne jest wyposażenie WRDS 
w kompetencje decyzyjne, tak by miały 
one realny udział w tworzeniu polityk 
regionalnych w obszarze społecznym 
i gospodarczym.

Związek dla najsłabszych
 Związek domaga się podjęcia działań 

zmierzających do zatrzymania procesu 
degradacji Zakładów Pracy Chronionej, 
Spółdzielni Inwalidów i Niewidomych, 
których pracownicy, ze względu na cha-
rakter schorzenia, często nie mają szans 
na zatrudnienie na otwartym rynku pra-
cy;

 Związek będzie domagał się także:
– podjęcia działań, które pozwolą 

w sposób pełny zrealizować zapisy 
uchwały Sejmu z 1 sierpnia 1997 r. 
„Karta Praw Osób Niepełnospraw-
nych”,

– podjęcia działań, które umożliwią 
samodzielne i niezależne życie oso-
bom z niepełnosprawnościami,

– umożliwienia pracy opiekunom 
osób niepełnosprawnych, bez ko-
nieczności całkowitej rezygnacji 
z ich pracy zawodowej. Nie powinno 
się myśleć o poprawie sytuacji mate-
rialnej osób z niepełnosprawnością 
i opiekunów tylko przez pryzmat 
świadczeń. Ważne są też zachęty 
umożliwiające poprawę kondycji 
�nansowej za sprawą pracy. System
wspierania opiekunów osób niepeł-
nosprawnych powinien pozwalać 
im pracować choćby w ograniczo-
nym zakresie, gdy nie spowoduje to 
szkody dla osoby, nad którą opieka 
jest sprawowana.

Polityka przemysłowa
 Związek podkreśla znaczenie kształto-

wania odpowiednich postaw społecz-
nych wobec rynku. Należy promować 
patriotyzm konsumencki i działania 
podnoszące świadomość konsumen-
tów;

 Konieczne jest zwiększanie środków 
przeznaczanych na badania i rozwój 
w Polsce. Powinny temu towarzyszyć 
działania na rzecz zwiększania umiejęt-
ności pracowników. W ocenie związku 

to umiejętności i wiedza pracowników 
są głównym czynnikiem konkurencyj-
nym w globalnej gospodarce. Polska 
musi zerwać z konkurowaniem niskimi 
kosztami pracy. Będzie to możliwe po-
przez sukcesywną poprawę jakości ka-
pitału ludzkiego w gospodarce;

 W ocenie NSZZ „Solidarność” ważne 
jest, by państwo stymulowało wzrost 
określonych sektorów, w których Polska 
może uzyskać przewagę konkurencyj-
ną. Jednocześnie Związek podkreśla 
konieczność zapewnienia, że zmiany 
strukturalne w polskim przemyśle będą 
uwzględniały sytuację pracowników. 
Konieczne jest zapewnienie, że pra-
cownicy zagrożeni utratą zatrudnie-
nia w związku z wdrażaniem nowych 
technologii zostaną przeszkoleni lub 
otrzymają odpowiednie wsparcie pu-
blicznych służb zatrudnienia. Ponadto 
konieczne jest, by pracownicy byli god-
nie wynagradzani. Wraz ze wzrostem 
produktywności muszą rosnąć płace, 
tak by polscy pracownicy stopniowo 
zbliżali się w poziomie płac do pracow-
ników Europy Zachodniej. Sposób, w ja-
ki będzie się to odbywało, powinien być 
przedmiotem negocjacji pracowników 
i pracodawców i być przedmiotem ukła-
dów zbiorowych pracy, w szczególności 
na poziomie sektorowym;

 Biorąc pod uwagę wyzwania demo-
gra�czne, przed którymi stoi Polska,
konieczne jest wprowadzenie odpowie-
dzialnej polityki migracyjnej. Nie może 
ona jednak prowadzić do dumpingu 
socjalnego. Budowanie nowoczesnej 
gospodarki wymaga, by wszyscy pra-
cownicy byli równo traktowani;

 Związek będzie prowadził działania na 
rzecz tworzenia jasnych i przejrzystych 
ram regulacyjnych gospodarki. Jedną 
z największych barier dla przedsiębior-
czości w Polsce jest nadmiar regulacji 
i ich wysoki poziom skomplikowania; 

 W tym kontekście niezwykle ważną rolę 
odgrywa system zamówień publicznych. 
Związek będzie prowadził działania za-
pewniające, że system ten będzie przej-
rzysty i będzie tworzył równe i uczciwe 
warunki konkurencji przy jednoczesnym 
szanowaniu zasad zrównoważonego 
rozwoju i praw pracowniczych;

 Związek będzie zabiegał o to, by polityki 
publiczne miały charakter długofalowy. 
Nie można godzić się, by ramy strate-
giczne dotyczące polityk społecznych 
i gospodarczych były nieustannie zmie-
niane. Powoduje to niepewność i brak 
stabilizacji; 

 Związek będzie zabiegał także o to, 
by polityki dotyczące przemysłu obej-
mowały różne regiony kraju. Jednym 
z celów Związku jest sprzyjanie zrówno-
ważonemu rozwojowi kraju. Uważamy, 
że obecna sytuacja, w której niektóre 
regiony rozwijają się dynamicznie, 
a inne nadal borykają się z poważnymi 
trudnościami rozwojowymi, jest nie do 
zaakceptowania.

Związek bez granic
 Polska charakteryzuje się dużą obecno-

ścią i rolą korporacji ponadnarodowych. 
Związek postrzega TCA (transnational 
company agreement, układy zawierane 
z zarządami korporacji ponadnarodo-
wych) o zasięgu unijnym jako dobre 
narzędzie do próby ujednolicania stan-
dardów zatrudnienia w korporacjach. 
Stąd też należy kontynuować działania 
mające na celu lobbowanie w ramach 
EKZZ rozwiązań mających na celu wpro-
wadzenie opcjonalnych ram prawnych 
dla TCA. NSZZ „Solidarność” oczekuje 
od Rządu działań na forum unijnym, 
mających gwarantować docelowe ujed-
nolicanie warunków pracy i płacy w od-
działach korporacji ponadnarodowych, 
działających w poszczególnych pań-
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stwach. W ramach działań wewnątrz-
związkowych należy monitorować 
wdrażanie TCA w polskich oddziałach 
korporacji;

 Związek inicjował i popiera koncepcję 
europejskiej płacy minimalnej, jako 
odniesienia do przeciętnej płacy w da-
nym państwie członkowskim. W tym 
obszarze należy kontynuować lobbing 
w ramach EKZZ mający na celu pro-
mowanie koncepcji europejskiej płacy 
minimalnej. Działania te powinny być 
łączone z działaniami mającymi na celu 
implementację Europejskiego Filaru 
Praw Socjalnych;

 Należy zainicjować powrót do dysku-
sji w ramach EKZZ nad wzajemnym 
uznawaniem członkostwa przez orga-
nizacje zrzeszone w EKZZ. Umożliwi to 
budowanie transgranicznej solidarności 
związkowej i pomoże zwiększyć poziom 
bezpieczeństwa polskich pracowników 
migrujących, także członków Związku;

 Wzmocnienia wymaga zaangażowanie 
Związku w europejskich radach zakła-
dowych (ERZ). Krajowe sekretariaty 
branżowe, działające w sferze kapitału 
zagranicznego, powinny przy wsparciu 
Komisji Krajowej wypracować strategie 
monitorowania i wpływania na procesy 
wyłaniania polskich członków ERZ. Or-
ganizacje związkowe w polskich kon-
cernach ponadnarodowych powinny 
działać aktywnie na rzecz utworzenie 
ERZ opartych na polskim prawie;

 Związek będzie aktywnie monitorował 
sytuację pracowniczą i prawa związko-
we w państwach, z których wywodzą się 
podwykonawcy i poddostawcy polskich 
przedsiębiorstw. Należy nawiązywać 
współpracę ze związkami zawodowymi 
w tych krajach w celu przeciwdziałania 
naruszaniu praw pracowniczych.

Kwestie międzynarodowe
 NSZZ „Solidarność” deklaruje aktywność 

w obszarze monitorowania wdroże-
nia w Polsce Europejskiego Filaru Praw 
Socjalnych poprzez organizowanie se-
minariów związanych z tym procesem. 
Konieczne jest wprowadzenie w ramach 
RDS wymogu przeprowadzenia raz do 
roku debaty plenarnej nad postępami 
we wdrażaniu Filaru; 

 Przyjęcie w uzgodnieniu ze stroną rządo-
wą strategii dojścia do raty�kacji przez
Polskę Zrewidowanej Europejskiej Karty 
Społecznej; 

 NSZZ „Solidarność” domaga się pilnego 
wzmocnienia systemu skarg zbiorowych 
w Polsce. Winno to być osiągnięte przez 
raty�kację:
a) protokołu do Europejskiej Karty Spo-

łecznej wprowadzającego system 
skarg zbiorowych,

b) protokołu skargowego do Między-
narodowego Paktu Praw Gospodar-
czych, Społecznych i Kulturalnych,

c) protokołu skargowego do Konwencji 
o prawach osób niepełnosprawnych;

 Związek postuluje opracowanie strate-
gii raty�kowania konwencji MOP oraz
przystąpienie do działań raty�kacyjnych.
Ostatnia raty�kacja konwencji przez
Polskę miała miejsce 3 maja 2012 r. (Kon-
wencja nr 186 dotycząca pracy na mo-
rzu); poprzednia raty�kacja 15 sierpnia
2008 r. (Konwencja nr 181 dotycząca pry-
watnych agencji zatrudnienia). W 2017 r. 
Polska raty�kowała Protokół do Konwen-
cji nr 29 dotyczący pracy przymusowej. 
Z tych krótkich informacji wynika, że 
w ostatnim dziesięcioleciu dynamika ra-
ty�kacji była bardzo niewielka. Powoduje
to pogłębiające się zaniedbania w obsza-
rze raty�kacji konwencji MOP. Sytuacja ta
jest bardzo niepokojąca. 

Rozwój Związku
 Rozpoczynająca się kadencja będzie 

dla NSZZ „Solidarność” czasem odcho-
dzenia z aktywności zawodowej wielu 
działaczy, którzy tworzyli Związek. 
Dlatego konieczne jest opracowanie 
strategii pozyskiwania nowych człon-
ków dla utrzymania liczebności na 
obecnym poziomie. Szczególny nacisk 
należy położyć na tworzenie zespołów 
ds. rozwoju Związku w regionach;

 Opracowania wymagają zasady przyj-
mowania do Związku osób samoza-
trudnionych oraz pracujących na umo-
wach cywilnoprawnych; 

 Ideą, jaka leży u podstawy działania 
związków zawodowych, jest reprezen-
towanie, ochrona praw, interesów za-
wodowych i socjalnych jego członków. 
Realizacja misji Związku nie będzie 
jednak możliwa, gdy w sposób szcze-
gólny nie będą chronieni funkcyjni 
członkowie Związku, czyli ci, którzy ze 
względu na swoje działania na rzecz 
innych narażeni są na retorsje ze strony 
pracodawcy. Mając bolesną świado-
mość, iż przepisy prawa, jak również 
praktyka ich stosowania, nie stanowią 
skutecznej ochrony przed zwalnianiem 
działaczy związkowych, NSZZ „Solidar-
ność” podejmie szczególne działania, 
aby korzystając ze swoich atutów wy-
nikających z wielkości Związku, miejsca 
w systemie prawa oraz z zaplecza eks-
perckiego swoich struktur, wzmocnić 
ochronę działaczy związkowych;

 Należy dążyć do modelu wsparcia dzia-
łalności związkowej poprzez umożli-
wienie zaliczenia dokonanych wpłat na 
składki członkowskich w formie np. ulg 
lub zwolnień podatkowych; 

 Związek musi postawić na zwiększenie 
udziału w mediach społecznościowych, 

dzięki czemu stanie się słyszalny i atrak-
cyjny także dla młodych pracowników; 

 Marka „Solidarność” jest znana na ca-
łym świecie, ale wymaga rewitalizacji. 
Potrzebny jest program odbudowy jej 
siły oddziaływania na opinię publiczną. 
Jest to konieczne w celu pozyskiwania 
możliwości uzwiązkowienia nowych 
grup społecznych, takich jak tzw. pre-
kariat. NSZZ „Solidarność” potrzebuje 
nie tylko członków, ale też zwolenni-
ków, którzy są potencjalnie otwarci na 
jego idee i działania. W tym kontekście 
zadaniem Związku jest pokazanie „Soli-
darności” jako nie tylko depozytariusza 
historii. 

Etos Solidarności – pamięć dla 
przyszłości

 „Solidarność” jest wielkim dziedzic-
twem Polski, Europy i świata. Kultywo-
wanie pamięci o tym dziedzictwie, jego 
historii, wartościach, w oparciu, o które 
powstawał nasz Związek – jest naszym 
niezmiennym obowiązkiem; 
W imię pamięci o o�arach komunizmu,
o tych, którzy zbudowali fundament 
wolności i niepodległości Polski, Zwią-
zek będzie konsekwentnie dążył do 
przekazywania historycznej prawdy 
o przeszłości i wspierał wszelkie działa-
nia legislacyjne zmierzające do zadość-
uczynienia o�arom i sprawiedliwego
osądzenia winnych zbrodni; 

 Niezbywalnym dobrem naszego Związ-
ku jest jego nazwa i logo. Związek 
będzie zapobiegał nieuprawnionemu 
wykorzystywaniu nazwy i znaku NSZZ 
„Solidarność”;

 Pamięć o rocznicach – Związek będzie 
organizował obchody i uroczystości 

rocznicowe, upamiętniające ważne 
wydarzenia i postaci związane z wal-
ką „Solidarności” o wolność i godność 
pracownika, ze szczególnym uwzględ-
nieniem działań edukacyjnych skiero-
wanych do młodych;

 Wsparcie dla o�ar i ich rodzin – Związek
będzie m.in. poprzez Fundację Promo-
cji Solidarności wspierał o�ary represji
komunistycznych i ich rodziny, szcze-
gólnie z okresu stanu wojennego;

 Historia – Związek, we współpracy 
z Instytutem Pamięci Narodowej, bę-
dzie kontynuował badania nad histo-
rią „Solidarności”;
Przy Sanktuarium Błogosławionego 
Księdza Jerzego Popiełuszki na war-
szawskim Żoliborzu powstaje Mu-
zeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Zwią-
zek będzie starał się współpracować 
przy realizacji tego przedsięwzięcia. 
Jednocześnie kontynuowane będzie 
zobowiązanie do pełnienia służby przy 
grobie patrona NSZZ „Solidarność”; 

 Budowanie Archiwum – NSZZ „Soli-
darność” będzie gromadził dokumen-
ty, materiały, nagrania, zdjęcia i pu-
blikacje dotyczące historii Związku 
i antykomunistycznej wolnościowej 
opozycji, a także działań po roku 1989, 
porządkując je w Archiwum Komi-
sji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Aby 
scalać rozproszony zasób Archiwum, 
szczególny nacisk położony zostanie 
na gromadzenie archiwaliów i infor-
macji o nich, znajdujących się w struk-
turach Związku – zarządach regionów, 
oddziałach, organizacjach zakłado-
wych i międzyzakładowych. W celu 
lepszego zabezpieczenia archiwaliów 
Związek będzie starał się o pozyskanie 
środków �nansowych na digitalizację
zasobu. 

ZWIĄZEK

STANOWISKO Nr 6
ws. sytuacji w polskiej służbie 
zdrowia.

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Soli-
darność” doceniając pozytywne zmiany 
dokonujące się w sektorze zdrowia takie 
jak powstrzymanie procesu komercja-
lizacji i prywatyzacji szpitali oraz upań-
stwowienie ratownictwa medycznego, 
oczekuje realnej poprawy dostępności 
świadczeń medycznych dla pacjentów.

Z nadzieją przyjmujemy zapowiedzi 
premiera Morawieckiego, iż służba zdro-
wia znalazła się wśród priorytetów obec-
nego rządu i wymaga konsekwentnego 
działania zarówno w zakresie zwiększenia 
nakładów �nansowych, jak i efektywnego
wykorzystania obecnych możliwości.

NSZZ „Solidarność” od wielu lat wska-
zuje szereg nieprawidłowości w organi-
zacji systemu i marnotrawienia środków 
publicznych. Rażące dysproporcje w wy-
nagrodzeniach pomiędzy grupami za-
wodowymi budzą uzasadnione protesty. 
Działania Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ, 
które doprowadziły do zawarcia poro-
zumień z przedstawicielami środowisk 
lekarskich i pielęgniarskich naruszyły 
Konstytucję oraz Ustawę o związkach za-
wodowych gwarantujące równość związ-
ków zawodowych. Kolejny raz rządzący 
zastąpili niezbędne rozwiązanie systemo-
we doraźnymi, politycznie uwarunkowa-
nymi umowami.

NSZZ „Solidarność” wyrażając stanow-
czy protest wobec takich działań złożył 
skargę do Międzynarodowej Organizacji 
Pracy. 

KZD wzywa zarządzających polską 
służbą zdrowia do równego traktowania 
wszystkich pracowników zatrudnionych 
w podmiotach działalności leczniczej 
i szanowania zasad rzetelnego dialogu.

Uchwalona przez Parlament i podpi-
sana w ostatnim czasie przez Prezydenta 
Andrzeja Dudę Ustawa o zmianie ustawy 

o sposobie ustalania najniższego wyna-
grodzenia zasadniczego pracowników 
wykonujących zawody medyczne zatrud-
nionych w podmiotach leczniczych oraz 
ustawy o zmianie ustawy o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym oraz niektó-
rych innych ustaw to zaledwie początek 
drogi porządkowania praw pracowni-
czych, w tym prawa do godnego wyna-
grodzenia dla wszystkich zatrudnionych 
w szeroko pojętej ochronie zdrowia.

 W celu poprawienia bezpieczeństwa 
w opiece nad chorymi niezbędne jest ra-
dykalne zwiększenie liczby zatrudnionych 
pracowników. Za absolutnie konieczne 
uznajemy zwiększenie nakładów na usta-
wiczne kształcenie i podnoszenie kwali�-
kacji kadry medycznej każdego szczebla.

Bez społecznego zaufania nie będzie 
możliwe wprowadzanie skutecznych 
zmian w celu usprawnienia systemu.

Za niezbędne uznajemy utrzymanie 
spójnej, skutecznej i efektywnie zarządza-
nej Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ba-
danie wody, żywności, walka z dopalacza-
mi to zadania, które nie tylko gwarantują 
bezpieczeństwo zdrowotne Polaków, ale 
przede wszystkim chronią nasz kraj przed 
coraz częściej występującymi ryzykami 
epidemii, skażonej żywności, masowego 
składowania odpadów oraz zagrożenia 
bioterroryzmem.

KZD uznaje lecznictwo uzdrowiskowe 
za integralną część powszechnej ochrony 
zdrowia.

W świetle dokonujących się zmian 
demogra�cznych należy zwiększyć �nan-
sowanie tych świadczeń a tym samym 
poprawić dostępność do polskich uzdro-
wisk. Wydłużenie życia i kryzys rodziny 
wielopokoleniowej nakładają na rządzą-
cych obowiązek zapewnienia właściwie 
zorganizowanej pomocy społecznej 
i opieki długoterminowej.

NSZZ „Solidarność” domaga się stwo-
rzenia spójnego systemu pomocy lu-
dziom starszym, samotnym, szczególnie 

pozostającym bez środków �nansowych
niezbędnych do godnego życia. Ko-
nieczne jest zapewnienie kadr, nie tylko 
medycznych, przygotowanych do długo-
terminowej opieki nad seniorami i oso-
bami nieuleczalnie chorymi. Może się to 
dokonać tylko poprzez uatrakcyjnienie 
�nansowe zawodów opiekuna i asystenta
społecznego oraz uregulowania statusu 
ich zatrudniania.

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „So-
lidarność” podkreśla, iż system ochrony 
zdrowia przyjazny pracownikom i pacjen-
tom musi mieć charakter komplementar-
ny. Mamy pełną świadomość trudności, 
jakie należy pokonać po kilkudziesięciu 
latach błędów i zaniedbań. Nasz Związek 
wyraża gotowość do współpracy w na-
prawianiu polskiej opieki zdrowotnej, ale 
domaga się, aby konieczne zmiany odby-
wały się z poszanowaniem zasad dialogu 
społecznego oraz uwzględnieniem stano-
wiska pacjentów.

STANOWISKO Nr 8
ws. sytuacji w szkolnictwie 
wyższym

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Soli-
darność” uważa, że  wprowadzona w ży-
cie ustawa o szkolnictwie wyższym nie 
gwarantuje zgodności badań naukowych 
i dydaktyki z priorytetami gospodarki 
polskiej. Brak tej gwarancji stanowi zagro-
żenie utratą miejsc pracy dla wielu pra-
cowników naukowych i dydaktycznych.

Istnieje istotne zagrożenie, że ci wy-
soko wykształceni specjaliści znajdą za-
trudnienie poza uczelniami, co w konse-
kwencji grozi zanikiem wielu dyscyplin 
naukowych i eliminacją polskich uczelni 
z europejskich programów badawczych.

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „So-
lidarność” stwierdza, że powyższe stoi  
w zasadniczej sprzeczności z deklaracja-
mi rządu RP dotyczącymi innowacyjnej 
gospodarki.

STANOWISKO Nr 10
ws. „Programu dla Śląska”

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „So-
lidarność” zwraca się do Ministra Energii 
z żądaniem realizacji „Programu dla Ślą-
ska” i podjęcia natychmiastowych działań 
zmierzających do rewitalizacji wszystkich 
bloków energetycznych opalanych wę-
glem kamiennym, w tym Elektrowni Ła-
ziska.

STANOWISKO Nr 11
ws. pracy zmianowej

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Soli-
darność” wnioskuje do  Komisji Krajowej  
NSZZ „Solidarność” o podjęcie działań 
zmierzających do wprowadzenia zakazu 
pracy w niedziele i święta dla pracowni-
ków pracujących w systemie pracy zmia-
nowej.

Ustawodawca,  wprowadzając do Ko-
deksu pracy zmianę likwidującą pracę 
w systemie czterobrygadowym, wpro-
wadził możliwość pracy na tych stanowi-
skach, które nie są uzasadnione technolo-
gicznie, dla pracowników zatrudnionych 
w normalnym systemie 3-zmianowym. 
Powyższe było naruszeniem regulacji, 
która jednoznacznie określała rodzaje 
prac dopuszczonych w niedziele i święta. 

Taki system pracy powoduje poważne 
komplikacje nie tylko w życiu rodzinnym, 
uniemożliwia podwyższania kwali�kacji
w ystemie zaocznym. Jednocześnie uciąż-
liwość takiej organizacji pracy wywołuje 
negatywne skutki zdrowotne u pracowni-
ków ( zaburzenia snu, ryzyko wystąpienia 
chorób układu sercowo-naczyniowego, 
zwiększone ryzyko wystąpienia chorób 
nowotworowych i innych) zwłaszcza 
w perspektywie długofalowej .

Biorąc pod uwagę powyższe argu-
menty KZD uważa, że postulowane zmia-
ny w przepisach są konieczne i w pełni 
uzasadnione.

UCHWAŁA Nr 1
ws. nadania tytułu Zasłużony 
dla NSZZ „Solidarność”

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Soli-
darność” działając na podstawie regula-
minu przyjętego uchwałą nr 18 XXVI KZD, 
postanawia nadać tytuł Zasłużony dla 
NSZZ „Solidarność” niżej wymienionym:
1. Andrzej Ciok
2. Zbigniew Bonarski
3. Jan Fiodorowicz
4. Kazimierz Grajcarek
5. Maciej Jankowski
6. Zbigniew Kruszyński
7. Marian Krzaklewski
8. Jerzy Borowiec
9. ks. prałat Zbigniew Szygenda
10. Aleksander Piwoński 

UCHWAŁA Nr 17
ws. wolnych od pracy niedziel 
i świąt

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „So-
lidarność” stoi na stanowisku, że w nie-
dziele powinna być prawnie ograniczona 
praca niekonieczna. W roku 1980 „Solidar-
ność” walczyła o wolne od pracy soboty, 
a obecnie musi upominać się o wolne 
niedziele.

Dla przykładu, w branży spożywczej 
pracownicy zmuszani są do pracy we 
wszystkie dni w roku, w niedziele i nawet 
największe święta. Ma to niezwykle nega-
tywny wpływ na regenerację sił, na życie 
rodzinne jak i na zaspokajanie innych 
podstawowych ludzkich potrzeb. 

Krajowy Zjazd Delegatów zobowiązu-
je Komisję Krajową do podjęcia działań 
w celu prawnych regulacji eliminujących 
pracę niekonieczną w niedzielę.

W kolejnym wydaniu „Magazynu” 
przedstawimy uchwały Zjazdu dotyczące  
zmian w Statucie NSZZ „Solidarność”
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PRAWO

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

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

Z pomocy prawnej mogą skorzystać 
wyłącznie członkowie NSZZ „Solidarność” 
z aktualną legitymacją związkową. Przed 
przyjściem prosimy upewnić się telefo-
nicznie, czy prawnik będzie obecny.

PORADY PRAWNE

Nowelizacja przepisów dotyczących zniesienia górnego limitu składek na 
ZUS jest niezgodna z ustawą zasadniczą – uznał Trybunał Konstytucyjny.

Trybunał zajmował się tą sprawą na wniosek prezydenta RP Andrzeja Dudy. 
Wątpliwości prezydenta wzbudziło głosowanie Senatu nad ustawą – głosowało tylko 
48 senatorów – oraz sposób jej procedowania. Zdaniem chociażby „Solidarności” 
ustawa nie była przedmiotem szczegółowych obrad Rady Dialogu Społecznego.  
„Sposób i tempo procedowania projektu naruszają podstawowe zasady i standardy 
dialogu społecznego, który ma swoje umocowanie w art. 20 Konstytucji RP” – pisali 
pod koniec zeszłego roku we wspólnym oświadczeniu byli przewodniczący RDS 
Piotr Duda i Henryka Bochniarz. 

Nie zgadzali się również na zniesienie górnego limitu składek na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe. Ich zdaniem jest to duże zagrożenie dla powszechnego 
systemu emerytalnego. „Solidarność” wnioskowała, aby prezydent nie podpisywał 
ustawy. Z zadowoleniem przyjęła też decyzję prezydenta o skierowaniu ustawy do 
TK. – Jestem zadowolony z tej decyzji. Nie wejdzie w życie ustawa, która zdewa-
stowałaby Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – mówił Piotr Duda na antenie TVP 
Info. „Solidarność” liczyła, że Trybunał Konstytucyjny uzna nowelizację ustawy 
za niezgodną z konstytucją. 14 listopada Trybunał stwierdził, że: Ustawa z dnia 
15 grudnia 2017, zgodnie z wyrokiem Trybunału, jest zgodna z artykułem drugim 
Konstytucji, ale niezgodna z artykułem siódmym Konstytucji.

– Trybunał Konstytucyjny, niestety, nie podzielił argumentacji prezydenta, iż 
tak poważne naruszenie trybu opiniowania projektu ustawy narusza art. 2 i art. 59 
Konstytucji RP – komentuje Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność”. – Obawiamy się, że wyrok ten osłabi prawo reprezen-
tatywnych związków zawodowych i reprezentatywnych organizacji pracodawców 
do oddziaływania na proces legislacyjny – podkreśla Surdykowska

Orzeczenie zapadło większością głosów. 
www.solidarnosc.org.pl

Zniesienie 30-krotności  
niezgodne z konstytucją W mediach wielokrotnie napotykamy na historie osób oszukanych przez 

naciągaczy. Ich ofiarą najczęściej padają starsi ludzie, od których wyłudza 
pieniądze oszust podający się za wnuczka, policjanta czy inną wzbudza-
jącą zaufanie osobę. Jednak na nieuczciwego człowieka można natknąć 
się również w banku.

Zanim podpiszesz – przeczytaj!

Kiedy pani Hania zachorowała na 
raka, zdecydowała się na opłacanie 
ubezpieczenia dla bliskich „na życie” 
– od czterech lat płaciła co miesiąc 
128,80 zł, a po jej śmierci rodzina miała 
otrzymać siedem tysięcy złotych. Takie 
rozwiązanie zasugerowała jej znajoma, 
dawna pracownica jednego z banków 
oferujących taką usługę. Pani Hani 
zależało na tym, żeby córka miała fun-
dusze, które pomogą jej zorganizować 
w przyszłości stypę. – Kiedy jej o tym 
mówiłam, stwierdziła, że ranię jej serce. 
Ale powiedziałam stanowczo, że zależy 
mi na tym, żeby po mojej śmierci była 
zorganizowana porządna uroczystość 
– podkreśla. 

Po jakimś czasie poszła do banku 
w innej sprawie. – Pani w okienku naj-
pierw spytała, czy przyszedł do mnie list 
w sprawie zmiany wysokości składek. 
Stwierdziła, że od teraz będą niższe o 20 
złotych, ale wysokość końcowej wypłaty 
się nie zmieni. – Miałam tylko podpisać 
nową umowę. Podpisałam podsunięty 
w okienku dokument. Jak człowiek jest 
chory, daje sobie łatwo wmówić, że ktoś 
chce jego dobra – wspomina.

Kiedy dwa tygodnie później od-
wiedziła ją córka, poprosiła o pokaza-
nie umowy. Okazało się, że wysokość 
kwoty, która miała zostać wypłacona, 
zmniejszyła się do pięciu tysięcy zło-
tych. A dwa tysiące? Po prostu znikły.

Sprawą zajęła się Maria Szwajkiewicz 
– prawniczka z Działu Prawnego Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, która 
zaproponowała, żeby pani Hania złożyła 
reklamację. Jednak ostatecznie okazało 
się, że interwencja nie była konieczna, po-
nieważ szefostwo banku zaproponowało 
polubowne załatwienie sprawy: klientka 
zachowa polisę z nową – niższą – skład-
ką, ale końcową wypłaconą sumą ma być 
dawne siedem tysięcy złotych.

Podstawowy wniosek, który nasuwa 
się w sprawach jak opisana wyżej, jest 
taki, że przed podpisaniem jakiegokol-
wiek dokumentu bezwzględnie należy go 
przeczytać. Najlepiej pokazać go później 
komuś bliskiemu – może druga osoba 
zauważy coś podejrzanego, co umknęło 
uwadze pierwszej. Wszelkie wątpliwości 
należy natychmiast wyjaśnić – im później 
podejmie się działania, tym trudniej bę-
dzie odzyskać pieniądze.

Martyna Werra

Od 6 czerwca br. zmieniły się nie-
które przepisy prawa pracy, aby mógł 
być realizowany rządowy projekt dla 
rodzin „Za życiem”.

W celu realizacji działań – inte-
gracji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych oraz wsparcia ich 
rodzin wprowadzono zmiany w zakre-
sie m.in.:
 usług wspierających i rehabilita-

cyjnych przez prowadzenie zajęć 
klubowych w warsztatach terapii 
zajęciowej,

 uprawnień osób ubezpieczonych 
chorobowo do zasiłku opiekuńczego 
w przypadku choroby dziecka nie-
pełnosprawnego do 18 roku życia,

 korzystania z elastycznych form orga-
nizacji czasu pracy, w tym telepracy.

Do kodeksu pracy wprowadzono 
rozwiązanie w postaci możliwości wy-
konywania pracy w formie telepracy 
na wniosek pracownicy w ciąży powi-
kłanej, pracownika z dzieckiem nie-
pełnosprawnym lub ze szczególnymi 
potrzebami edukacyjnymi – wniosek 
ten jest wiążący dla pracodawcy, chyba 
że jego uwzględnienie byłoby niemoż-
liwe ze względu na organizację pracy 
lub rodzaj pracy wykonywanej przez 
pracownika. 

Niezbędne będzie przedłożenie 
pracodawcy orzeczenia w przedmiocie 
niepełnosprawności (wydawanego przez 
zespoły do spraw orzekania o niepełno-
sprawności) lub opinii wydawanej przez 
zespoły orzekające w publicznych porad-
niach psychologiczno-pedagogicznych.

Znowelizowane przepisy przewidu-
ją również obowiązek uwzględnienia 
przez pracodawcę wniosku pracowni-
ka o zastosowanie przerywanego cza-
su pracy (art. 130 k.p.), elastycznego 
czasu pracy (art. 1401 k.p.) lub indy-
widualnego czasu pracy (art. 142 k.p.). 
Obowiązek pracodawcy ma charakter 
względny, gdyż podobnie jak w przy-
padku regulacji telepracy, pracodawca 
może odmówić uwzględnienia wnio-
sku, jeżeli jego uwzględnienie nie jest 
możliwe ze względu na organizację pra-
cy lub rodzaj pracy wykonywanej przez 
pracownika. 

Stan prawny na 3.11.2018 r.

Maria Szwajkiewicz

„Za życiem”
ZAPYTAJ PRAWNIKA

Nowe terminy przedawnienia w prawie cywilnym
Od 9 lipca 2018 roku obowiązu-

ją nowe zasady dotyczące terminów 
przedawnienia.

Główną zmianą jest skrócenie pod-
stawowych terminów przedawnienia 
roszczeń – z 10 do 6 lat. Do tej pory 
art. 118 k.c. zakładał, że jeżeli przepis 
szczególny nie stanowi inaczej termin 
przedawnienia wynosił 10 lat. Aktual-
nie termin ten wynosi 6 lat.

Również roszczenie stwierdzone 
prawomocnym orzeczeniem sądu lub 
innego organu powołanego do rozpo-
znawania spraw, jak również roszcze-
nie stwierdzone ugodą zawartą przed 
sądem albo przed mediatorem i za-

twierdzoną przez sąd, przedawnia się 
z upływem sześciu lat.

Jednocześnie w przypadku roszczeń 
o świadczenia okresowe i roszczeń 
związanych z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej obowiązywać będzie 
wciąż obecny termin (3 lata). 

Nowelizacja  wprowadziła  też 
nową zasadę odnośnie końca terminu 
przedawnienia. Po zmianach, przypada 
on na ostatni dzień roku kalendarzowe-
go, chyba że termin przedawnienia jest 
krótszy niż dwa lata. Przykładowo, je-
żeli roszczenie stało się wymagalne dnia 
1 czerwca 2016 roku, to koniec terminu 
przedawnienia przypadnie na dzień 31 

grudnia 2019 roku (w przypadku rosz-
czeń o świadczenia okresowe).

Kolejną ważną zmianą jest wprowa-
dzenie §2¹do art. 117 k.c., zgodnie z któ-
rym po upływie terminu przedawnienia 
nie można domagać się zaspokojenia 
roszczenia przysługującego przeciwko 
konsumentowi. Oznacza to, że sąd rozpo-
znając sprawę przeciwko konsumentowi 
powinien z urzędu badać, czy roszczenie 
nie uległo przedawnieniu, a jeśli tak, to 
powinien powództwo oddalić. Do tej 
pory sąd zajmował się kwestią przedaw-
nienia wyłącznie na zarzut pozwanego. 
Stan prawny na 7.11.2018 r.

Maria Szwajkiewicz

ZAPYTAJ PRAWNIKA

Rozwiązanie umowy nastąpiło na podstawie porozumienia stron zawartego 
między pracodawcą a pracownikiem. Czy w takiej sytuacji pracownik może 
ubiegać się o świadczenie przedemerytalne? 

Jedną z przesłanek uprawniających do nabycia prawa do świadczenia przed-
emerytalnego jest przesłanka odnosząca się do kwestii rozwiązania stosunku pra-
cy z przyczyn dotyczących zakładu w rozumieniu przepisów ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawodawca w art. 2 pkt 29 przywoła-
nej ustawy wskazał, że przyczyną rozwiązania stosunku pracy, dotyczącą zakładu 
pracy, są między innymi zwolnienia grupowe, ogłoszenie upadłości pracodawcy, 
jego likwidacja lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, orga-
nizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych. 

Nie chodzi zatem o jakikolwiek sposób rozwiązania stosunku pracy (np. z upły-
wem okresu, na który został zawarty stosunek pracy), a o rozwiązanie stosunku pracy 
na skutek jednostronnego oświadczenia woli pracodawcy albo na skutek porozumie-
nia stron, z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, albo rozwiązanie stosunku pra-
cy przez pracownika na podstawie art. 55 § 11 ustawy Kodeks pracy, z uwagi na ciężkie 
naruszenie podstawowych obowiązków przez pracodawcę wobec pracownika.

Odpowiadając na pytanie – nie ma przeszkód aby z uprawnień do świadczenia 
przedemerytalnego mógł  korzystać pracownik, z którym firma rozstała się na mocy 
porozumienia stron. Warunkiem jest jednakże, aby przyczyny rozwiązania stosunku 
pracy leżały po stronie zakładu pracy.
Stan prawny na 24.10.2018 r.

Maria Szwajkiewicz

Porozumienie stron nie wyklucza prawa 
do świadczenia przedemerytalnego

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

www.solidarnosc.gda.pl
Potrzebujesz wyjaśnienia – skorzystaj!
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Można odejść na zawsze,
by stale być blisko

ks. Jan Twardowski

Naszej Koleżance Danucie Januć  
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

Męża
składają koleżanki i koledzy z Zarządu Regionu Gdańskiego 

NSZZ „Solidarność” oraz Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Biura ZRG 

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

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

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

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

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

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

tel. 502 273 425

Rabaty na stacjach LOTOS

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

Rabaty  
na stacjach LOTOS

Rabaty na stacjach LOTOS
Z wyłączeniem stacji MOP Na stacjach MOP

Olej napędowy 10 gr/litr 15 gr/litr
Benzyna 10 gr/litr 15 gr/litr
Olej napędowy Dynamic 15 gr/litr 20 gr/litr
Benzyna bezołowiowa 
Dynamic

15 gr/litr 20 gr/litr

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

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

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

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

W zbliżającym się okresie przed-
świątecznym pracodawcy przyzna-
ją pracownikom różnego rodzaju 
świadczenia. Święta Bożego Naro-
dzenia czy Wielkanoc to czas, który 
zwyczajowo wiąże się ze zwiększe-
niem wydatków rodzin. A zatem 
powodem przyznawania świadczeń 
będą wydatki z nimi związane. 

Do najczęściej przyznawanych świad-
czeń z zfśs należą świadczenia pieniężne, 
bony towarowe, karty przedpłacowe 
i paczki świąteczne.

Co do zasady dodatkowe świadczenia 
powinny być opodatkowane podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych, po-
dobnie jak comiesięczne wynagrodzenie. 
Istnieją jednak sytuacje, kiedy opodatko-
wania można uniknąć.

Świadczenia pieniężne 
i rzeczowe

Do końca 2017 r.  świadczenia wypła-
cane z zfśs zwolnione były z podatku do-
chodowego w przypadku, gdy ich roczna 
wartość nie przekroczyła 380 zł. Ustawą 
nowelizującą z 27.10.2017 r.  wprowa-
dzona została zmiana art. 21 ust. 1 pkt 
67 ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, na mocy której od po-
czątku 2018 r.  limit omawianego zwol-
nienia od podatku został podwyższony 
do 1000 zł.

Powyżej tej kwoty różnica musi zo-
stać opodatkowana. 

Nie uległ zmianie zakres zwolnienia 
od podatku. Zwolnieniu od podatku 
dochodowego podlega wartość otrzy-
manych przez pracownika, w związku 
z finansowaniem działalności socjalnej, 
o której mowa w przepisach o zakłado-
wym funduszu świadczeń socjalnych, 
rzeczowych świadczeń oraz otrzy-
manych przez niego w tym zakresie 
świadczeń pieniężnych, sfinansowa-
nych w całości ze środków zakłado-

wego funduszu świadczeń socjalnych 
lub funduszy związków zawodowych. 
Rzeczowymi świadczeniami nie są bony, 
talony i inne znaki uprawniające do ich 
wymiany na towary lub usługi – one 
nadal podlegają opodatkowaniu.

Paczki świąteczne i karty 
przedpłacone

Alternatywą dla bonów są ciągle 
popularne wśród pracodawców paczki 
świąteczne lub karty przedpłacone. Z 
technicznego punktu widzenia karta 
przedpłacona jest bardzo zbliżona do 
karty debetowej, transakcje są autoryzo-
wane do wysokości salda na specjalnym, 
technicznym rachunku, który pracodaw-
ca „zasila” przed użyciem karty. Również 
te świadczenia korzystają z wyższego li-
mitu zwolnień podatkowych, a miano-
wicie do kwoty 1000 złotych.

Należy pamiętać, że jeśli paczki 
świąteczne lub środki na karcie przed-
płaconej nie pochodzą ze środków ob-
rotowych (własnych) pracodawcy, a na 
przykład ze środków zfśs lub środków 
organizacji związkowych, to ich podział 
wśród pracowników powinien nastąpić 
z uwzględnieniem sytuacji życiowej, ma-
terialnej i rodzinnej pracowników.

Na podstawie art. 8 Ustawy o Zakła-
dowym Funduszu Świadczeń Socjal-
nych:
 przyznawanie ulgowych usług 

i świadczeń oraz wysokość dopłat 
z funduszu uzależnia się od sytuacji 
życiowej, rodzinnej i materialnej 
osoby uprawnionej do korzystania 
z funduszu,

 zasady i warunki korzystania z usług 
i świadczeń finansowanych z fun-
duszu oraz zasady przeznaczania 
środków funduszu na poszczególne 
cele i rodzaje działalności socjalnej 
określa pracodawca w regulaminie 
ustalanym zgodnie z art. 27 ust. 1 
albo z art. 30 ust. 5 ustawy o związ-

kach zawodowych. Pracodawca, 
u którego nie działa zakładowa or-
ganizacja związkowa, uzgadnia re-
gulamin z pracownikiem wybranym 
przez załogę do reprezentowania jej 
interesów.

Świadczenia dla emerytów 
lub rencistów od byłego 
pracodawcy lub związków 
zawodowych

Począwszy od 1 stycznia 2018 r.  
bilety, talony i paczki świąteczne prze-
kazywane emerytom i rencistom przez 
byłego pracodawcę są zwolnione z po-
datku dochodowego, jeśli ich wartość nie 
przekracza w ciągu roku kwoty 3000 zł. 

Z przedmiotowego zwolnienia korzy-
stają wyłącznie emeryci i renciści. Z tego 
względu nie mogą z niego korzystać:
 osoby pozostające na zasiłku (świad-

czeniu) przedemerytalnym,
 byli pracownicy, którzy nie są na 

emeryturze lub rencie.

Świąteczne spotkania 
z pracownikami

W przypadku organizowania im-
prez integracyjnych, w których na 
równych zasadach mogą wziąć udział 
wszystkie osoby uprawnione, praco-
dawca nie ma obowiązku różnicowa-
nia wartości świadczeń dla poszczegól-
nych osób. Przykładem takiej imprezy 
integracyjnej może być wigilia pra-
cownicza. Rozwiązanie takie uznał za 
dopuszczalne Sąd Najwyższy w wyro-
ku z dnia 23 października 2008 roku 
(sygn. II PK 74/08), potwierdzając, 
że imprezy integracyjne mogą być fi-
nansowane z funduszu socjalnego, bez 
konieczności różnicowania sytuacji 
pracowników. 
Stan prawny na 19.11.2018 r. 

Maria Szwajkiewicz

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Gotówka na święta czy bony

Dla pracowników zatrudnionych na 
umowach czasowych od 22 lutego 
2016 r. z dniem 21 listopada 2018 
r. upłynie maksymalny – 33-mie-
sięczny – limit zatrudnienia na tej 
podstawie, co oznacza, że od 22 li-
stopada ulegną one z mocy prawa 
przekształceniu w umowy na czas 
nieokreślony.

Po zmianach,  które weszły w 
życie 22 lutego 2016 r., przepis art. 
251 § 1 kodeksu pracy przewiduje 
dwa limity – czasowy i ilościowy. 
Począwszy od tego dnia okres za-
trudnienia na podstawie umowy 
o pracę na czas określony, a także 

łączny okres zatrudnienia na pod-
stawie umów o pracę na czas okre-
ślony zawieranych między tymi 
samymi stronami stosunku pracy, 
nie może przekraczać 33 miesięcy, 
a łączna liczba tych umów nie może 
przekraczać trzech.

Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy zmie-
niającej, jeżeli umowa na czas określony 
trwała od 22 lutego 2016 r., do okresu 
zatrudnienia pracownika na potrzeby 
obliczenia limitu 33 miesięcy pracy na 
podstawie umów terminowych wlicza 
się czas przypadający dopiero od tego 
dnia. Oznacza to, że najwcześniejszą 
datą, w której taka umowa (lub kolej-
na) przekształci się w umowę o pracę 

na czas nieokreślony, jest 22 listopada 
2018 r. 

Przykład
Z pracownikiem zawarto umowę o 
pracę na czas określony na okres od 
1.12.2015 r. do 30.11.2018 r. (3 lata). 
Jeżeli umowa ta nie rozwiąże się 
najpóźniej z dniem 21.11.2018 r. (w 
tym dniu osiągnięty zostanie okres 33 
miesięcy, liczony od 22.02.2016 r.), to 
22.11.2018 r. pracownik będzie uwa-
żany za zatrudnionego na podstawie 
umowy o pracę na czas nieokreślony. 

Stan prawny na 27.11.2018 r.
Maria Szwajkiewicz

ZAPYTAJ PRAWNIKA

Umowy terminowe po 22 listopada 2018 r.

www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność” opracował Wojciech Matuszewski
Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

Region Słupski NSZZ „Solidarność”
ul. Jedności Narodowej 2, 76-200 Słupsk
Tel. 59 842 68 85, fax 59 842 87 47, kom. 504 236 574 sekr.slupsk@solidarnosc.org.pl 
lub nszz_sl@poczta.onet.pl

SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

W tę jedyną niepowtarzalną noc, gdy pierwsza 
gwiazdka prowadzi nas do Betlejem, w którym 

przyszedł na świat nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, 
dzielimy się opłatkiem i składamy życzenia, 

aby w naszych sercach zagościła miłość, radość 
i dopisywało zdrowie.

Niech święta Bożego Narodzenia staną się oazą 
ciepła domowego, a rodzący się w ubogiej stajence 

maleńki Jezus umocni w Was wiarę, mądrość 
i nadzieję 

w całym 2019 roku.

Stanisław Szukała
Przewodniczący oraz Zarząd Regionu Słupskiego 

NSZZ „Solidarność”

11 listopada w kościele Mariackim 
w Słupsku odprawiona została uroczysta 
Msza Święta w Intencji Ojczyzny i Mia-
sta Słupska w 100 rocznicę odzyskania 
niepodległości przez naszą ojczyznę po 
125 latach niewoli. Eucharystię w towa-
rzystwie księży z dekanatu słupskiego 
Wschód i Zatorze koncelebrowali ks. 
dziekan Zbigniew Krawczyk i Honoro-
wy Obywatel Miasta Słupska prałat Jan 
Giriatowicz, zasłużony kapelan słupskiej 
„Solidarności”. Obecni byli również pro-
boszczowie słupskich parafii, m.in. ks. ka-
nonik Lucjan Huszczonek z największej 
parafii pw. Maksymiliana Kolbe. Wśród 
zaproszonych gości byli parlamentarzyści 
ziemi słupskiej, władze miasta i powiatu, 
radni miejscy i powiatowi, wójtowie oko-
licznych gmin, wojsko, policja. Co bardzo 
cieszy, w uroczystościach uczestniczyła 
duża grupa młodzieży szkolnej z pocztami 
sztandarowymi. Obecny był także poczet 
sztandarowy słupskiego Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność”, przewodniczący ZR 
Stanisław Szukała, jak i liczni związkowcy 
ze słupskich zakładów pracy. Homilię wy-
głosił proboszcz parafii pw. NMP Wspo-
możenia Wiernych z Miastka infułat Da-
riusz Jastrząb. Było to bardzo patriotyczne 
i wzruszające kazanie, po którym długo nie 
milkły brawa wiernych. 

Po skończonym nabożeństwie or-
szak pocztów sztandarowych, delegacji 
i mieszkańców przeszedł na plac Zwy-
cięstwa, gdzie pod pomnikiem Żołnie-
rza Polskiego złożono wieńce i wiązanki 
kwiatów. W imieniu Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność” w Słupsku kwia-
ty złożyli Stanisław Szukała, Andrzej 
Mazuruk i Wiktor Usyk. Odczytano 
również Apel Poległych, a Kompania 
Reprezentacyjna 7 Brygady Obrony 
Wybrzeża oddała salwę honorową. 

Podczas uroczystości szczególną 
uwagę zwracali na siebie marynarze 
amerykańscy z bazy wojskowej w Re-
dzikowie. Były także okolicznościowe 
przemówienia wicewojewody pomor-
skiego Mariusza Łuczyka, jak i nowej 
prezydent Słupska Krystyny Danilec-
kiej-Wojewódzkiej.

Obok oficjalnych obchodów Na-
rodowego Święta Niepodległości na 
słupszczan czekało wiele atrakcji, jak 
pokaz sprzętu wojskowego przygoto-
wany przez Batalion Ochrony Bazy 
w Redzikowie, poczęstunek wojskową 
grochówką z kuchni polowej, liczne gry 
i zabawy dla dzieci i młodzieży. 

Po oficjalnej uroczystości na placu 
przed ratuszem odbyło się widowisko 
historyczne pt. „Inscenizacja Polska 
Nieśmiertelna”, gdzie ukazano sceny 
z życia narodu z czasów sprzed Kon-
stytucji 3 maja, przez powstania naro-
dowe i wojny światowe do czasów nam 
współczesnych. Obchody zakończył 
pokaz fajerwerków.

Równocześnie w Teatrze Rondo 
odbył się wieczór poetycko-muzyczny 
„Opowieści o Niepodległej” w reżyserii 
miejscowego barda Grzegorza Gurła-
cza. Zwieńczeniem tego wyjątkowego 
dnia była uroczysta gala „Pro Patria 
Semper” w słupskiej Filharmonii Sinfo-

W dniu 19 listopada obradowało Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidar-
ność” w Słupsku. Tematem obrad było omówienie wyjazdu na Marsz Niepodległości 
w Warszawie, sprawy finansowe Związku, jak i przygotowanie się do uroczystości 
grudniowych. Zarząd Regionu składa podziękowania organizacjom zakładowym 
Unii Famarol w Słupsku, MZK, Energi, Curver, Emerytom i Rencistom, Oświacie 
za liczny udział w warszawskim Marszu Niepodległości.
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Boże Narodzenie wg Roberta Campina, ok. 1425 r.

Obradowało Prezydium Zarządu Regionu

100 rocznica odzyskania 
niepodległości 

nia Baltica, gdzie orkiestra pod batutą 
Rubena Silvy w towarzystwie gwiazd 
opery i chóru Politechniki Gdańskiej 
wykonała utwory muzyki klasycznej 
i filmowej Wojciecha Kilara. 

Warto także wspomnieć o 6 Słup-
skim Biegu Niepodległości, który w tym 

Sztandar Zarządu Regionu na uroczystościach niepodległościowych.

roku zgromadził rekordową liczbę 600 
uczestników na 10-kilometrowej trasie 
wiodącej ulicami centrum miasta.

W następnych dniach na terenie 
Słupska odbywały się liczne spotka-
nia, debaty i koncerty poświęcone tej 
wzniosłej rocznicy.

Podczas pikniku wojskowego.
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Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku
Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku

Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem
Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze. *)

Kiedy słyszymy słowa cytowanej piosenki, to od razu „radość wita wszyst-
kich”, bo wiadomo, że zbliża się Wigilia – przeddzień świąt Bożego Narodzenia. 
Czas radości, spotkań z rodziną i przyjaciółmi, wspólnego spożywania wiecze-
rzy, śpiewania kolęd, prezentów, a u niektórych także wyjścia na pasterkę.

Etymologia słowa Wigilia

Wyraz Wigilia jest zapożyczony z łaciny, pochodzi od vigilia, co znaczyło 
‘czuwanie, stróżowanie, warta’, bo vigil to ‘straż’, a vigiliare to ‘czuwać’.

Słowo wigilia zapisywano w języku polskim także: wilia, wigilja, wilja.
Jak pisze Maciej Malinowski z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 

dzień poprzedzający Boże Narodzenie nasi przodkowie nazwali tak, ponieważ 
w dawnych czasach noc przed Narodzeniem Pańskim pierwsi chrześcijanie 
spędzali na vigiliach, czyli na dwunastogodzinnym czuwaniu i modlitwie. 
Trwało to od szóstej po południu do szóstej rano, wówczas jedna vigilia była 
‘częścią nocy równą trzem godzinom’. 

W przeszłości słowo vigilia odnosiło się do każdego dnia poprzedzającego 
większe święto kościelne, na przykład Wielka Sobota stanowiła wigilję przed 
świętami Zmartwychwstania Pańskiego, a 14 sierpnia obchodzono wigilję 
przed świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Jeszcze w „Słowniku języka polskiego” Jana Karłowicza, Adama Kryńskiego 
i Władysława Niedźwieckiego z 1919 roku można przeczytać, że wigilja, wilia 
to ‘dzień poprzed świętem, często łączony z postem, przedświęcie’.

Współczesne definicje

Obecnie wigilia to:
1. ‘Dzień poprzedzający inny dzień, zwykle świąteczny’, np. wigilia imienin.
2. Wigilia – ‘dzień poprzedzający święta Bożego Narodzenia’.
3. ‘Tradycyjna, uroczysta wieczerza w przeddzień świąt Bożego Narodzenia’.
4. ‘W starożytnym Rzymie: część nocy równa trzem godzinom’.

Pisownia 

Powyższe definicje wskazują na to, że słowo wigilia współcześnie ma kilka 
znaczeń i dlatego raz pisze się je z wielkiej litery, a innym razem z małej. Jeżeli 
mamy na myśli dzień poprzedzający Boże Narodzenie, czyli 24 grudnia, wów-
czas stosujemy wielką literę – Wigilia, natomiast w pozostałych znaczeniach 
(1., 3., 4.)  – stosujemy małą literę – wigilia.

„Wielki słownik ortograficzny” przypomina także, że, odmieniając słowo 
wigilia przez przypadki, stosujemy końcówki fleksyjne: „-lii”, „-lię”, „-lii”, a za-
tem poprawny jest zapis: wigilii, wigilię.

Drodzy Czytelnicy,

na nadchodzące święta Bożego Narodzenia życzę, by w zdrowiu i wśród 
najbliższych spędzili Państwo wiele szczęśliwych chwil, śpiewając kolędy i skła-
dając sobie wzajemnie wiele serdecznych życzeń, jak w znanej piosence:

Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski.

Niebo ziemi, niebu ziemia
Wszyscy wszystkim ślą życzenia
Drzewa ptakom, ptaki drzewom
Tchnienie wiatru płatkom śniegu...

Barbara Ellwart

*) Tytuł „Jest taki dzień”, autor tekstu – Krzysztof Dzikowski, kompozytor – Seweryn Kra-
jewski, rok powstania piosenki – 1966, oryginalne wykonanie – Czerwone Gitary.

Na rozwiązania (e-maile, listy 
tradycyjne, adresy w stopce na str. 
2) czekamy do 15 dnia następnego 
miesiąca od ukazania się tego wyda-
nia „Magazynu”. 
Rozlosowaliśmy nagrodę za rozwią-
zanie Krzyżówki z Augustynem z nr. 
10/2018. Otrzymuje ją pan Łukasz 
Gloc. 
Nagrodę wyślemy pocztą. Hasło 
brzmiało: „Dzień Edukacji”.

NA KOŃCU JĘZYKA

Wigilia

CZYTELNICY I MY

POZIOMO
1) Wielka i Mała Niedźwiedzica, Krzyż 
Południa, 8) dawn. szczególne względy, 
11) ukrycie informacji, 12) znieważenie, 
13) mieszkańcy, obywatele, 14) jedna 
z funkcji trygonometrycznych, 15) zbiór 
map, 16) przepływa przez Weronę, 
18) Kurkowe, zgrana paczka, 20) Rom, 
21) dobra klasztorne, 22) mit. koń  
z głową mężczyzny, 23) niezapomniany 
Duńczyk z �lmu „Vabank”, 25) Łapicki, 
Rosiewicz, 27) utracił mowę, 28) werwa, 
energia, 31) siostra Balladyny,  32) pocz-
towe zawiadomienie, 34) zimą gubi igły, 
36) Włodzimierz, kompozytor piosenki 
„Żeby Polska była Polską”, 38) zwiększa-
nie swoich wpływów, 39) posługuje się 
nim Al-Kaida, 40) Ilion, 41) pisze sztuki 
dla teatru.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12

13 14 15

16 17 18 19 20

21 22

23 24 25 26

27 28 29 30 31

32 33 34 35 36 37

38 39

40 41

PIONOWO
1) klomb, ozdobny trawnik, 2) umowa 
przedślubna, 3) bolące miejsce w ką-
ciku ust, 4) szata liturgiczna, 5) bzdura, 
nonsens, 6) jest odmiennego zdania, 
7) model toyoty, 8) na nodze pancze-
nistki, 9) nauka o języku i kulturze Chin, 
10) mieszkanka miasta założonego przez 
Aleksandra Macedońskiego, 16) muzycz-
ne towarzyszenie, 17) imię Hopkinsa, 
Quinna, 18) ozdoba bluzki, 19) jeden 
z pasterzy, 20) nerka zwierzęca, 24) sto-
larstwo, szklarstwo, fryzjerstwo, 26) zwie-
rzęta łowne, 29) „ … Jones”, seria �lmów 
z Harrisonem Fordem, 30) ptak, ssak, 
czapka, 33) uczucie niepokoju, 34) izra-
elski wywiad, 35) nędzne łóżko, 36) błąd 
koszykarza, 37) skóra na rękawiczki.

(kas)

Rozwiązaniem jest hasło utworzone 
z liter w szarych kratkach. Nagrodą za 
rozwiązanie jest nowa książka Adama 
Chmieleckiego „Solidarni i niepodlegli”.

Świąteczna krzyżówka z Niedźwiedzicą

www.facebook.com/solidarnoscgdansk

Wiem więcej – działam skutecznie
Region Gdański NSZZ „Solidarność” zaprasza do udziału 
w projekcie „WIEM WIĘCEJ – DZIAŁAM SKUTECZNIE!”. Celem 
projektu jest podniesienie kompetencji eksperckich przedsta-
wicieli NSZZ „Solidarność” poprzez ich udział w szkoleniach 
z zakresu negocjacji, prawa pracy oraz analizy ekonomicz-
no-�nansowej przedsiębiorstw. Projekt skierowany jest do 

członków NSZZ „Solidarność” jako przedstawicieli partnera 
społecznego zaangażowanego w proces stanowienia prawa 
w Polsce. Udział w projekcie jest w 100 procentach bezpłatny!
Zgłoś się do nas: Region Gdański NSZZ „Solidarność”, 
Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24 pok. 128 i 129 
tel. 58 308 43 37, e-mail: rekrutacja@solidarnosc.gda.pl
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Kościół z mumiami
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

Reklama

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

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

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

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

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

DYREKTOR BIURA ZRG, pok. 110, 308 42 60 

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

KADRY, pok. 127, 308-42-97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REG. SEKCJA OŚWIATY I WYCHOWANIA, 
pok. 119, 308 44 22, fax: 308 42 01 
oswiata@solidarnosc.gda.pl

SEKCJA REGIONALNA KOLEJARZY  
Gdynia, pl. Konstytucji 1/1 
tel./fax: 721 24 44

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

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

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

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

Biura oddziałów ZR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uwaga! przed każdym  
nr. telefonu stacjonarnego dodajemy 58

W odległości dziewięciu kilometrów w prostej linii od morza leży niewielka 
miejscowość Roszczyce, przez którą przejeżdża się, kierując z Maszewka 
do Ulini i dalej do Łeby. Mało kto zwraca na nią uwagę, bo to nawet nie 
wieś, lecz osada zamieszkana przez około 200 osób. Warto się tam jednak 
zatrzymać, bo właśnie w Roszczycach znajduje się barokowa perełka ar-
chitektoniczna.

Archeolodzy twierdzą, że pierwsi 
ludzie na terenach dzisiejszej miejsco-
wości Roszczyce pojawili się w dzie-
siątym tysiącleciu przed naszą erą. Na 
stałe osiedlili się zdecydowanie później. 
Natomiast pierwsza wzmianka o Rosz-
czycach występuje w dokumencie 
z 7 stycznia roku 1348, kiedy to komtur 
gdański Gerhard von Stegen dokonał 
aktu nadania osady Bartusowi de Ros-
sytz (Rosickiemu). Rosiccy zawiadywali 
tymi terenami przez ponad sto lat. W 
1488 roku wieś nabył Lorenz von Kroc-
kow, zwany „Mocnym”. Z innych doku-

mentów dowiadujemy się, że Lorenz, 
czyli Wawrzyniec Krokowski, otrzymał 
Roszczyce w posagu dzięki małżeństwu 
z Ewą z Roszczyc, zapoczątkowując li-
nię krokowsko-roszczycką. Rodzina 
Krokowskich była właścicielami Rosz-
czyc (Roschütz) aż do 1815 roku. I to 
właśnie za ich panowania powstała wy-
jątkowo urokliwa budowla.

Był rok 1659. Hrabia Reinhold von 
Krockow, syn starosty darłowskiego, 
wójt Ziemi Lęborskiej, a także poseł na 
Sejm, wybudował w Roszczycach nie-
wielką kaplicę z kryptą. Jedni twierdzą, 

że była to prywatna kaplica Krokow-
skich, bo do jej krypty wiodło pod-
ziemne przejście z pałacu. Inni uważają, 
że miała służyć również mieszkańcom 
okolicznych wsi – Bargędzina i Niezna-
chowa. Bowiem Krokowski do kaplicy 
dołączył dwa hektary ziemi, z których 
dochód był przeznaczony na jej utrzy-
manie. Ponadto wyznaczył dla pastora 
– Krokowscy z Roszczyc byli ewangeli-
kami – pensję w wysokości stu talarów 
rocznie. Wiadomo, że pod koniec XVII 
wieku owa kaplica została zamieniona 
na kościół, przy którym powstała para-
fia ewangelicka. Świątynią katolicką pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Pan-
ny stała się dopiero po II wojnie świa-
towej, w 1952 roku. Początkowo był to 
kościół filialny parafii Białogarda, a od 
1972 r. jest filią parafii w Sarbsku.

Kościół, a właściwie kościółek, to 
niewielka, murowana budowla z trzech 
stron tynkowana i bielona, zwieńczo-
na dwuspadowym dachem, z którego 
wyrasta czteroboczna wieża nakryta 
barokowym, blaszanym hełmem. Bry-
ła kościoła jest prostokątna, od strony 
wschodniej zamknięta trójbocznie, a od 
zachodniej z wydzieloną w formie ry-
zalitu ceglaną wieżą. Wnętrze jest jed-
noprzestrzennym pomieszczeniem, 
pierwotnie bardzo skromnie wyposa-

i barokową, bogato zdobioną ambonę 
z rzeźbami dwunastu apostołów. Rów-
nież za czasów rządów rodu Retzlaffów 
zakupiono drewniany, barokowy ołtarz, 
a także organy, które uchodzą za naj-
starsze w powiecie lęborskim. Dzisiaj 
są niestety nieczynne.

Wewnątrz kościoła, na wschodniej 
ścianie prezbiterium, znajdują się dwa 
interesujące, XVII-wieczne okucia tru-
mienne wysokie na 80 i szerokie na 
50 centymetrów, wykonane z blachy 
miedzianej, pokrytej kolorową ema-
lią. Znajdują się na nich herby rodów 
spokrewnionych z Krokowskimi. Inną 
niezwykłą atrakcją kościoła w Roszczy-
cach jest krypta – na razie nieudostęp-
niana turystom, w której znajdują się 
zmumifikowane w sposób naturalny 
ciała zmarłych przedstawicieli rodu 
von Krockow. Jednym z nich jest hra-
bia Otto von Krockow (zm. w 1805 r.). 
Kolejna postać to jego żona Nikolaine 
z domu von Weiher. Ich ciała spoczy-
wały w miedzianych trumnach, które 
zrabowali Francuzi w 1813 roku. Po-
chowano ich więc w trumnach ołowia-
nych, ale i te ukradziono.

Będąc w Roszczycach warto też 
obejrzeć pozostałości po tamtejszym 
folwarku. Szkoda, że parterowy dworek 
z pierwszej połowy XIX wieku, a także 

Roszczyce. Zmumifikowane ciało hrabiego Otto von Krockow.

Kościół w Roszczycach.

żonym. W 1703 roku Krokowscy za-
kupili w gdańskiej ludwisarni dzwon. 
Jednak to nie Krokowscy, lecz kolejny 
właściciel, Adolph Retzlaff, a następnie 
jego bratanek Leo Neitzke, upiększyli 
świątynię, kupując do jej wnętrza w lę-
borskiej pracowni rzeźbioną emporę 

trzyhektarowy park są w nie najlepszym 
stanie. A przecież sto lat temu w Rosz-
czycach funkcjonowała kopalnia marglu, 
w 1910 roku powstała kolej wąskotoro-
wa. Była też szkoła, gorzelnia, tartak, 
kuźnia i młyn wodny, a nawet karczma.

Tekst i zdjęcia Maria GiedzDwór w Roszczycach z pierwszej połowy XIX wieku.


