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Uformowany przez Gdańsk

Tadeusz Chmielewski, tak jak wielu 
innych członków Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”, po wprowa-
dzeniu stanu wojennego został 
zatrzymany w nocy z 12 na
13 grudnia 1981 r. w hotelu Grand 
w Sopocie. Przez ponad rok był 
internowany. 
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Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe 
wydał wyrok na korzyść aktywnego 
działacza NSZZ „Solidarność”, uzna-
jąc, że pracodawca – Port Lotniczy 
Gdańsk sp. z o.o. – niesłusznie uka-
rał pracownika karą porządkową. 
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Sąd pracy po stronie 
związkowca

Odwiedziliśmy posłów 
i senatorów Zjednoczonej 
Prawicy, by nie mówili,  
że nie wiedzieli

Rozmowa z Katarzyną Zimmer-
-Drabczyk, kierownikiem Biura 
Eksperckiego, Dialogu i Polity-
ki Społecznej Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”. 
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Dialog nie może być 
pozorowany

Grunt to własność

Z początkiem 2019 roku w życie 
weszły zmiany dotyczące prze-
kształcania prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowa-
nych na cele mieszkaniowe w pra-
wo własności tych gruntów.
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Ten akt barbarzyństwa nigdy 
nie powinien się wydarzyć. 
Prezydent Gdańska Paweł 
Adamowicz został zamordo-
wany. 
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Pożegnanie Prezydenta
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„Solidarność” z sieci marke-
tów Biedronka 15 stycznia 
rozpoczęła przeprowadzanie 
referendum strajkowego. 
Jednak w praktyce referen-
dum realizowane jest poza 
sklepami, bo Jeronimo Mar-
tins Polska (właściciel sieci 
sklepów Biedronka) utrudnia 
związkowcom procedurę.
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Biedronce związano skrzydła
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– Najważniejsza jest realizacja postulatów Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz sztabu protestacyjnego Kra-
jowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Chodzi o przystąpienie do rzetelnych, uczciwych i meryto-
rycznych rozmów, w wyniku których uda się wypracować kompromis, a nie zwodzenie nas w nieskończoność, jak to 
miało miejsce przez cały ubiegły rok – mówił Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”, 31 stycznia podczas konferencji prasowej dotyczącej rozpoczęcia akcji protestacyjnej ogłoszonej 
przez Krajowy Sztab Protestacyjno-Strajkowy NSZZ „Solidarność”.
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AKTUALNOŚCI

W KRAJU

W REGIONIE

Pozorowany dialog
Przewodniczący Komisji Krajowej 

NSZZ „Solidarność” Piotr Duda spotkał się 
15 stycznia z przedstawicielami Krajowej 
Sekcji Muzeów i Instytucji Ochrony Za-
bytków NSZZ „S”, którzy przedstawili mu 
postulaty dotyczące zmian w muzealnic-
twie. Wskazali, że Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego przez ostatnie 
kilka lat prowadziło pozorowany dialog 
i nie starało się rozwiązać rzeczywistych 
problemów muzealników. 

Pluralizm związkowy dla 
wszystkich

NSZZ „Solidarność” pod koniec grudnia 
2018 r. skierował do rządu postulat, w któ-
rym domaga się pluralizmu związkowego w 
służbach mundurowych. „Solidarność” żąda, 
aby podobnie jak strażacy, którzy mogą się 
organizować w różne związki zawodowe, 
takie samo prawo mieli m.in. policjanci. Nie 
wszyscy policjanci chcą należeć do związku 
branżowego, a wolno im przynależeć tylko 
do NSZZ Policjantów. Niektórzy chcą być na 
przykład w „Solidarności”. Rząd jak na razie 
milczy. „S” przygotowuje projekt nowelizacji 
ustawy w tej sprawie.

Sztab protestacyjno-strajkowy 
NSZZ „Solidarność”

14 stycznia w Warszawie zebrał się 
konwent przewodniczących zarządów 
regionów i sekretariatów branżowych 
NSZZ „Solidarność”, który przekształcił się 
w sztab protestacyjno-strajkowy. Zada-
niem sztabu jest przygotowanie działań, 
których celem jest realizacja stanowiska 
Komisji Krajowej z 11 grudnia ub.r., w któ-
rym Związek zawarł listę postulatów. Tego 
dnia odbyło się również spotkanie z mini-
ster rodziny, pracy i polityki społecznej 
Elżbietą Rafalską, która w imieniu rządu 
Mateusza Morawieckiego odniosła się do 
postulatów Związku. Zadeklarowała, że w 
najbliższym czasie poszczególni ministro-
wie rządu odniosą się pisemnie do stano-
wiska Komisji Krajowej. 

Jakie będą emerytury 
w 2019 roku?

Od 1 marca 2019 roku emerytury 
i renty wzrosną o co najmniej 70 zł brut-
to. Będzie to najkorzystniejsza waloryza-
cja świadczeń emerytalnych i rentowych 
w ostatnich latach. 

W połowie grudnia Sejm przyjął za-
proponowaną przez rząd waloryzację 
rent i emerytur na 2019 rok. Zgodnie z  
nią w marcu emerytury i renty wzrosną o 
3,26 proc., ale nie mniej niż o 70 zł brutto. 
Na takim rozwiązaniu zyskają osoby, któ-
rych świadczenie nie przekracza 2147,30 
zł brutto. Gdyby emerytura niższa od tej 

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

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

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

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

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

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

tel. 502 273 425.

Rabaty na stacjach LOTOS

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

Rabaty 
na stacjach LOTOS

Rabaty na stacjach LOTOS
Z wyłączeniem stacji MOP Na stacjach MOP

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

15 gr/litr 20 gr/litr

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

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

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

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

na stacjach LOTOS

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podpisała z LOTOS Paliwa umowę, na 

na stacjach LOTOSna stacjach LOTOSna stacjach LOTOSna stacjach LOTOSna stacjach LOTOS

Koncert kolęd 
w parafii św. Brygidy

lidarność”. W tym roku wystąpił zespół 
PECTUS, który zaśpiewał wraz z miesz-
kańcami tradycyjne polskie kolędy i pa-
storałki. Koncert odbył się dzięki wsparciu 
Grupy ENERGA, Lotto, Lotosu i Gdańskiej 
Stoczni „Remontowa”. 

Szkolenie SIP
18 stycznia w sali Akwen w gdańskiej 

siedzibie „Solidarności” odbyło się szkole-
nie dla zakładowych społecznych inspek-
torów pracy z ochrony przeciwpożarowej.

W szkoleniu uczestniczyło 26 osób, 
które reprezentowały organizacje z za-
kładów z całego Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”. Byli społeczni in-
spektorzy  m.in. z Gdańska, Gdyni, ale też 
z Malborka, Chojnic, Kościerzyny i innych 
miejscowości. Zajęcia prowadził Karol 
Madej, strażak z Portowej Straży Pożarnej 
„Florian” w Gdańsku. Szkolenie dotyczyło 
zagadnień przeciwpożarowych, jak im 
przeciwdziałać, w tym prewencji i odpo-
wiedzialności pracodawcy za bezpieczeń-
stwo pracowników. Było to jedno z cyklu 
szkoleń, które odbywają się co miesiąc 
przez cały rok szkoleniowy 2018/2019.

Spotkanie świąteczno-
noworoczne w powiecie 
wejherowskim

kwoty została zwaloryzowana o wskaźnik 
3,26 proc., wówczas podwyżka byłaby 
niższa niż 70 zł brutto. Dla porównania, 
w marcu 2018 roku emerytury i renty 
wzrosły o 2,98 proc., a najniższe świadcze-
nie zostało podniesione o niespełna 30 zł. 
Po marcowej waloryzacji najniższa eme-
rytura, renta z tytułu całkowitej niezdol-
ności do pracy, renta socjalna oraz renta 
rodzinna będą wynosić 1100 zł brutto. 
Natomiast najniższa renta z tytułu czę-
ściowej niezdolności do pracy zostanie 
podwyższona do 825 zł brutto. W przy-
padku najmniejszych świadczeń wskaźnik 
waloryzacji wyniesie więc 6,8 proc. 

Pożegnanie Prezydenta

Na budynku NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku przy Wałach Piastowskich na 
znak żałoby widoczna była opuszczona 
do połowy masztu �aga naszego Związ-
ku. Pogrzeb zamordowanego prezydenta 
Gdańska Pawła Adamowicza odbył się 19 
stycznia w bazylice Mariackiej w Gdań-
sku. (więcej str. 8).

Nowi członkowie „S”
W 2018 roku szóstce organizatorów 

z Działu Szkoleń i Rozwoju Komisji Krajowej 
udało się pozyskać niemal 1300 nowych 
członków. Przy koordynacji na poziomie 
kraju udało się założyć 19 nowych organiza-
cji zakładowych, międzyzakładowych i od-
działowych, pomoc i realny wzrost uzwiąz-
kowienia zanotowano w co najmniej 40 już 
istniejących. Dział Szkoleń i Rozwoju podjął 
współpracę łącznie ze 116 organizacjami 
związkowymi lub �rmami, gdzie pracow-
nicy postanowili zrobić pierwszy krok do 
założenia związku i poprosili przedstawicieli 
Działu Rozwoju Związku o pomoc. 

Tradycyjnie już w styczniu w bazylice 
św. Brygidy w Gdańsku odbył się świą-
teczno-noworoczny koncert kolęd pod 
patronatem metropolity gdańskiego ks. 
abp. Sławoja Leszka Głódzia i NSZZ „So-

W spotkaniu Prawa i Sprawiedliwości 
powiatu wejherowskiego, które odbyło 
się 21 stycznia, udział wziął m.in. prze-
wodniczący Zarządu Regionu Gdańskie-
go „S” Krzysztof Dośla.

Przewodniczący gdańskiej „S” w trak-
cie dyskusji zwrócił uwagę m.in. na fakt, 
że choć bezrobocie jest obecnie rekordo-
wo niskie, to jednak dochodzi do napięć, 
a także poruszył sprawę reformy edukacji. 
– Była konieczna, ale sposób jej przepro-
wadzenia pozostawia wiele do życzenia 
– zaznaczył, dodając, że podstawą poro-
zumiewania się jest dialog, a tam, gdzie 
zaczyna go brakować, pojawiają się, nie-
stety, zjawiska, z którymi nie chcielibyśmy 
mieć do czynienia.

Do Wejherowa przyjechali również 
posłowie: Janusz Śniadek oraz Dorota 
Arciszewska-Mielewczyk. Wśród gości był 
także ks. prałat Daniel Nowak. – Chrystus 
mówi, że nasza ojczyzna jest w niebie, a 
ojczyzny niebieskiej uczymy się przez 
miłość do tej ziemskiej. Nie może tu być 
fałszu – stwierdził dziekan dekanatu Wej-
herowo.

Emerytalna wygrana
Pozytywnym werdyktem w sprawie 

emerytury pomostowej pracownika jednej 
ze spółek portowych w Gdyni zakończyło 
się postępowanie przed VII Wydziałem Pra-
cy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okrę-
gowego w Gdańsku. Gdyńskiego rybaka 
reprezentowała prawnik z Działu Prawnego 
ZRG NSZZ „S”.  
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PYTANIE MIESIĄCA

WOJCIECH KUJATT, zakładowy społeczny 
inspektor pracy w PEWiK Gdynia

– Firmy zaczęły poszukiwać pracowników, bo miejsc na rynku 
pracy jest więcej, a ludzi jakby mniej. Przyszli pracownicy, zgła-
szając się do nas, zaczynają wyraźnie mówić o swoich oczekiwa-
niach �nansowych. Młode osoby mają obecnie inne podejście do
pracy i do zakładu, w którym się zatrudniają. Nie chcą się wiązać 
z pracodawcą czy instytucją dożywotnio. Zakładają, że w przy-
szłości będą szukać pracy lepiej płatnej. Akurat w naszej spółce 
zarobki są na przyzwoitym poziomie, nie ma pracowników se-
zonowych, tymczasowych, zatrudnianych na umowy zlecenia. 
Sytuacja kadrowa jest bardzo stabilna.

JANUSZ WIŚNIEWSKI, zakładowy społeczny 
inspektor pracy i przewodniczący Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Mostostalu 
Chojnice sp. z o.o. sp.k.

– W zakładach pracy sytuacja pracownika zmienia się na plus. 
Dawniej różnie był on traktowany. Jeśli pracował w dziale, w któ-
rym się nie sprawdzał, to go zwalniano, chociaż miał predyspo-
zycje do wykonywania innych zadań. Obecnie przenosi się taką 
osobę na inny wydział, poszukuje się możliwości, które pozwa-
lają mu na efektywną pracę gdzie indziej. Zaczyna się traktować 
pracownika jako ważne ogniwo zakładu. Pracodawca widzi, że 
człowiek to nie przedmiot, że jest ważny, że jeśli go nie będzie, to 
�rma nie wykona planu czy zleceń. Zakład może przestać funkcjo-
nować, otrzymać kary za niedotrzymanie umów w terminie. Stale 
brakuje nam fachowców, specjalistów. W ubiegłym roku wspólnie 
z prezesem zarządu spółki wypracowaliśmy zasadę, że jeśli nasz 
pracownik znajdzie kandydata do pracy u nas i będzie on spełniał 
oczekiwania pracodawcy oraz zostanie przyjęty, to taki pracownik 
otrzyma dodatek. Dobrze się też stało, że przywrócono szkolnic-
two zawodowe i w okresie wakacji przychodzą do pracy ucznio-
wie. Dowiadują się, na czym polega praca w zakładzie. 

PIOTR MADEJ, zakładowy społeczny 
inspektor pracy i przewodniczący Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Gdańsku

– U nas trudno coś zmieniać, poza zarobkami. Na pewno pra-
cownik jest bardziej szanowany i doceniany, ale wszystko rozbija 
się o niskie zarobki. Wiele osób szuka nowej pracy i jeśli ją znaj-
dzie, to odchodzi. My zostajemy z brakiem pracowników. Do na-
szej instytucji sporo osób się zgłasza, ale skoro tylko dowiadują 
się, ile będą zarabiać, nie podejmują pracy.

ALBIN ORLIKOWSKI, zakładowy społeczny 
inspektor pracy i wiceprzewodniczący Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Polipol Meble 
Polska Chojnice

– Zdecydowanie poprawiły się warunki pracy, ale i kwestie 
�nansowe. Utrzymanie pracowników w zakładzie, ale i pozyski-
wanie nowych wiąże się z zarobkami. Pracujemy na akord w sys-
temie trzyzmianowym, więc nie mamy wymuszanych przez pra-
codawcę nadgodzin. Zdarza się jednak, że czasem przychodzimy 
do pracy dodatkowo w sobotę, ale wówczas otrzymujemy za to 
pieniądze. Ze względu na niewielką liczbę chętnych do pracy 
widać dbałość o pracownika. Człowiek jest ceniony, gdyż pra-
codawca wie, że pracownik w każdej chwili może odejść. Oczy-
wiście daleko nam do standardów zachodnich, ale jest zmiana. 
Relacje pomiędzy nami a pracodawcą są poprawne.

MARIUSZ SARNOWSKI, zakładowy społeczny 
inspektor pracy i członek Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” w Miejskim Zakładzie 
Komunikacji w Malborku

– Mamy trudną sytuację, bo ze względu na niskie zarobki bra-
kuje ludzi do pracy. Zatrudniamy emerytów. Młodzi nie chcą u nas 
pracować, nie chcą inwestować pieniędzy, aby uzyskać kwali�kacje
kierowcy autobusowego. Nie chcą wstawać bardzo wcześnie do 
pracy, ponosić odpowiedzialności… Wyraźnie widać, że stosunek 
pracodawcy do pracownika się zmienia, zmieniają się na lepsze też 
warunki socjalne. Jednak podstawą wszystkiego jest wzrost pensji.

oprac. (mig)

Czy przy zmniejszającym się 
bezrobociu poprawiła się sytuacja 
pracowników w zakładach pracy?

Region Gdański NSZZ „Solidarność” serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach oferowanych w ra-
mach 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 szcze-
gólnego 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
 

Wielu Polaków z niedowierzaniem 
przeciera oczy, widząc dane Głów-
nego Urzędu Statystycznego na 
temat przeciętnego wynagrodze-
nia brutto. A potem wpada w złość, 
gdy porównuje je z własnymi za-
robkami.

Według najnowszych szacunków 
GUS przeciętne wynagrodzenie w grud-
niu 2018 r. wynosiło 5275,95 zł brutto. 
Kto tyle zarabia?! Tymczasem dane nie 
są zawyżone, tylko nie do końca od-
zwierciedlają rzeczywistość.

Przede wszystkim przeciętną pensję 
wyznacza się tylko na podstawie wyna-
grodzeń w zakładach zatrudniających 
więcej niż dziewięć osób. Nie uwzględ-
nia się małych rodzinnych firm, w któ-
rych przeciętnie zarabia się o 255 zł 
brutto mniej. A takich jest w Polsce 
większość. Problematyczne jest też po-
sługiwanie się średnią jako wyznacz-
nikiem. Sytuację zarobkową lepiej 
odzwierciedlają mediana i dominanta. 
Pierwsze pojęcie oznacza wysokość wy-
nagrodzenia znajdującą się dokładnie 
w połowie statystyki – 50 proc. pracują-
cych Polaków zarabia powyżej tej kwo-
ty, a 50 proc. poniżej. W 2016 roku jej 
wysokość wyniosła 2512 zł netto, czyli 
o 836 zł mniej niż ówczesna przeciętna 
płaca. Dominanta oznacza natomiast 
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najczęstsze miesięczne wynagrodzenie 
brutto otrzymywane przez pracowni-
ków zatrudnionych w gospodarce na-
rodowej. W październiku 2016 roku 
wyniosła 2074,03 zł, czyli około 1511 
zł „na rękę”. Mniej zarobiło tylko… 15,1 
proc. pracowników.

Szczegółowe badanie wynagrodzeń 
w gospodarce narodowej przeprowadza 
się raz na dwa lata. Dane o medianie 
i dominancie płac w 2018 roku nie są 
jeszcze znane.

(MarWer)

Rok 2019 jest Rokiem Anny Walen-
tynowicz, uchwałę w tej sprawie przyjął 
Sejm w 2018 roku. Podkreślono w niej 
zasługi Walentynowicz dla „utworzenia 
wielkiego ruchu Solidarności i odzyska-
nia przez Polskę niepodległości” oraz 
złożono hołd jej „niezłomnej posta-
wie”. 15 sierpnia 2019 r. przypada 90. 
rocznica urodzin Anny Walentynowicz, 
działaczki niepodległościowej Wolnych 
Związków Zawodowych i współtwór-
czyni Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego „Solidarność”.     
„Historia życia Anny Walentynowicz 
– ściśle zespolona z losami Polaków 
w XX wieku – jest jak portret zbiorowy 
polskich robotników wstających z ko-
lan, by zbuntować się przeciwko komu-
nizmowi. Zawsze skromna, swoje życie 
traktowała jako służbę” – wspomina cy-
towany w uchwale historyk Sławomir 
Cenckiewicz, nazywając Annę Walen-
tynowicz „Anną Solidarność”.

(mk)

Rok Anny Walentynowicz
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Zamiast bomby kapiszon
Po raz pierwszy udało się nagrać Prezesa. To miała być kompro-
mitacja Jarosława Kaczyńskiego i koniec PiS-u. A okazało się 
kompromitacją „Gazety Wyborczej”. Niestety, ku rozpaczy total-
nej opozycji, z taśm ujawnionych przez gazetę Adama Mich-
nika wyłania się obraz prezesa PiS-u jako osoby zorientowanej 
w  prawach biznesowych, chcącej zakończyć nieudany biznes 
w sposób uczciwy, zgodnie z prawem. A na dodatek ten język, 
żadnych „ch” ani „k”. Albo Kaczyński wiedział, że go podsłuchują, 
albo po prostu jest kulturalnym człowiekiem. 

Ja ciê nie mogê

Internautów z taśm Kaczyńskiego szczególnie zainteresował 
fragment o „modnie podartych” spodniach tłumaczki. 
Jarosław Kaczyński: – Powiedz mi, czemu ty chodzisz 
w spodniach, które wyglądają jak obdarte z piżamy te…
Tłumaczka: – To jest moda, nowa moda.
Jarosław Kaczyński: – Ja cię nie mogę...
Miejmy nadzieję, że pani tłumaczka nie pozbyła się jeszcze 
owych spodni, bo po ujawnieniu taśm zapewne będzie mogła 
sprzedać je za bardzo dobrą cenę. Przypomnijmy choćby słynny 
„Atlas kotów”, który Prezes oglądał w czasie jednego z posie-
dzeń Sejmu. Na licytacji na rzecz potrzebujących zwierząt został 
sprzedany za cenę 25 tys. złotych. A ile mogą być warte spodnie, 
który wzbudziły zainteresowanie samego Prezesa?

Z ostatniej chwili
Po tym, jak okazało się, że z „taśm Kaczyńskiego” opinia publicz-
na zapamięta ocieplający wizerunek prezesa PiS bon mot „Ja cię 
nie mogę”, portal Onet zatrudnił ekspertów, którzy udowadniają, 
że Jarosław Kaczyński nie wypowiedział tych słów. Apelujemy, 
nie zabierajcie nam „Ja cię nie mogę”, bo nic nie zostanie po 
„taśmach Kaczyńskiego”.

Ewa, dinozaury 
i metoda na wnuczka

Zapewne jeszcze długo eksperci będą się spierać, czy Kaczyński 
powiedział, „Ja cię nie mogę”. Nie ma natomiast wątpliwości, 
że Ewa Kopacz, była premier, lekarz, a więc osoba z wyższym 
wykształceniem, wypowiedziała te słowa: „Wtedy, kiedy jeszcze 
były dinozaury, a ludzie nie mieli jeszcze żadnych strzelb, nie 
mieli broni nowoczesnej, która pozwoliłaby im je zabić. Wie 
pani, co robili? Rzucali kamieniami w tego dinozaura. Wiadomo, 
że od jednego rzucenia tym kamieniem na pewno dinozaur nie 
padł. Ale jeśli przez miesiąc, dwa miesiące rzucali tymi kamienia-
mi, to go na tyle osłabili, że mogli go pokonać”. 

Gdy rozbawieni internauci uświadomili Ewie Kopacz, że dino-
zaury wyginęły kilkadziesiąt milionów lat przed pojawieniem się 
człowieka, stwierdziła, że błąd popełniła z powodu książeczki 
o dinozaurach, jaką kupiła swojemu wnukowi. Jedno jest 
pewne: Ewa Kopacz długo będzie kojarzyć się z dinozaurami, no 
i może jeszcze z naftaliną.

Jurny Stefan, trzech 
biznesmenów i zarwane 
³ó¿ko w tle

Ku rozpaczy redaktorów z Czerskiej taśmy Kaczyńskiego zostały 
przykryte przez taśmy Stefana. W Internecie odnotowano trzy 
razy więcej wyszukań informacji na temat Stefana niż Jarosława. 
A zaczęło się już u Anastazji P. Kto pamięta, to było jakieś 25 lat 
temu… A teraz wyszło na jaw, że pan Stefan (obecnie poseł PSL-
-UED) jest korumpowany. 
Tytułowi biznesmeni, zatrzymani zresztą przez CBA, mieli wrę-
czać łapówki Stefanowi Niesiołowskiemu, a także załatwiać 
i opłacać… hm, prostytutki w latach 2013-2015. Do takich scha-
dzek doszło co najmniej 29 razy. Nawet tytułowe łóżko zostało 
uszkodzone podczas jednego ze spotkań… A co w zamian? Pan 
poseł załatwiał intratne posady w spółkach Skarbu Państwa, 
a także nie mniej intratne kontrakty. Dowody zbierano, aż zebra-
no. Immunitet pana Stefana wisi na włosku.

Jeden spektakl 
bez mowy nienawiœci
Wszyscy teraz walczą z mową nienawiści. Aż strach się odezwać. 
Bo nie wiadomo, co ktoś uzna za rzeczoną mowę nienawiści. 
Pytanie o mowę nienawiści zadali sobie zapewne aktorzy bluź-
nierczej sztuki „Klątwa” i pominęli w sztuce monolog mówiący 
o zbiórce pieniędzy na wynajęcie płatnego zabójcy Jarosława 
Kaczyńskiego. Zrobili to tylko raz, a mianowicie w tygodniu 
poprzedzającym pogrzeb prezydenta Gdańska. W następnym 
tygodniu wszystko wróciło do „normy”.

Przekona³ siê 
na w³asnej skórze
Demonstrował w „obronie” sądów, teraz stał się ich o�arą. Jan 
Śpiewak został uznany za winnego zniesławienia córki byłego 
ministra sprawiedliwości, ponieważ mówił o jej roli w warszaw-
skiej reprywatyzacji. Swoje twierdzenia popierał dokumentami. 
Warszawski działacz ruchów miejskich stwierdził ostatnio, że 
poważnie by się zastanowił, czy pójść na demonstrację pod 
hasłem „Wolne sądy”.

Mœciwy jak sêdzia
Po raz kolejny przypomniała o sobie sędzia Irena Kamińska, ta 
od „nadzwyczajnej kasty”. Na jednej z konferencji zorganizowa-
nych przez Fundację Batorego oświadczyła: „Ja będę szczera, 
ja pragnę zemsty [na tej władzy - red.]”.  Nie mamy żadnych 
informacji, czy jakiś uczestnik owego spotkania zwrócił  uwagę 
pani sędzi, że jest to przejaw mowy nienawiści, a co więcej, 
takie słowa nie przystoją reprezentantce „nadzwyczajnej 
kasty”. Wręcz przeciwnie, inna przedstawicielka części elit 
naszego kraju prof. Monika Płatek przyznała, że ma bardzo 
podobne odczucia względem PiS. – My wszyscy chcemy 
zemsty i powiedzmy to sobie otwarcie, kiedy żądamy sądów 
i sprawiedliwości. 

I ŚMIESZNO, I STRASZNO

AKTUALNOŚCI

W szkołach podobno będą odbywały się zajęcia przeciwdziałające „mowie 
nienawiści”. Od razu nasuwa się pytanie – na jakich przykładach? Bo tak 
naprawdę trudno zdefiniować, co już jest ową mową nienawiści, a co jeszcze 
nią nie jest.  Niestety, sądzę, że odpowiedź w dużej mierze będzie zależała 
od tego, kto odpowiada. Przykład? Ano zaraz po tragedii w Gdańsku Jerzy 
Owsiak żalił się na hejt wylewający się na niego. Jednak nie przyszło mu do 
głowy powiedzieć „przepraszam” za akcję, którą prowadził na Facebooku 
przeciwko posłance PiS pod hasłem „wyp…. Pawłowicz w kosmos”. Skaza-
ny za to wyrokiem sądu próbował wmówić, że przecież to niewinny żarcik. 
Przykłady można by zresztą mnożyć w nieskończoność. Do niechlubnej 
klasyki zalicza się wielomiesięczna akcja nieobecnego już w polityce Palikota, 
który wylewał kubły pomyj na śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Czy mową 
nienawiści są barwne określenia Lecha Wałęsy w rodzaju, że politycy PiS 
będą wyskakiwali przez okna czy że Kaczyński ma krew na rękach? A jaki 
różnorodny festiwal mowy nienawiści można było zobaczyć i usłyszeć na 
rozmaitych kodowskich i pokrewnych antyrządowych manifestacjach? Hasło 
„będziesz siedział” należało do najłagodniejszych. Oczywiście świat nie dzieli 
się na złych i dobrych. Podane przykłady nie oznaczają, że mowa polityków 
opcji rządzącej wolna jest od słów, które paść nie powinny. Jednak to opozy-
cja po zabójstwie Pawła Adamowicza próbuje udowodnić wszem i wobec, że 
do zbrodni doprowadziła mowa nienawiści. A przecież morderca – sądząc 
z wypowiedzianych ze sceny słów – nie wiedział nawet, że Paweł Adamowicz 
startował na prezydenta Gdańska z własnego komitetu przeciwko kandydato-
wi Platformy Obywatelskiej. Tymczasem dziś ci sami politycy, którzy wzywali 
go wówczas do wycofania się z wyborów,  zachowują się tak, jakby prezydent 
Gdańska zawsze był dla nich wzorowym prezydentem bez skazy. Obawiam 
się więc, że walka z mową nienawiści odbywać się będzie niejednokrotnie 
przy pomocy mowy nienawiści, że będzie naznaczona polityką i manipulacją.

Niezależnie od wszystkiego, mam jednak nadzieję, że wstrząs, który 
wszyscy przeżyliśmy, jakoś na złagodzenie języka debaty publicznej wpłynie, 
że – jak ktoś powiedział – z tego bezgranicznego zła zrodzi się dobro. Musimy 
jednak pamiętać, że ten język nie rodzi się z niczego. Wynika z głębokich 
podziałów w społeczeństwie, także z tego, że często jedynym programem 
zjednoczonej ponad oczywistymi podziałami opozycji jest odsunięcie za 
wszelką cenę od władzy rządzących i zajęcie ich miejsca. A potem zapowiada-
na głośno wendetta. Ale po europejsku i demokratycznie.

Na marginesie warto dodać, że listopadowe starcie wyborcze Pawła 
Adamowicza i Kacpra Płażyńskiego pokazało, że można politykę uprawiać in-
aczej, spierać się na programy, z szacunkiem dla adwersarza. Zresztą z takiego 
języka i stylu uprawiania polityki znany był też marszałek Maciej Płażyński. 
A więc można. Trzeba tylko zrozumieć, że polityka jest sztuką mądrego 
kompromisu. Inaczej będzie zgodnie z przysłowiem: Jak Kuba Bogu, tak Bóg 
Kubie.

I już zupełnie na koniec – do takiego mądrego kompromisu, opartego 
na zrozumieniu racji stron, nasz Związek wzywa dziś rząd i parlamentarną 
większość. Inaczej w lud pójdzie – powtórzę to po raz enty – prosty przekaz: 
oto kapitaliści i przedsiębiorcy potrafią w swoim dobrze pojętym interesie 
dzielić się zyskiem z pracownikami i podnoszą wynagrodzenia, a rządzący 
państwem – podobno społecznie wrażliwi – pokazują coś zbliżonego do gestu 
Kozakiewicza. Taki przekaz nigdy nie jest dobry, ale w roku wyborczym ma 
niedobre znaczenie potrójne. 

Jacek Rybicki

Na marginesie 
zbrodni

Ja cię  
nie mogę...

Pod sycylijskie niebo z Komisją Zakładową 
„Solidarności” w Radmorze
Catinna, Etna, Taormina, Syrakuzy, Noto, 
Agrygent, Cefalu i nie tylko...
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” 
zaprasza na wycieczkę na Sycylię. Przejazd 
autokarem z Gdyni do Berlina, a dalej 
– samolotem. 
Termin: 22 maja – 31 maja 2019 r. 
Zapisy prowadzone są w siedzibie 
„Solidarności” gdyńskiego Radmoru do 
12 lutego br. Kontakt z przewodniczącym 
Edwardem Zbuckim, tel. 601 999 652. 
Więcej szczegółów na stronie intererneto-
wej Regionu Gdańskiego:  
www.solidarnosc.gda.pl
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AKCJA PROTESTACYJNA „SOLIDARNOŚCI”

Liczyliśmy na inny dialog

W konferencji, która odbyła się w 
siedzibie Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”, wzięli udział: przewod-
niczący Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla, 
przewodniczący Sztabu Protestacyjno-
-Strajkowego Sekcji Oświaty i Wycho-
wania NSZZ „S” w Gdańsku Wojciech 
Książek, a także Bożena Brauer, prze-
wodnicząca Komisji Międzyzakładowej 
Pracowników Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.

Założenia akcji protestacyjnej ogłoszo-
nej przez Krajowy Sztab Protestacyjno-
-Strajkowy na konferencji omówił Krzysz-
tof Dośla. Przypomniał historię postulatów 
„S” przedkładanych rządowi i próby dialo-
gu w kwestiach pracowniczych. 

– Liczyliśmy, że ten rząd będzie pro-
wadzić dialog inaczej, niż czynił to rząd 
poprzedni, czego efektem było w ogóle 
zawieszenie dialogu społecznego. Nie-
stety, ostatnie miesiące ubiegłego roku 
pokazały, że wszelkie rozwiązania wdra-
żane w życie są wypracowywane na uli-
cach. A przecież nie po to tworzyliśmy 
instytucje dialogu, żeby protestować. 

Dodał też, że chociaż postulat odwo-
łania minister Anny Zalewskiej został 
przedstawiony w czerwcu ubiegłego 
roku i przekazany premierowi na począt-
ku lipca, to do dzisiaj nie zapadła żadna 
istotna decyzja w sprawie pracowników 
oświaty. Odniósł się również do kwestii 
podwyżek płac w sferze budżetowej.

– Skoro prognozy gospodarcze są 
znakomite i nie ma żadnego sygnału, 
który by wskazywał, że nasza sytuacja 
gospodarcza zmieni się w najbliższym 
czasie, to nie widzę powodu, dlaczego 
jedna grupa zawodowa jest wyróżnia-
na, jeśli chodzi o wzrost wynagrodzeń, 
a inna w tych podwyżkach jest pomi-
jana. Dlaczego, w ramach jednej grupy 
zawodowej, mam na myśli munduro-
wych i cywilnych pracowników policji, 

jedni otrzymują ponad tysiąc złotych 
podwyżki, a drudzy dwieście złotych? 

Zrealizowana część postulatów

Zapytany przez dziennikarzy, czy brak 
podwyżek płac dla niektórych grup zawo-
dowych jest powodem, dla którego drogi 
„Solidarności” i PiS-u się rozeszły, Krzysz-
tof Dośla wyjaśniał: 

– Pomiędzy „Solidarnością” a PiS 
nigdy nie było wspólnej drogi. Były tylko 
realizowane przez PiS postulaty Związku. 
Przypomnę, że kilka spraw na początku 
kadencji tego rządu zostało rozwiązanych 
po naszej myśli. Olbrzymim sukcesem 
jest zlikwidowanie syndromu pierwszej 
dniówki i walka z umowami śmieciowy-
mi. Wreszcie została ustalona stawka go-
dzinowa dla pracowników zatrudnionych 
na umowach cywilnoprawnych. Została 
w znaczącej części ograniczona praca w 
niedziele w handlu wielkopowierzchnio-
wym. Przywrócono wiek emerytalny do 
stanu 60 i 65 lat. Jest to tylko część na-
szych postulatów, ale jest. Niestety, od 
półtora roku obserwujemy, że rząd zaczął 
realizować swoją politykę, omijając insty-
tucje dialogu społecznego, miejsca, w któ-
rym rozwiązania czy pewne propozycje 
społeczne są przedkładane w postaci pro-
jektów ustaw. Większość  z nich dotyczy 
spraw społecznych, pracowniczych. Prze-
ciwko takiemu działaniu rządu zawsze 
będziemy protestować, niezależnie od 
tego, jaki będzie nosić szyld, czy z jakich 
opcji będzie się wywodzić. 

Akcja oświaty

O problemach oświaty i uzasadnionym 
niezadowoleniu nauczycieli powiedział 
Wojciech Książek.

– 15 września ubiegłego roku organi-
zowaliśmy w Warszawie pikietę i przed-
stawialiśmy cztery postulaty. 10 grudnia 
przeprowadziliśmy akcję przekazywania 
pasków  wynagrodzeń nauczycieli Mi-

nisterstwu Edukacji Narodowej. Praw-
da o wynagrodzeniach nauczycieli jest 
okrutna. Nauczyciel stażysta przez dwa 
lata zarabia około 1800 zł na rękę. Przez 
następne sześć lat, jako nauczyciel kon-
traktowy, otrzymuje około 2000 zł. A są 
to ludzie po studiach. Kto będzie chciał 
pracować w szkolnictwie? Nastąpił wzrost 
wynagrodzeń w sferze przedsiębiorstw. W 
grudniu to było 5250 zł. Na tym tle wyna-
grodzenia w oświacie dramatycznie spadły. 
Stąd wziął się postulat ich podwyżki. Od 1 
stycznia 2019 r. nauczyciele mają otrzymać 
podwyżkę w wysokości 5 proc. Jest koniec 
stycznia, a jeszcze nie ma podpisanej tabeli 
wynagrodzeń. Pojawiają się mgliste infor-
macje o ewentualnej podwyżce we wrze-
śniu tego roku, dodatku dla nauczycieli 
stażystów. Czara goryczy przelała się, kiedy 
nauczyciele usłyszeli, że sfera mundurowa 
ma od 1 stycznia otrzymać 650 zł. Stąd ta 
determinacja środowiska. 

Przewodniczący Sztabu Protestacyjno-
-Strajkowego Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „S” w Gdańsku dodał: – Datą gra-
niczną jest 15 kwietnia. Jeżeli do tego czasu 
nie uda się spełnić pewnych postulatów, to 
te formy, które będziemy podejmowali, nie 
będą łatwe dla Związku, ale także dla stro-
ny rządzącej. Podkreślam, związek zawo-
dowy „Solidarność” powstał, żeby bronić 
ludzi, a nie ugrupowań politycznych. 

Przewodnicząca Komisji Międzyza-
kładowej Pracowników Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku 
Bożena Brauer, uzupełniając informacje o 
protestach w oświacie, powiedziała 

– Nauczyciele mają już dość czekania. 
Podwyżki, które proponowała pani mini-
ster od stycznia, były rzędu 120 do 160 zł 

na etat nauczycielski. To jest zdecydowanie 
za mało w stosunku do innych grup zawo-
dowych, które też są opłacane z budżetu 
państwa. Nasze żądanie płacowe zostało 
ustalone przez sztab protestacyjny. Żądamy 
650 zł co najmniej od stycznia tego roku i 
kolejne 15 proc. do pensji zasadniczej od 
stycznia 2020 r. 

Podkreśliła też: – Strajk w czasie egza-
minów ośmioklasistów (15 kwietnia) jest 
ostatecznością. Jeszcze takich decyzji nie 
ma. Na razie rozpoczęliśmy, zgodnie z obo-
wiązującą w kraju ustawą, procedurę sporu 
zbiorowego z pracodawcą. Naszym praco-
dawcą jest szkoła i dlatego w Gdańsku nasi 
przedstawiciele będą składać w nich pisma 
z trzema żądaniami związkowymi. 

Odwiedzamy parlamentarzystów 

W pierwszym etapie akcja pro-
testacyjna „Solidarności” polega na 
odwiedzaniu biur posłów i senatorów 
Zjednoczonej Prawicy. Bezpośrednio 
po konferencji prasowej m.in. Bożena 
Brauer i Wojciech Książek udali się do 
biura Zarządu Wojewódzkiego Prawa i 
Sprawiedliwości w Gdańsku, a także do 
biura senatora Antoniego Szymańskiego 
i posła oraz wiceministra kultury Jaro-
sława Sellina.

Z powodu przesunięcia do godzin 
nocnych dzień wcześniej posiedzenia 
Sejmu (posłowie debatowali po półno-
cy m.in. o przekazaniu z budżetu mi-
liarda 260 milionów złotych spółkom 
TVP SA i Polskie Radio SA z tytułu 
rekompensaty) związkowcy nie zastali 
parlamentarzystów w biurach. Prze-
kazali zatem jedynie ich pracownikom 

Odwiedziliśmy posłów i senatorów Zjednoczonej 
Prawicy, by nie mówili, że nie wiedzieli

– Najważniejsza jest realizacja postulatów Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
oraz sztabu protestacyjnego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „So-
lidarność”. Chodzi o przystąpienie do rzetelnych, uczciwych i merytorycznych 
rozmów, w wyniku których uda się wypracować kompromis, a nie zwodzenie 
nas w nieskończoność, jak to miało miejsce przez cały ubiegły rok – mówił 
Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność”, 31 stycznia podczas konferencji prasowej dotyczącej rozpoczęcia akcji 
protestacyjnej ogłoszonej przez Krajowy Sztab Protestacyjno-Strajkowy NSZZ 
„Solidarność”.

Konferencja prasowa.

zestaw materiałów związanych z trudną 
sytuacją w sferze budżetowej, w tym w 
oświacie. Do spotkań z poszczególnymi 
parlamentarzystami dojdzie zapewne w 
lutym. Trwają też negocjacje z MEN.

Pakiet przekazywany parlamenta-
rzystom składa się m.in. z pisma przy-
pominającego, że związkowcy byli już u 
nich półtora roku temu, w październiku 
2017 r. – Niewiele się od tego czasu za-
działo –  mówi Książek. – Przypomina-
my też trzy zasadnicze nasze postulaty: 
poważny wzrost wynagrodzeń,  odej-
ście od niszczących nauczycieli zmian 
w procedurach awansu zawodowego i 
niekorzystnych zapisów dotyczących 
oceny pracy oraz odejście od niepłat-
nych godzin pracy nauczycieli w szkole. 
Przypominamy również o postulacie od-
wołania minister Anny Zalewskiej oraz 
o poważnych problemach, które mogą 
wystąpić 1 września 2019 r., kiedy do 
szkół ponadpodstawowych trafią dwa 
roczniki i będą ostatecznie likwidowane 
gimnazja. Wreszcie mówimy, że jak nie 
będzie zmian, to musicie się państwo li-
czyć z czynną akcją protestacyjną.

Akcja odwiedzin biur poselskich i 
senatorskich Zjednoczonej Prawicy z 
postulatami „Solidarności” jest pokło-
siem stanowiska Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” z grudnia ub.r. w sprawie 
sytuacji społeczno-gospodarczej oraz 
niepokojącego stanu dialogu w Polsce.

5 lutego  w Warszawie odbędzie się 
posiedzenie Krajowego Sztabu Protesta-
cyjno-Strajkowego NSZZ „Solidarność”, 
podczas którego zostaną podjęte decyzje 
dotyczące dalszych działań.

Maria Giedz

Maciej Werra, poseł Aleksander Mrówczyński i Bogdan Tyloch.
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31 stycznia Wojciech Kleina,  kie-
rownik oddziału tczewskiego ZRG „S”, 
w ramach ogólnopolskiej akcji nasze-
go Związku spotkał się z  posłem PiS 
Kazimierzem Smolińskim. W trakcie 
krótkiej rozmowy poseł obiecał, że bę-
dzie wspierać działania „Solidarności”, 
zwłaszcza te dotyczące oświaty. 

1 lutego przewodnicząca KM Pra-
cowników Oświaty i Wychowania w 
Gdyni Zdzisława Hacia oraz przewod-
niczący Rady Oddziału Gdynia ZRG 
„S” Aleksander Kozicki spotkali się 
z posłem Marcinem Horałą. Podczas 
spotkania wręczono posłowi dokumen-
ty związkowe omawiające trudną sytu-
ację pracowników w wielu grupach za-
wodowych. Zasygnalizowano potrzebę 
urealnienia kwoty wolnej od podatku 
oraz konieczność wzrostu progów do-
chodowych uprawniających do wypłat 
świadczeń z pomocy społecznej. Samo 
spotkanie zostało zdominowane przez 
kwestie oświatowe i napięcia, które do-
tykają to liczne w Polsce środowisko. 

W Chojnicach Bogdan Tyloch, 
kierownik Oddziału ZRG „S”, Maciej 
Werra, przewodniczący „Solidarności” 

Związkowcy u parlamentarzystów

tamtejszej oświaty, i Krzysztof Bigus, 
skarbnik KM POWiK, spotkali się z 
posłem Aleksandrem Mrówczyńskim, 
któremu wręczyli pakiet dokumentów. 

W Malborku Maria Pawlikowska, 
przewodnicząca „S” malborskiej oświa-

ty, wraz z Florianem Słończyńskim, kie-
rownikiem Oddziału ZRG „S”, wymie-
niali poglądy na temat sytuacji m.in. 
w szkolnictwie z posłem Tadeuszem 
Cymańskim. 

(mig)
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Kryzys dialogu społecznego
– W związkowym stanowisku z 
grudnia ub.r. Komisja Krajowa NSZZ 
„Solidarność” daje wyraz temu, iż z 
niepokojem obserwuje pogarsza-
jącą się sytuację społeczną oraz 
narastające napięcia społeczne. Co 
prawda trzyletnia współpraca z ko-
alicją rządzącą przynosiła rezultaty, 
czyli zrealizowano obniżenie wieku 
emerytalnego, powstała ustawa o 
ograniczeniu handlu w niedziele 
czy ustalono godzinową stawkę 
minimalną za pracę. Czy „Solidar-
ność”, próbując załatwić konkretne 
sprawy, napotyka teraz zamknięte 
drzwi?

– Mamy kryzys w dialogu społecz-
nym. Na tenże nakłada się wzrost ocze-
kiwań. Całkiem naturalny wzrost. Po 
pierwsze mamy ze strony rządu infor-
macje o bardzo dobrej sytuacji budżetu 
państwa i optymistyczny projekt budże-
tu na rok 2019. A to spowodowało w 
naturalny sposób zgłoszenie postulatów 
odmrożenia wynagrodzeń w państwo-
wej sferze budżetowej. Nie jest to nowy 
postulat. Od lat płace osób w państwo-
wej sferze budżetowej są zamrożone. 
Ich odmrożenie nie może dotyczyć 
tylko określonych grup, ale wszystkich 
pracowników tej sfery. Polityka cząst-
kowa, prowadzona niejako na chybci-
ka, w sytuacji, gdy protest już wybuchł 
i pozostawienie decyzji poszczególnym 
ministrom powoduje, że w budżetówce 
rosną, nazwijmy to, „kominy” płacowe. 
Jedni dostają podwyżki, inni nie…

– Czy i strategia relacji z obecnie rzą-
dzącymi ulega modyfikacji?

– „Solidarność” powołała sztab pro-
testacyjno-strajkowy. Nazwa związku 
zobowiązuje. Reprezentujemy różne 
branże. Rozwarstwienia na poszcze-
gólnych stanowiskach, w tych samych 
obszarach, robią się coraz większe. 
Oczekiwaliśmy zatem od rządu decy-
zji o odmrożeniu wynagrodzeń oraz 
zapisu w budżecie kwot niwelujących 
różnice. To, co rząd proponuje, jest 
niewystarczające. Pokazują to nasze 
ekspertyzy, ale też widać po reakcjach 
niezadowolenia wśród pracowników 
sfery państwowej i samorządowej oraz 
w reakcjach pracowników sądów, którzy 
protestują wobec warunków płacowych. 
Rewolucyjnym zmianom poddano sys-
tem oświaty, ale – niestety – w ślad za 
zmianami systemu edukacji nie uległa 
korekcie na plus sfera wynagrodzeń, 
a zaproponowane podwyżki są dalece 
niewystarczające.

Pluralizm związkowy

– Policjanci potrafili szybko wywal-
czyć podwyżkę 500 plus do pensji, 
idąc na L4…

– Służby mundurowe, bezpośrednio 
podporządkowane MSWiA, uzyskały 
wzrost wynagrodzeń. 

– Policjanci mają swój jeden zwią-
zek zawodowy, była walka o ZZFMO 
w 1981 ze wsparciem „Solidarności”, 
więc dlaczego „S” nie ma wśród po-
licjantów? 

– Domagamy się wprowadzenia 
pluralizmu związkowego w policji, ale 
pełne uzwiązkowienie funkcjonariuszy 
jest niemożliwe, co wynika z ustawy o 
policji (chodzi o art. 67, pkt 2, że „w po-
licji może działać tylko jeden związek 
zawodowy i związek ten nie ma prawa 
do strajku – dop. red.).  

– Ale przecież strażacy PSP takie pra-
wa do pluralizmu mają… 

– Ale już Służba Więzienna nie…

– To dychotomia…

Lublinie jeden z panelistów użył bardzo 
adekwatnego sformułowania: „ zawody 
sprzymierzone”.  

– Rząd stosuje swoistą kroplówkę i 
zasadę divide et impera (dziel i rządź 
– red.). 500 czy 600 złotych dla poli-
cjantów i żołnierzy, a nauczycielom 
100 złotych i to po żmudnych nego-
cjacjach? Trudno prowadzić dialog, 
gdy poszczególni ministrowie dbają 
o swoją pozycję…   

– Staramy się nie ulegać presji. Po to 
budowaliśmy Radę Dialogu Społecznego, 
zastępując obumierającą Komisję Trój-
stronną ds. Społeczno-Gospodarczych, 
aby tego typu problemy, jak wzrost wyna-
grodzeń w państwowej sferze budżetowej 
i innych sektorach, rozwiązywać podczas 
negocjacji w sali rozmów, wspólnie z 
umocowanymi przedstawicielami rządu 
i pracodawców. Niestety, dotarliśmy do 
kryzysowej sytuacji...

Dialog nie może być pozorowany 
ROZMOWA „MAGAZYNU”

Rozmowa z KATARZYNĄ ZIMMER-DRABCZYK, kierownikiem Biura Eksperckiego, Dialogu 
i Polityki Społecznej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Poseł Janusz Śniadek był gościem pierwszego w nowym roku posiedzenia 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, które odbyło się 7 stycz-
nia w siedzibie Związku. Polityk Prawa i Sprawiedliwości odniósł się do 
Stanowiska Komisji Krajowej dotyczącego sytuacji społecznej, odpowiadał 
też na pytania przedstawicieli organizacji związkowych. 

ZARZĄD REGIONU GDAŃSKIEGO

Gdzie się podział 
dialog społeczny?

11 grudnia 2018 r. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” przyjęła stanowisko, 
w którym wezwała rząd Zjednoczonej Prawicy do realizacji obietnic wyborczych, 
między innymi dotyczących podwyższenia kwoty wolnej od podatku i waloryzacji 
kosztów uzyskania przychodu oraz progów podatkowych. W dokumencie zwró-
cono uwagę na kryzys dialogu społecznego i pomijanie związków zawodowych w 
procesie konsultacji. W przypadku nieprzystąpienia przez rząd do konstruktywnego 
dialogu NSZZ „Solidarność” planuje możliwość protestów. 

Na posiedzeniu Janusz Śniadek stwierdził, że jest zdziwiony tak ostrym stanowi-
skiem Związku, gdyż jego zdaniem obecny rząd jest najbardziej propracowniczym 
z dotychczas rządzących w naszym kraju. Przykładem tego, że wsłuchuje się w głos 
obywateli jest wycofanie się z planów podwyżek cen energii elektrycznej. Obecna 
sytuacja gospodarcza w naszym kraju jest bardzo dobra i to – paradoksalnie –po-
woduje, że coraz więcej grup społecznych upomina się o większe wynagrodzenia. 
Zdaniem posła PiS tylko obecna koalicja rządząca jest gwarantem, że wszystkie 
pozytywne zmiany, które zaszły w naszym kraju w ciągu ostatnich lat, będą utrzy-
mane. 

Odpowiadając na wystąpienie gościa, przewodniczący Krzysztof Dośla wymienił 
obietnice wyborcze PiS-u, które nie zostały zrealizowane, jak choćby kwota wolna 
od podatku. O niezrealizowanym, a podpisanym dwa lata temu porozumieniu w 
spółce PGW Wody Polskie mówił Marcin Jacewicz. – Rząd nie wywiązał się z umo-
wy społecznej. Od 1 stycznia 2017 r. pracownicy powinni otrzymać 850 zł podwyż-
ki. Umowa nie jest realizowana już 24 miesiące. Wielu pracowników zastanawia się, 
czy nie pójść do sądu. Innym przykładem lekceważenia spraw pracowniczych przez 
urzędników państwowych jest sprawa Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej 
w Starogardzie Gdańskim, gdzie od grudnia trwa protest. Ośrodek nie ma umowy 
z NFZ, podlega bezpośrednio Ministerstwu Zdrowia, co powoduje, że pracownicy 
nie otrzymują podwyżek, które są w innych placówkach medycznych, a urzędnicy 
ministerialni nie odpowiadają na kierowane do nich pisma. – Sytuacja jest tak zła, 
że 80 procent pracowników, aby się utrzymać, jest zmuszonych do pracy w innych 
zakładach w swoje wolne dni – mówi Ryszard Landowski z „Solidarności” ROPS. 

O ciągnących się od lat problemach PGZ Stoczni Wojennej mówił przewodni-
czący stoczniowej „S” Mirosław Kamieński, którego zdaniem te problemy powstały 
w wyniku braku współpracy obecnego prezesa ze związkami zawodowymi. – Kon-
trola Państwowej Inspekcji Pracy w stoczni potwierdziła łamanie praw związkowych 
i pracowniczych ze strony prezesa zarządu, włącznie z utrudnianiem działalności 
związkowej. Uznając zasadność skargi złożonej do inspekcji m.in. przez NSZZ „So-
lidarność” – PIP skierowała doniesienie do Prokuratury Rejonowej w Gdyni, która 
podjęła stosowne działania.

Małgorzata Kuźma

– Zgadzam się, i dlatego występuje-
my o możliwość powołania reprezen-
tacji „Solidarności” w służbach mun-
durowych. Wnioski już poszły. Mamy 
w tym wsparcie w zaleceniach i w do-
kumentach MOP. Rozszerzenie prawa 
koalicji na mundurowych wydaje się 
naturalnym krokiem.   

– „Solidarność” jest związkiem ogól-
nopolskim…

– I dlatego jesteśmy zobowiązani 
wobec naszych członków, by repre-
zentować ich przy wypracowywaniu 
rozwiązań powszechnych. Dla przy-
kładu – w opiece zdrowotnej chcemy 
regulacji płacowych, które dotyczą 
pracowników medycznych, jak i tych 
spoza tego kręgu. Świadczenia zdrowot-
ne musi wykonywać zespół pracujący 
dla dobra pacjenta. Podczas ostatniej 
konferencji „Wspólnie dla Zdrowia” w 

– Grozi nam powtórka z czasów pre-
mierowania Donalda Tuska i Ewy 
Kopacz?

– Mam nadzieję, że jeszcze nie jest 
to powtórka z Komisji Trójstronnej.

– Jednak w uchwale Krajówki poja-
wił się wpis o pomijaniu związków 
zawodowych w procesie konsulta-
cji, postulaty NSZZ „Solidarność” nie 
znajdują właściwego rozpatrzenia, 
a na kierowane wystąpienia nie ma 
odpowiedzi…

– To jest charakterystyczne dla 
wszystkich rządów…

– Miała być dobra zmiana?
– Mamy ustawę o związkach zawo-

dowych, mamy jej artykuł 19 o tym, 
że organizacja związkowa, reprezenta-
tywna w rozumieniu ustawy o Radzie 
Dialogu Społecznego, ma prawo opi-

Krzysztof Dośla i Janusz Śniadek.
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niowania założeń i projektów aktów 
prawnych. Jest w nim zapisany wprost 
obowiązek przekazywania aktów praw-
nych do konsultacji. Okazuje się, że są 
łamane terminy, co skutkuje krótszym 
czasem na ich zaopiniowanie, a niektó-
re w ogóle do nas nie trafiają. Jeśli Pre-
zydium Komisji Krajowej nie akceptuje 
któregoś z zapisów, to strona rządowa 
musi uzasadnić, dlaczego nie przyjęła 
uwag związku. Nieliczne resorty prze-
syłają uzasadnienia. Koronnym przy-
kładem była zmiana ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych, czyli likwida-
cja tzw. 30-krotności, której konsultacja 
była wadliwa. Stąd wspólna inicjatywa 
partnerów społecznych u prezydenta 
RP o przedłożenie wniosku do Trybu-
nału Konstytucyjnego. Trybunał orzekł 
o niekonstytucyjności noweli, ale pro-
blem braku sankcji w wypadku wadli-
wej konsultacji pozostał. 

Składka związkowa

– Strona rządowa ma dbać o budżet 
i podatki, a tymczasem i związkowcy 
zajmują się podatkami, przypomina-
jąc, że rząd Prawa i Sprawiedliwości 
uchyla się od realizacji obietnic zło-
żonych w kampanii wyborczej 2015 
roku o wysokości kwoty wolnej od 
podatku, waloryzacji zryczałtowa-
nych kosztów uzyskania przychodu 
osób fizycznych, waloryzacji kwot 
progów podatkowych. VAT też pozo-
stał na poziomie z czasów premiera 
Tuska, czyli 23 procent. 

– Ależ podatki dotyczą nas wszyst-
kich, każdego obywatela. To one rzu-
tują na naszą kieszeń, na sferę usług 
publicznych, na sprawność państwa. 
W 2019 roku przy stawkach procento-
wych podatku dochodowego od osób 
fizycznych będą nadal obowiązywały 
dwa progi podatkowe (tj. 18 i 32 proc.), 
które nie zostały zwaloryzowane. Nagle 
w ustawie (bez konsultacji) pojawił się 

zapis, że pracodawcy mogą „wrzucić” 
w koszty uzyskania przychodów skład-
kę na swoją organizację, a o stronie 
związkowej ustawa milczy. Członkowie 
związków zawodowych płacąc składki 
obciążani są podatkiem dochodowym 
od osób fizycznych, natomiast członko-
wie organizacji pracodawców nie płacą 
składek osobiście, a jeszcze wliczają je 
w koszty działalności.

– Sprawność państwa to też obsługa 
pakietów społecznych.

– Faktycznie, wiele istotnych pro-
gramów społecznych rząd Zjednoczo-
nej Prawicy zaproponował i realizuje. 
Oczekiwalibyśmy, by założenia tych 
programów, jak na przykład „300 
plus”, Funduszu Wsparcia Osób Nie-
pełnosprawnych, były najpierw pre-
zentowane partnerom społecznym. 
Chcemy urealnienia kwoty wolnej od 
podatku tak, aby służyła ona osobom 
najsłabszym ekonomicznie, chroniąc je 
przed zagrożeniem ubóstwem. Często 
brak wstępnej dyskusji lub konsultacji 
projektu powoduje wady w ustawach, 
bo diabeł tkwi w szczegółach, które są 
kilkakrotnie nowelizowane.  

– Znów władza wie lepiej?
– No cóż…

Odmrozić fundusz świadczeń 
socjalnych
– W przypadku zakładowego fun-
duszu świadczeń socjalnych jest ba-
riera nie do przeskoczenia. VAT jest 
ściągany, przedsiębiorcy podatki 
płacą, pliki zintegrowane działają, a 
fundusz nie jest wielkim wysiłkiem 
finansowym. Odpis podstawowy 
na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych w 2019 roku wyniesie 
1229,30 zł. Po roku przerwy ponow-
nie „odmrożona” zostanie podstawa 
ustalenia odpisu, ale przyjmowane 
będzie przeciętne wynagrodzenie 
miesięczne w gospodarce z drugie-
go półrocza 2013 roku.

– Domagamy się pełnego odmroże-
nia kwot odpisu na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych. Jestem rozcza-
rowana oporem i nie rozumiem tego 
uporu. Od lat na posiedzeniach Sejmu 
i Senatu, w zespołach RDS, słyszymy, 
że „owszem”, „tak”, ale tylko częściowo, 
a koszt jest rzeczywiście niewielki. Cał-

Dialog nie może być pozorowany 

kowite odmrożenie to byłoby 470 zło-
tych, a rząd chce 110 złotych. Realnie 
ta kwota jest coraz mniejsza. Wydaje 
się, że coraz trudniej będzie wyrównać 
ów dystans. Drugim tematem jest Fun-
dusz Pracy i wykorzystywanie środków 
z funduszu na podnoszenie kwalifikacji 
wybiórczo, adresując je według nie do 
końca jasnych kryteriów, przede wszyst-
kim niezgodnie z ustawą, a przecież 
wsparcia potrzebują nie tylko lekarze, 
położne i pielęgniarki.

– Nie ma w uchwale Komisji Krajowej 
zapisów o płacy minimalnej i dąże-
niu do pułapu 50 procent przeciętnej 
płacy w gospodarce…

– Gdyż ten postulat od lat pojawia się 
we wszystkich stanowiskach Związku. I 
tym razem też go artykułujemy w opi-
niach do założeń do budżetu państwa i 
samego projektu budżetu. Jednak pole 
negocjacyjne jest dość wąskie, często 
jest to dwugłos między Ministerstwem 
Finansów a Ministerstwem Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej. 

Krok w tył w standardach

– Czy my nie jesteśmy zbyt grzeczni? 
Widzimy protest „żółtych kamizelek” 
we Francji, protesty pracownicze 
przeciwko zmianom i próbom libera-
lizacji kodeksów pracy w Unii…

– Właśnie powołany został sztab 
protestacyjny, który przygotowuje ak-
cje protestacyjne.  Skuteczność i rola 
dialogu zależy od ludzi, którzy uczest-
niczą w rozmowach zarówno po stronie 
rządowej, jak i po stronie pracodawców. 
Pozytywnie oceniam współpracę z pa-
nią minister rodziny, pracy i polityki 
społecznej. Widzę chęć dialogu i po-

rozumienia się. Jest dialog w kwestiach 
dotyczących klauzul społecznych przy 
zamówieniach publicznych. Tutaj od-
notowujemy duży postęp. Ale jest i 
ustawa, która dotyczy ubezpieczeń w 
rolnictwie. Nazywamy ją nie bez powo-
du ustawą parobkową. Znajdują się w 
niej przepisy pozwalające na zatrudnia-
nie pomocników przy zbiorach. NSZZ 
„Solidarność” skierował już skargę do 
Komisji Europejskiej, zwracając uwagę 
na brak odpowiednich przepisów doty-
czących BHP. 

– Ustawa przeszła błyskawicznie 
przez Sejm i Senat…

– A jest przykładem cofania się w 
standardach i złego prawa. Ze strony 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi nie było woli dialogu. Przeszedł 
zły precedens. Kto nam zagwarantu-
je, że po rolnictwie nie przyjdą inne 
branże? Związek czuwa nad stanowio-
nym prawem w interesie pracowników. 
„Solidarność” ma za zadanie rozmawiać 
i szukać rozwiązań całościowych. Stąd 
nasze naleganie, mimo ministerialnej 
wstrzemięźliwości, że Ministerstwo 
Finansów we współpracy z KPRM po-
winno dokończyć analizę systemów 
wynagrodzeń w państwowej sferze 
budżetowej, gdyż z dotychczasowych 
opracowań i naszych obserwacji wyni-
ka, że są niezwykle duże rozbieżności w 
wynagrodzeniach, a systemy są bardzo 
zróżnicowane. Im dłużej trwa porząd-
kowanie, tym gorzej dla pracowników. 
Powiększają się dysproporcje w wyna-
grodzeniach zatrudnionych w sferze 
finansów publicznych i dochodzi do 
dyskryminowania całych grup zatrud-
nionych.  

Rozmawiał Artur S. Górski

„Solidarność” powołała sztab 
protestacyjno-strajkowy. 
Nazwa związku zobowiązuje. 
Reprezentujemy różne 
branże. Rozwarstwienia na 
poszczególnych stanowiskach, 
w tych samych obszarach, 
robią się coraz większe. 
Oczekiwaliśmy zatem od 
rządu decyzji o odmrożeniu 
wynagrodzeń oraz zapisu w 
budżecie kwot niwelujących 
różnice. To, co rząd proponuje, 
jest niewystarczające. 

Postulaty „Solidarności”
Domagamy się rzeczowego i skutecznego dialogu w sprawach:

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

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

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

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

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

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

 Przyjęcia ustawy o Służbie Ochrony Kolei.
 Wprowadzenia zasady pluralizmu związkowego w służbach tam, gdzie prawo 

dopuszcza przynależność związkową.
 Zwolnienia z podatku dochodowego od osób �zycznych składek członkow-

skich wnoszonych do związków zawodowych.
 Przewidywanego wzrostu cen energii elektrycznej dla odbiorców przemysło-

wych i indywidualnych, systemu rekompensat dla odbiorców indywidualnych 
oraz mechanizmów ochrony rodzin przed skutkami ogólnego wzrostu cen to-
warów i usług, a co za tym idzie, zwiększonymi wydatkami gospodarstw domo-
wych.
Nieprzystąpienie rządu do rzeczowego i konstruktywnego dialogu we wska-

zanych obszarach zmusi NSZZ „Solidarność” do podjęcia działań protestacyjnych. 
Dość dyskryminowania pracowników.

Fragment Stanowiska Komisji Krajowej  
NSZZ „Solidarność” w sprawie sytuacji społecznej z dnia 11 grudnia 2018 r. 
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Po ataku nożownika Paweł Adamo-
wicz był reanimowany ponad 20 minut 
na scenie WOŚP, nim został przewie-
ziony do Uniwersyteckiego Centrum 
Klinicznego. 

„Gdańsk jest dobry, Gdańsk jest szczo-
dry, Gdańsk dzieli się dobrem, Gdańsk 
chce być miastem solidarności, za to 
wszystko wam bardzo dziękuję. To jest 
cudowny czas dzielenia się dobrem. Jeste-
ście kochani. Gdańsk jest najcudowniej-
szym miastem na świecie” – tak brzmia-
ły ostatnie słowa Pawła Adamowicza na 
chwilę przed atakiem nożownika. 

W nocy Adamowicz przeszedł kil-
kugodzinną operację. Lekarze walczyli 
o jego życie. Przegrali… Prezydent 
zmarł w poniedziałek, 14 stycznia, po 
południu. W listopadzie skończył 53 
lata. Pozostawił żonę i osierocił dwie 
córki. 

– Byłem tamtej nocy na oddziale 
intensywnej terapii. Widziałem pana 
prezydenta. Nieprzytomnego, otoczo-
nego gronem lekarzy walczących o 
rozdmuchanie płomienia jego życia. 
Modliliśmy się o cud. Pan ludzkich 
losów rozrządził inaczej. Przy szpital-
nym łóżku prezydenta Gdańska stanął 
Anioł Śmierci. Otworzył przed nim 
bramy wieczności. Przeprowadził na 
drugą stronę życia – wspominał pod-
czas mszy żałobnej metropolita gdański 
Sławoj Leszek Głódź.

O śmierci prezydenta poinformo-
wał dr Tomasz Stefaniak, dyrektor ds. 
lecznictwa Uniwersyteckiego Centrum 
Klinicznego. – Z najgłębszym żalem 
musimy państwa poinformować, że nie-
stety przegraliśmy walkę o życie pana 
prezydenta – powiedział chirurg. Leka-
rzom w UCK towarzyszył też minister 
zdrowia prof. Łukasz Szumowski. 

Nie wyobrażaliśmy sobie, że Orkie-
stra, niosąca pomoc chorym dzieciom, 
przemieni się w żałobny kondukt. 
Napastnikiem był Stefan W., który 
w grudniu ub.r. wyszedł z więzienia. 
Bandyta zaatakował Pawła Adamowi-
cza nożem desantowym, którego ostrze 
ma 14 centymetrów długości, zadając 
trzy ciosy. Napastnik planował zbrod-
nię i wybrał najdogodniejszy moment 
do ataku (zbiorowe odliczanie dla 
Światełka do Nieba, głośna muzyka, 
pulsujące światła, wzniesione w górę 
ręce ofiary). Po zadaniu śmiertelnych 
pchnięć i wygłoszeniu swoistego wła-
snego „manifestu” W. poddał się przy 
pierwszej próbie obezwładnienia przez 
pracownika technicznego sceny. Wąt-
pliwości budzi brak czujności i sku-
teczności ochrony. W trakcie śledz-
twa okazało się, że impreza nie została 
zgłoszona jako masowa, a jedynie jako 
zajęcie pasa ruchu drogowego. Ponad-
to firma ochroniarska zajmująca się 
zabezpieczeniem imprezy zatrudniała 

osoby młodociane  bez odpowiednich 
kwalifikacji. 



Śmierć prezydenta Gdańska była 
wstrząsem dla wszystkich, niezależnie 
od politycznych poglądów. Na gma-
chach użyteczności publicznej wywie-
szone zostały flagi państwowe i gdań-
skie przyozdobione kirem. Na siedzibie 
NSZZ „Solidarność” przy Wałach Pia-
stowskich powiewała opuszczona do 
połowy masztu flaga Związku.  Była to 
tragiczna okazja do zadumy nad losem 
Człowieka i kondycją naszego życia 
społecznego.

– Często mówimy te słowa: – nie tak 
miało być – i tak czasami jest, że nie 
możemy tego zrozumieć – mówił ks. 
kanonik Ludwik Kowalski, a w nabo-
żeństwie żałobnym w bazylice Świętej 
Brygidy, rodzinnej parafii Adamowi-
cza, uczestniczyli m.in. Piotr Duda, 
przewodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” i Krzysztof Do-
śla, przewodniczący Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Tego 
też dnia w żałobnym nabożeństwie eku-
menicznym w bazylice Mariackiej, po-
prowadzonym przez metropolitę gdań-
skiego ks. abp. Sławoja Leszka Głódzia, 
udział wzięli przedstawiciele innych 
wyznań i pomorscy samorządowcy. 

Po mszach świętych za spokój duszy 
tragicznie zmarłego mieszkańcy Gdań-
ska zebrali się tłumnie na wiecu ku pa-
mięci Pawła Adamowicza na Długim 
Targu. Do rangi symbolicznej urosło 
wykonanie a cappella przez Davida 
Draimana pieśni „Sound of Silence”, 
duetu Simon & Garfunkel. Na placu So-
lidarności w kształcie serca ustawiono 
kilkadziesiąt tysięcy płonących zniczy. 

W sobotę, 19 stycznia od południa 
Główne Miasto zamieniło się w jedną 
wielką świątynię. Ludzie trwali w zadu-
mie.  W bazylice Mariackiej pomieściło 
się cztery tysiące żałobników. Na przylega-
jących do świątyni uliczkach, na Długim 
Targu, przy bramach Złotej i Zielonej, na 
Targu Węglowym żegnało zamordowane-
go prezydenta tysiące osób. 



 – Najdroższy tatulku, chcę Ci dziś 
podziękować za całe Twoje życie, któ-
re spędziłeś z nami: mamusią, Tereską, 
dziadkami i Gdańskiem. Dziękuję za 
wspólne długie rozmowy, za czas, które-
go nie miałeś wiele, a dawałeś go zawsze 
mnie i mojej siostrzyczce. Za to, że mówi-
łeś mi, kiedy trzeba było kończyć zabawę 
i zabrać się za pracę. Dziękuję za te roz-
mowy, w których omówiliśmy moje plany 
na przyszłość. Opiekuj się nami i całym 
Gdańskiem, tam w niebie – powiedziała 

córka prezydenta Antonina Adamowicz, 
a w oczach wielu osób pojawiły się łzy.

Mszy świętej pogrzebowej przewodził 
metropolita poznański ks. abp Stanisław 
Gądecki. Żegnali Pawła Adamowicza 
żona Magdalena z córkami Antoniną 
i Teresą, pochodzący z Wileńszczyzny 
rodzice Ryszard i Teresa oraz brat Piotr, 
przyjaciele i najważniejsze osoby w pań-
stwie. Homilię wygłosił ks. abp Sławoj 
Leszek Głódź.  Jego słowa o mordzie 
dokonanym na oczach milionów były 
poruszające.  

– Trzeba nam braterstwa serc, dłoni 
otwartych, a nie zaciśniętych pięści – ape-
lował metropolita gdański, a wspominając 
zamordowanego mówił: 

– Należał on do pokolenia, które na 
drodze swych młodzieńczych lat odczuło 
tchnienie wichru Solidarności. Pokolenie 
ogarnięte pragnieniem wolności, w służ-
bie wolności weszło w jego nurt. To, co się 
wydarzyło w niedzielny wieczór na Targu 
Węglowym, zostało odebrane jako potęż-
ny, gwałtowny, niemilknący dzwon na 
trwogę. Wezwanie do rachunku sumienia. 
Do koniecznej przemiany stylu naszego 
życia politycznego, wspólnotowego, spo-
łecznego, medialnego. Do definitywnego 
wyrugowania z polskiej polityki, więcej, 
z przestrzeni życia społecznego, języka 
pogardy, poniżania, deprecjonowania, 
obdzierania ze czci i godności naszych 
braci – apelował arcybiskup. 



W uroczystościach prócz rzeszy 
gdańszczan, duchownych, rodziny, 
przyjaciół, wszystkich prezydentów RP, 
z obecnym Andrzejem Dudą, i niemal 
wszystkich premierów, z premierem Ma-
teuszem Morawieckim, uczestniczyli też 
samorządowcy. I to oni, sześciu prezy-
dentów największych miast ,wnieśli dzień 
wcześniej wieczorem trumnę śp. Pawła 
Adamowicza do bazyliki Mariackiej.

W piątek ulicami Doki, Łagiewniki, 
Stolarską, Podwalem Staromiejskim, 
Pańską, Węglarską, Piwną przeszedł 
kondukt żałobny z Europejskiego 
Centrum Solidarności do bazyliki. Za 
trumną w ostatniej drodze towarzyszyły 
prezydentowi Gdańska tłumy gdańsz-
czan i bicie dzwonów.  Dzień wcześniej 
trumna była wystawiona w gmachu 

Pożegnanie Prezydenta
Ten akt barbarzyństwa nigdy nie powinien się wydarzyć. Prezydent 
Gdańska Paweł Adamowicz został zamordowany. Dwa miesiące i 9 dni 
od wyborów. Zginął, pchnięty nożem, w niedzielę, 13 stycznia, około go-
dziny 20, tuż przed Światełkiem do Nieba, na scenie, na której odbywał 
się koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.   

ECS. W tym akcie pożegnania oddało 
cześć zmarłemu około 53 tysięcy osób.  
Z piątku na sobotę natomiast w Cen-
trum Świętego Jana w Gdańsku miała 
miejsce kaszubska Pusta Noc. 

Z kolei 17 stycznia radni, którzy za-
siadali i zasiadają w Radzie Miasta od 
1990 roku, przybyli do Dworu Artusa, 
by podczas uroczystej sesji, ponad po-
działami, pożegnać zamordowanego 
prezydenta. Zasiedli obok siebie radni 
z klubu Adamowicza, ci z PO i z PiS, 
radni z niegdysiejszej AWS, z SLD, z PC, 
z UD. Kończył się pewien etap gdań-
skiego samorządu, który symbolizował 
Paweł Adamowicz. Zaczął on życie pu-
bliczne od przewodzenia strajkowi NZS 
na Uniwersytecie Gdańskim w maju 
1988 r. Polityczna kariera nie popro-
wadziła go poza Gdańsk. Od 1994 r. 
był przewodniczącym Rady Miasta, 
a od 1998 r. prezydentem Gdańska. Na 
jego ocenie i politycznej karierze zawa-
żyło dochodzenie w sprawie niejasno-
ści w jego deklaracjach majątkowych, 
wszczęte jeszcze w 2013 r. i wznowione 
przed trzema laty, a od września 2017 r. 
przed gdańskim sądem ponownie toczył 
się jego proces. W 2018 r. po tym, jak 
Platforma Obywatelska odmówiła mu 
poparcia, Adamowicz utworzył komi-
tet „Wszystko dla Gdańska” i zwyciężył, 
zostając po raz szósty prezydentem. 

Premier Mateusz Morawiecki za-
proponował pełnienie obowiązków 
prezydenta Gdańska Aleksandrze Dul-
kiewicz, pierwszej zastępcy prezydenta 
Adamowicza. Wybory w Gdańsku od-
będą się 3 marca 2019 r. 

Artur S. Górski 

Abp Sławoj Leszek Głódź, 
metropolita gdański: 
– Byłem tamtej nocy na 
oddziale intensywnej terapii. 
Widziałem pana prezydenta. 
Nieprzytomnego, otoczonego 
gronem lekarzy walczących 
o rozdmuchanie płomienia 
jego życia. Modliliśmy się 
o cud. Pan ludzkich losów 
rozrządził inaczej. Przy 
szpitalnym łóżku prezydenta 
Gdańska stanął Anioł Śmierci.

Uroczystości pogrzebowe w bazylice Mariackiej w Gdańsku.

FO
T. 

W
O

JC
IE

CD
H 

M
IL

EW
SK

I



9Nr 2/luty 2019HANDEL

– Pracodawca postąpił niezgodnie 
z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbio-
rowych. Zwróciliśmy się pisemnie o listę 
pracowników w celu przeprowadzenia 
referendum, a dostaliśmy tylko ich nu-
mery: bez imienia, nazwiska, lokalizacji 
placówki, w której pracują – wyjaśnia 
Piotr Adamczak, przewodniczący Ko-
misji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Jeronimo Martins. Adamczak pod-
kreśla, że związkowcy przeszli przez 
wszystkie etapy sporu zbiorowego, czyli 
były i rokowania, i mediacje. Niestety, 
rozmowy z inicjatywy pracodawcy zo-
stały zakończone. 

– My jako związek chcieliśmy dalej 
prowadzić dialog i szukać porozumie-
nia. Pracodawca mówi: „nie, bo nie”. Nie 
chce prowadzić z nami rozmów i nie 
interesuje go rozwiązanie problemu 67 
tysięcy pracowników. A teraz jest zdzi-
wiony, że my realizujemy trzeci etap, 
że chcemy przeprowadzić referendum 
strajkowe. „Solidarność” działa zgodnie 
z prawem – dodaje przewodniczący. 

Biedronce związano skrzydła 
REFERENDUM STRAJKOWE

Związkowcy nie walczą o wyższe za-
robki, lecz o poprawę warunków pracy, 
w szczególności chcą zwiększenia za-
trudnienia i zmniejszenia liczby zadań 
przypadających na jednego pracowni-
ka, zapewnienia ochrony w placówkach 
handlowych w godzinach wieczornych, 
poprawy zasad magazynowania towaru, 
tak aby były zgodne z przepisami BHP. 
W wielu przypadkach interweniowała 
straż pożarna, bo w sklepach nie są 
przestrzegane przepisy przeciwpoża-
rowe i warunki pracy (przykładowo 
w pomieszczeniach są zbyt wysokie 
temperatury). 

Związkowcy domagają się również 
uwzględnienia sposobu premiowania 
w regulaminie wynagrodzeń, ustale-
nia zasad rozliczania delegacji. Chcą, 
aby zgodnie z zapisami kodeksu pracy 
kształt wewnętrznych przepisów był 
uzgadniany ze związkami zawodowymi. 
Zależy im na skróceniu, wydłużonych 
po wprowadzeniu wolnych od handlu-
niedziel, godzin pracy w soboty i inne 

W Polsce funkcjonuje około 3 tysięcy sklepów sieci Biedronka. Pracuje w nich około 
67 tysięcy osób. 
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„Solidarność” z sieci marketów Biedronka 15 stycznia rozpoczęła przeprowadzanie referendum strajkowego. Jed-
nak w praktyce referendum realizowane jest poza sklepami, bo Jeronimo Martins Polska (właściciel sieci sklepów 
Biedronka) utrudnia związkowcom procedurę. Nie chce przekazać im imiennej listy pracowników. A zgodnie z pra-
wem w referendum musi wziąć udział przynajmniej połowa wszystkich osób zatrudnionych w Biedronce, aby było  
ono ważne. Sprawę zgłoszono do prokuratury.

dni poprzedzające dni wolne od handlu, 
a także aby pracodawca podpisał z nimi 
porozumienie o działaniu związków 
zawodowych na terenie zakładu. Do-
magają się zrównania wynagrodzeń 
pracowników niezależnie od lokaliza-
cji sklepu. Lista postulatów jest długa. 
O wszystkich można by rozmawiać 
z pracodawcą, ale ten nie jest zaintere-
sowany negocjacjami z pracownikami. 
Związkowcy mają utrudnioną moż-
liwość przeprowadzenia referendum 
strajkowego, gdyż pracodawca nie chce 
przekazać im listy pracowników.

Na terenie Polski funkcjonuje około 
3 tysięcy sklepów sieci Biedronka. Pra-
cuje w nich około 67 tysięcy osób. Aby 
strajk był legalny, w referendum musi 
wziąć udział co najmniej połowa za-
trudnionych, a większość opowiedzieć  
się za strajkiem. Oficjalnie referendum 
ma potrwać do 30 kwietnia 2019 r.

Siedziba Jeronimo Martins Polska 
znajduje się w Kostrzynie (Wielko-
polska), dlatego NSZZ „Solidarność” 

w Biedronce skierował sprawę do Pro-
kuratury Rejonowej we Wrześni. Ta 
z kolei odesłała akta do prokuratury 
warszawskiej.

W Polsce działalność związków za-
wodowych jest chroniona przez art. 12 
i 59 Konstytucji RP. Związkowcy nie 
rezygnują więc z referendum. 

– Zainteresowanie pracowników 
jest bardzo duże. Pytają, kiedy do 
nich dotrzemy. Do czasu wyjaśnienia 
sprawy ludzie będą mogli głosować 
na przykład w biurach regionów i od-
działów „Solidarności”. Oprócz tego 
mamy ruchome urny i ustawiamy 
się z nimi przed sklepami i biurami 

firmy. To ogromne przedsięwzięcie 
i duży wkład pracy – mówi Piotr 
Adamczak.

W głosowaniu biorą udział wszyscy 
pracownicy Jeronimo Martins Polska 
SA. Urny stoją już w kilku miejscach 
na terenie Wielkopolski (Poznań, Piła, 
Leszno), w Regionie Łódzkim. Moż-
na tam głosować od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8 (9) – (15) 16. 
W siedzibie Zarządu Regionu Gdań-
skiego (przy ul. Wały Piastowskie 24) 
w Gdańsku oraz w gdyńskim Oddziale 
(ul. Śląska 52) referendum rozpoczęło 
się 28 stycznia. 

(mig)

Sytuacja jest napięta. Związkowcy 
domagają się konstruktywnego dia-
logu i realnego wzrostu płac. Dlatego 
też tematem spotkania 23 stycznia br. 
miał być rzeczywisty dialog społeczny 
w spółce.  Niestety, nie wpuszczono na 
nie Alfreda Bujary. 

– Mamy dość łamania naszych praw. 
Nie możemy zrzec się tych praw, nie mo-
żemy przejść obojętnie wobec próby na-
zwania bezowocnych spotkań dialogiem 
społecznym. Pracownicy zasługują na 
godne reprezentowanie ich spraw i pro-
blemów, pogarszających się warunków 
pracy oraz odbiegających w stosunku 
do konkurencji warunków płacowych 
– mówi Dariusz Paczuski, przewodni-
czący Komisji Zakładowej NSZZ „So-
lidarność” w Auchan Polska sp. z o.o., 
prezentując związkowe stanowisko.  

Po fiasku spotkania z przedstawicie-
lami pracodawcy i po niewpuszczeniu 
na rozmowy Alfreda Bujary związkowcy 
przebywali w akcie protestu kilka godzin 
w jednym z pomieszczeń biurowych na 
terenie hipermarketu w Łomiankach. 

„Pomimo pisemnej informacji 
na temat uczestnictwa przewodni-
czącego Bujary jako przedstawiciela 
organizacji związkowej, nie został on 
wpuszczony na spotkanie. Wówczas 
zdecydowaliśmy o rozpoczęciu akcji 
protestacyjnej. Mamy prawo decydo-
wać, kto będzie reprezentował związek 
wobec pracodawcy, mamy prawo de-
cydować, kto weźmie udział w rozmo-
wach ze strony NSZZ „Solidarność”, 
mamy prawo podejmować decyzję, 
czy podczas spotkania potrzebujemy 
wsparcia prawnego lub eksperckiego” 
– poinformował Paczuski w specjal-
nym komunikacie.

Akcja została zakończona tego sa-
mego dnia. – Pracodawca odrzucił 
wniosek o doraźne czynności związko-
we. Przez to członkowie Komisji Zakła-
dowej stanęli w obliczu zagrożenia wy-
powiedzenia z pracy w trybie artykułu 
52. Dlatego podjęliśmy decyzję, że na 
dzień 23 stycznia zakończymy protest 
– mówi Dariusz Paczuski, w rozmowie 
z  Tysol.pl.

W ocenie związkowców w sklepach 
sieci Auchan od wielu miesięcy łama-
ne są podstawowe zasady dialogu spo-
łecznego i są odnotowywane przypad-
ki dyskryminowania pracowników ze 
względu na przynależność związkową. 

– Pracodawca nie chce rozmawiać 
na temat płac, które są u nas niższe niż 
w marketach innych sieci, ani o zbyt 
małej liczbie pracowników w skle-
pach, co powoduje duże przeciążenie 
pracą. Zamiast rozmawiać o proble-
mach, Auchan woli pozorować dialog 
z pracownikami – wskazuje Paczuski, 

argumentując, dlaczego związkowcy 
planują wejść z zarządem francuskiego 
operatora w spór zbiorowy.

Związkowcy przedstawili listę sze-
ściu postulatów. Domagają się spo-
tkania z osobą decyzyjną z zarządu 
Auchan Polska z siedzibą w Piasecznie, 
konstruktywnego dialogu, realnego 
wzrostu płac dla wszystkich pracowni-
ków, wzrostu zatrudnienia „ze wzglę-
du na bardzo duże przeciążenie pracą”, 
pełnego odpisu na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych, a także „zaprze-
stania dyskryminacji za przynależność 

do związku zawodowego oraz utrudnia-
nia działalności związkowej”.

Auchan jest siecią hipermarketów 
powstałą we Francji, a siedziba koncernu 
mieści się w Croix. Prowadzi działalność 
w Europie i w Azji.  Pierwszy hipermar-
ket Auchan w Polsce został otwarty 
w maju 1996 roku w Piasecznie pod 
Warszawą, a w roku 1997 w Gdańsku. 
Spółka prowadzi ekspansywną działal-
ność na naszym rynku. Przed czterema 
laty do sieci włączonych zostało kilka-
dziesiąt hipermarketów sieci Real. 

(asg)
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Handlowcy z „Solidarności” w Auchan żądają godnych 
warunków pracy
Zanosi się na spór zbiorowy w jednej z zagranicznych sieci handlowych obec-
nych od 23 lat w Polsce. 23 stycznia rano w hipermarkecie Auchan w podwar-
szawskich Łomiankach siedmiu związkowców z NSZZ „Solidarność” uczest-
niczyło w  „spontanicznej akcji protestacyjnej”. Wśród nich był znany z walki 
o ograniczenie handlu w niedziele Alfred Bujara, przewodniczący Sekreta-
riatu Krajowego Handlu, Banków i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”. Związek 
zapowiada wejście w spór zbiorowy z zarządem Auchan Polska sp. z o.o. 

„Deptane są prawa 
pracownicze – prawa 
związkowe, w tym 
konstytucyjne prawo do 
zrzeszania się w Niezależny 
Samorządny Związek 
Zawodowy. Prawo do bycia 
członkiem związku nie może 
powodować, że jesteśmy 
zastraszani, dyskryminowani 
czy uświadamiani, jak 
niekorzystna jest to dla nas 
decyzja. 

W ocenie związkowców w sklepach sieci Auchan od wielu miesięcy łamane są 
podstawowe zasady dialogu społecznego.
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60 procent uzwiązkowienia
W skromnym związkowym pokoju 

wisi dyplom, który tczewska organiza-
cja otrzymała w 2015 roku za wysoki 
poziom uzwiązkowienia w konkursie 
organizowanym przez Zarząd Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. 

Obecnie do NSZZ „Solidarność” w 
PKP CARGOTABOR sp. z o.o. ZNT w 
Tczewie i Gdyni należy 148 członków 
na 250 zatrudnionych pracowników, 
co daje blisko 60-procentowe uzwiąz-
kowienie. – Mieliśmy więcej członków, 
jednak w ostatnim czasie kilkanaście 
osób odeszło na emeryturę. Jeszcze do 
niedawna do naszej organizacji należe-
li członkowie z Olsztyna, jednak utwo-
rzyli swoją organizację podzakładową 
– wyjaśnia zastępca przewodniczącego 
KP „Solidarności” Tadeusz Szweda. 

Od 1989 roku, podobnie jak cała 
PKP, struktura organizacyjna „Solidar-
ności” przechodziła różnego rodzaju 
przekształcenia. W 2017 roku powsta-
ła Organizacja Podzakładowa. Obecnie 
tczewska organizacja jest największą 
podzakładówką Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” PKP CARGOTA-
BOR mającej swoją siedzibę w Tarnow-
skich Górach, która w 12 organizacjach 
podzakładowych i dwóch oddziałowych 
skupia blisko tysiąc członków (na 2800 
zatrudnionych). Przewodniczący po-
dzakładówek wchodzą w skład Komisji 
Zakładowej, Andrzej Netkowski pełni 
tam funkcję sekretarza. 

W działalności związkowej prze-
wodniczącego Andrzeja Netkowskiego 
wspiera sześcioosobowa komisja, w 
skład której wchodzi dwóch jego za-
stępców: Zygmunt Bobkowski i Tadeusz 

Szweda, sekretarz Adrianna Netkow-
ska, skarbnik Tomasz Base (społeczny 
inspektor pracy) oraz członkowie Jerzy 
Pytka i Marek Wansel. 

Członkowie KP aktywnie pozyskują 
nowych związkowców. – Rozmawiamy 
z każdym nowo przyjętym pracowni-
kiem. Przedstawiamy mu korzyści, jakie 
daje przynależność do związku zawo-
dowego – mówi Tomasz Base. 

– Nowych członków do naszego 
Związku przyciągają nie tylko zasługi 
historyczne, ale także bieżąca, skutecz-
na działalność. Na przykład staramy się, 
aby umowy o pracę, które początkowo 
są zawierane na czas określony, prze-
kształcane były na czas nieokreślony. 
Dbamy również, aby szły za tym pod-
wyżki wynagrodzeń – mówi przewod-
niczący Andrzej Netkowski. 

– Pilnujemy również interesów pra-
cowników w komisji socjalnej. Mamy 
wpływ na rozdysponowanie funduszu 
socjalnego, a więc pożyczki remontowe 
czy dopłaty do wczasów – dodaje Tade-
usz Szweda. 

Przede wszystkim układy 
zbiorowe

Rozmowy płacowe prowadzone są 
na poziomie PKP CARGOTABOR SA 
i Komisji Zakładowej NSZZ „Solidar-
ności”, szczegóły są uzgadniane w po-
szczególnych zakładach przez komisje 
podzakładowe. Także na poziomie kra-
jowym funkcjonuje Zakładowy Układ 
Zbiorowy Pracy, który udało się pod-
pisać w 2015 roku. 

PKP CARGOTABOR spółka z o.o. 
wchodzi w skład Grupy PKP CARGO 

SA, a ta z kolei PKP SA. Jednym z naj-
ważniejszych celów, jakie stoją przed 
„Solidarnością” w całej strukturze 
PKP, jest zawarcie Ponadzakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy. Tutaj part-
nerem do rozmów z zarządem PKP jest 
Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Soli-
darność”.

– Kilka lat temu ponadzakładowy 
układ został wypowiedziany przez 
związek pracodawców kolejowych, 
teraz trwają prace, aby został on przy-
wrócony – mówi Andrzej Netkowski. 
Miałby on dotyczyć wszystkich pra-
cowników PKP (Cargo, Intercity itd.) i 
regulować takie sprawy, jak przejazdy, 
nagrody jubileuszowe, odprawy. – W 
części zakładowych układów jest za-
pis, że jubileuszówki są wypłacane po 
dwudziestu latach pracy, w innych, że 
po piętnastu. W ponadzakładowym 
układzie pracy byłoby to ujednolicone. 
Szczególnie ważne jest to dla ludzi mło-
dych. W układzie powinny być również 
wpisane ulgi przejazdowe, które obecnie 
musimy co jakiś czas negocjować – wy-
jaśnia przewodniczący Netkowski.

Płace w górę

Do sukcesów, jakie na swoim kon-
cie mogła zapisać w ubiegłym roku 
„Solidarność” w PKP CARGOTABOR 
SA, jest wynegocjowanie od 1 wrze-
śnia podwyżek w kwocie średnio 270 
zł brutto. Udało się również podnieść 
z 200 do 700 zł nagrodę z okazji Dnia 
Kolejarza (25 listopada), wpisaną do 
Zakładowego Układu Zbiorowego Pra-
cy. Dodatkowo, w związku z dobrymi 
wynikami spółki, udało się wynegocjo-

PKP CARGOTABOR spółka z o.o. jest największą spółką 
zajmującą się naprawą, utrzymaniem i modernizacją taboru 
kolejowego w Polsce. Specjalizuje się w naprawach bieżących 
i okresowych wagonów towarowych i lokomotyw, przeglądach 
kontrolnych i okresowych, fizycznej likwidacji taboru, 
modernizacji lokomotyw elektrycznych, regeneracji i produkcji 
zespołów i podzespołów do taboru trakcyjnego i wagonowego. 
Spółka należy do Grupy PKP CARGO Logistics, największego 
na rynku krajowym i drugiego w UE operatora świadczącego 
kompleksowe usługi logistyczne. PKP CARGOTABOR SA 
naprawia nie tylko tabor PKP Cargo, ale wykonuje usługi dla 
podmiotów zewnętrznych. 

ANDRZEJ NETKOWSKI, przewodniczący KP 
NSZZ „Solidarność” w PKP CARGOTABOR sp. 
z o.o. ZNT w Tczewie i Gdyni 

– Do NSZZ „Solidarność” wstąpiłem w 1980 roku w Za-
kładach Wyrobów Metalowych. Do Zakładu Napraw Taboru 
przeszedłem w listopadzie 1981 roku, gdzie od razu wstą-
piłem do Związku. Potem przyszedł stan wojenny, kolej 
została zmilitaryzowana i działalność na miejscu nie była 
możliwa. Jeździłem więc do Gdańska na demonstracje „bić” 
się z zomowcami. Jeszcze w 1988 rozpoczęliśmy spotkania, 

najczęściej na plebaniach, dotyczące relegalizacji „Solidarności”. Przewodniczą-
cym, po relegalizacji Regionalnej Sekcji Kolejarzy w Gdańsku, był Zbyszek Iwa-
niuk, MKZ w Tczewie Zbigniew Olszewski. 

TOMASZ BASE, skarbnik KP, społeczny 
inspektor pracy 

– Do „Solidarności’ zapisałem się w 2007 roku, zaraz jak 
rozpocząłem pracę w zakładzie. Działaczem związkowym 
jest mój ojciec, dlatego wstąpienie do „Solidarności” było 
rzeczą naturalną. Istnienie związku zawodowego w zakła-
dzie jest bardzo potrzebne. Dzięki temu udaje się rozwiązać 
wiele problemów, których w każdym zakładzie jest sporo. 
To, co jest cenne w naszej organizacji związkowej, to fakt, że 
młodzi ludzie mogą się uczyć od starszych kolegów, którzy 

na swoim koncie mają walkę o wolną Polskę. Nie do przecenienia jest osoba na-
szego przewodniczącego. Do pana Andrzeja można zwrócić się z każdą sprawą i 
zawsze uzyska się pomoc. 

TADEUSZ SZWEDA, zastępca 
przewodniczącego KP 

– Jestem członkiem „Solidarności” od 1989 roku, przez 
pewien czas pełniłem funkcję przewodniczącego Związku w 
naszym zakładzie. Działalność związkowa to z jednej strony 
sporo pracy, jednak z drugiej strony daje ona dużo satysfak-
cji. Cieszę się, że mogę pomagać ludziom. 

ORGANIZACJA PODZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W PKP 
CARGOTABOR SP. Z O.O. ZNT W TCZEWIE I GDYNI 

Być blisko ludzi
Biuro „Solidarności” w PKP CARGOTABOR sp. z o.o. ZNT w Tczewie i Gdyni mieści się tuż obok szatni przy 
jednej z hal w Tczewie, gdzie na co dzień naprawiane są wagony kolejowe. – Proponowano nam miejsce w in-
nym budynku, ale dla nas ważne jest, by być blisko ludzi – mówi Andrzej Netkowski, przewodniczący Komisji 
Podzakładowej NSZZ „Solidarność”. 

wać dodatkową premię w kwocie 400 zł 
brutto dla każdego pracownika. Druga 
część tej premii ma być wypłacona do 
10 kwietnia 2019 roku. W styczniu prze-
widziano również rozmowy w sprawie 
zmian w regulaminie premiowania dla 
pracowników spółki.

Zwariowaliśmy na punkcie 
szkoleń

Związkowcy z tczewskiej komi-
sji podkreślają znaczenie szkoleń dla 
działalności związkowej. – Od począt-
ku lat dziewięćdziesiątych wraz z Jac-
kiem Prętkim (obecnie przewodniczący 
Sekcji Regionalnej Kolejarzy Regionu 
Gdańskiego NSZZ  „Solidarność”),Ta-
deuszem Szwedą i można by wymienić 
jeszcze wiele osób, jeździliśmy na szko-
lenia związkowe. Ekonomiczne, nego-
cjacyjne, układy zbiorowe, pozyskiwa-
nie członków związku, wszystko, co się 
dało. Wręcz zwariowaliśmy na punkcie 
szkoleń – wspomina Andrzej Netkow-

ski. Co więcej, zdobytą wiedzę, na przy-
kład z metod i technik negocjacyjnych, 
związkowcy stosowali w praktyce, co 
przynosiło konkretne efekty. Również 
dzisiaj związkowcy z PKP CARGOTA-
BOR sp. z o.o. ZNT w Tczewie i Gdy-
ni chętnie uczestniczą w szkoleniach 
organizowanych przez Dział Szkoleń 
Regionu Gdańskiego.

– Po latach ciągłych perturbacji, łą-
czenia, dzielenia, sytuacja na ten czas 
się ustabilizowała. Poza zmianami per-
sonalnymi w niektórych spółkach w tej 
chwili jest spokój, chociaż wiemy, że 
zawsze może się to zmienić. Mogą być 
wybory parlamentarne, przyjdą nowi 
i mogą być różne pomysły, chociażby, 
żeby to sprywatyzować, jak było to z 
„bankomatami” (tak określano grupę 
menadżerów, która za rządów PO-PSL 
przyszła do PKP z systemu bankowego 
– od redakcji) – podsumowuje Andrzej 
Netkowski.

Małgorzata Kuźma

Od lewej: Tadeusz Szweda, Adrianna Netkowska, Andrzej Netkowski I Tomasz Base.
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– To przede wszystkim program 
prospołeczny bez żadnych gwiazdek 
czy pułapek dla 11 milionów pracow-
ników – zapewniał podczas inauguracji 
kampanii informacyjnej PPK premier 
Mateusz Morawiecki.

Poza prezentacją logotypu, który ma 
kojarzyć się z efektywnym inwestowa-
niem w długim terminie, uruchomiono 
portal mojeppk.pl, gdzie pod egidą Pol-
skiego Funduszu Rozwoju prezentowa-
ne będą m.in. informacje o PPK oraz 
lista podmiotów uprawnionych do ich 
prowadzenia.

Pracownicze Plany Kapitałowe to 
dobrowolny (można z niego wystąpić) 
system długoterminowego oszczędza-
nia, w którym gromadzone są prywatne 
oszczędności. Możliwość przystąpienia 
do niego musi zostać zapewniona przez 
każdego pracodawcę (poza wyjątkami, 
określonymi w art. 13 ust. 1 oraz art. 133 
ust. 1 ustawy o PPK, czyli gdy działają u 
pracodawcy PPE) zatrudniającego co naj-
mniej jednego pracownika, który podlega 
obowiązkowo ubezpieczeniom emerytal-
nemu i rentowym. Pierwsi zatrudnieni 
zostaną objęci PPK 1 lipca tego roku.

Dla każdego pracownika zostanie 
utworzony indywidualny rachunek 
PPK. Obowiązek ten spoczywa na pra-
codawcy działającego we współpracy 
z wybraną instytucją finansową. Co 
miesiąc na tenże rachunek będą trafiać 
wpłaty pracownika i pracodawcy. Pań-
stwo zaś przekaże jednorazową wpłatę 
powitalną i dopłaty roczne.

Uruchomiony portal jest wersją 
wstępną. Ostateczną formę ma przyjąć 
w kwietniu br. Wtedy call center dzia-
łające przy PFR ma uzyskać zdolność 

Ruszył portal informacyjny 
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PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE 

PPK jest programem bez gwiazdek i pułapek – twierdzi premier. Polski Fundusz Rozwoju zainaugurował kampa-
nię informacyjną Pracowniczych Planów Kapitałowych pod hasłem „W sumie się opłaca”. 8 stycznia ruszył portal 
informacyjny PPK www.mojeppk.pl. Portal informuje między innymi, co dla pracownika oznacza wprowadzenie 
Pracowniczych Planów Kapitałowych, jakie są reguły i koszty udziału w programie.

do obsługi kilkudziesięciu tysięcy tele-
fonów dziennie.

– Ten program jest cywilizacyjnie 
ważny dla Polski i kluczowy dla budo-
wania długoterminowych krajowych 
oszczędności, które są fundamentem 
dla rozwoju gospodarczego w dłuższym 
okresie – przekonywał szef rządu.

PPK stanowią element rozwoju 
rynku kapitałowego. Pieniądze groma-
dzone przez pracowników w PPK będą 
inwestowane przez wyznaczone TFI, 
m.in. w spółki notowane na warszaw-
skiej giełdzie.

Jednak największym wyzwaniem 
akcji informacyjnej będzie wykazanie 
różnicy między PPK a Otwartymi Fun-
duszami Emerytalnymi. Tym, co różni 
PPK od OFE, jest wyraźnie zaznaczone 
w ustawie obostrzenie, iż „środki gro-
madzone w PPK stanowią prywatną 
własność uczestnika PPK”.

Pracownicze Plany Kapitałowe, 
wprowadzone ustawą z 4 października 
2018 r., mają być odpowiedzią na pro-
blem niskich emerytur, który nasili się 
w momencie, gdy liczba pracujących 
niebezpiecznie zbliży się do liczby 
pobierających świadczenie. PPK mają 
stanowić swoisty program oszczędno-
ściowy dla pracujących.

I tak w wersji „minimum” co mie-
siąc od naszej pensji netto odjęta zosta-
nie kwota równa 2 proc. pensji brutto. 
Pracodawca dorzuci równowartość 1,5 
proc. naszego wynagrodzenia, a budżet 
państwa za każdy rok uczestnictwa w 
PPK doda 240 zł.

Uwaga! PPK nie zostaną powiązane 
bezpośrednio z systemem emerytal-
nym, ale będą stanowić jego kapitałowe 
uzupełnienie.

Do PPK pracownika zapisuje auto-
matycznie jego pracodawca. Przepisy 
przewidują stopniowe (co 6 miesięcy) 
włączanie kolejnych grup podmiotów 
zatrudniających do PPK. Od 1 lipca 
2019 r. do 1 stycznia 2021 r. do utwo-
rzenia PPK zobowiązane będą kolejne 
grupy przedsiębiorstw – od najwięk-
szych po najmniejsze.  

Uwaga! Jeśli dany podmiot za-
trudniający należy do grupy kapi-
tałowej, to może on przystąpić do 
PPK w terminie, który obowiązuje 
największy podmiot z grupy (czyli 
z największą liczbą osób zatrudnio-
nych).

Pierwsze Pracownicze Plany Kapita-
łowe pojawią się w Polsce 1 lipca tego 
roku. To wówczas obowiązek ich pro-

wadzenia obejmie największych praco-
dawców – zatrudniających ponad 250 
osób. 1 stycznia 2020 r. dołączą do nich 
pracownicy firm zatrudniających od 50 
do 249 osób. Pół roku później tych z za-
trudnieniem na poziomie od 20 do 49 
osób, by 1 stycznia 2021 r. stać się po-
wszechnym rozwiązaniem w przedsię-
biorstwach i jednostkach administracji 
publicznej.

Zgodnie z art. 133  ust. 1 ustawy 
o Pracowniczych Planach Kapitało-
wych, przepisów ustawy nie stosuje 
się do podmiotu zatrudniającego, 

który wźterminie wskazanym w art. 
134 ust. 1 prowadzi PPE oraz nalicza 
i odprowadza składki podstawowe do 
PPE w rozumieniu ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o pracowniczych pro-
gramach emerytalnych w wysokości 
co najmniej 3,5 proc. wynagrodzenia 
i zgodnie z  art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych 
programach emerytalnych, jeżeli do 
PPE przystąpiło co najmniej 25 proc. 
osób zatrudnionych w danym podmio-
cie zatrudniającym.

Artur S. Górski

Premier 
Mateusz Morawiecki: 
– Ten program jest 
cywilizacyjnie ważny dla Polski 
i kluczowy dla budowania 
długoterminowych krajowych 
oszczędności, które są 
fundamentem dla rozwoju 
gospodarczego w dłuższym 
okresie.

Od 15 lutego br. rusza platforma 
„Twój e-PIT”, na której zeznanie złożą 
za nas urzędnicy. Kto nie chce, albo nie 
ma czasu na składanie rocznego zezna-
nia podatkowego, ten nie będzie musiał 
tego robić. 

W 2019 roku fiskus po raz pierwszy 
w całości przygotuje dla podatników 
i udostępni w wersji elektronicznej 
PIT-37 i PIT-38. Urzędnicy z urzędów 
skarbowych sami rozliczą podatnika, 
odliczą nawet ulgę rodzinną, a wypeł-
niony PIT odeślą do właściwego urzędu 
skarbowego. Uwaga! Należy pamiętać 

o innych przysługujących ulgach niż 
ulgi na dzieci.  Inne ulgi, czyli rehabi-
litacyjną i wydatki na Internet, trzeba 
jednak będzie samodzielnie wyliczyć 
i zeznanie wysłać. 

Kwestię przekazania 1% podatku 
na organizację pożytku publicznego 
czy darowizny na cele charytatywne 
trzeba będzie przypilnować. W wypeł-
nionej deklaracji znajdą się informacje 
o pracodawcy, dane z ubiegłorocznych 
zeznań podatkowych. W serwisie dane 
będzie można uaktualnić i zdecydować 
o organizacji, która otrzyma 1%.

Fiskus nas rozliczy  

KRS: 0000337122

1% dla Pomorskiej Fundacji 
Edukacji i Pracy

Każdy z nas jest podatnikiem 
i każdy może przeznaczyć 1% od-
prowadzonego podatku na rzecz 
Pomorskiej Fundacji  Edukacji 
i Pracy – założonej przez gdańską 
„Solidarność” organizacji pożytku 
publicznego. 

Wspieramy ważne społecznie cele, 
jakie popiera Region Gdański NSZZ 
„Solidarność”. W latach 2016 i 2017, 
oprócz stypendiów dla młodzieży, 
pieniądze z 1% przeznaczyliśmy na fi-
nansowy wkład własny w programach 
skierowanych do seniorów, które miały 
na celu wyposażenie ich w umiejętności 
ułatwiające udział w życiu publicznym, 
ich aktywność w Internecie oraz umie-
jętność organizowania i prowadzenia 
samopomocowych grup wsparcia. 

Pieniądze z tytułu 1% trafiają do 
konkretnych osób. Na stronie interne-
towej fundacji co roku zamieszczane 
są listy młodych osób, które otrzymały 
stypendia i roczne sprawozdania z prze-
prowadzonych projektów oraz dokład-
ne dane dochodów z 1%. Dzięki temu 
można nie tylko ocenić efekty, ale też 
dowiedzieć się, jak publiczne pieniądze 
zostały spożytkowane.

Wpisanie w formularzu podatko-
wym numeru KRS fundacji nie zajmu-
je dużo czasu. Na stronie internetowej 
fundacji udostępniamy nieodpłatny 
program do rozliczeń rocznych, w któ-
rym trwale jest wpisany nr KRS Pomor-
skiej Fundacji Edukacji i Pracy.

Nr konta: 40 7999 9995 0652 4155 
2804 0001

www.pomorskafundacja.org.pl
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Jest akt oskarżenia przeciwko za-
bójcom ks. Jerzego Popiełuszki 
w sprawie „prowokacji na ulicy 
Chłodnej”, czyli podrzucenia przez 
SB materiałów obciążających du-
chownego. 

Prokurator Oddziałowej Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu IPN skierował do Sądu Re-
jonowego dla Warszawy Woli akt oskar-
żenia przeciwko b. funkcjonariuszom SB 
Departamentu IV Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych Grzegorzowi P., Wal-
demarowi O. (dawniej Waldemar C.) 
i Leszkowi N. (dawniej Leszek P.) w spra-
wie „tworzenia fałszywych dowodów w 
celu skierowania przeciwko ks. Jerzemu 
Popiełuszce ścigania o przestępstwo”. 

Po wejściu do kawalerki ks. Popie-
łuszki na 13 piętrze przy ul. Chłodnej 
15 pozostawili tam amunicję, granaty 
łzawiące oraz ulotki. 12 grudnia 1983 
roku, tuż po przesłuchaniu w Pałacu 
Mostowskich, w mieszkaniu zarządzo-
no rewizję. Esbecy „odnaleźli” skrytki. 
Ruszyła machina propagandowa, w tym 
artykuł pt. „Garsoniera ob. Popiełusz-
ki”. A księdza aresztowano. Po inter-
wencji biskupa Dąbrowskiego księdza 
wypuszczono z aresztu.  Postępowanie 
dotyczyło czynu z art. 194 kodeksu kar-
nego z 1969 r. o nadużywaniu wolności 
sumienia i wyznania na szkodę intere-
sów PRL. 

Prokurator IPN ocenił, że zarzucane 
oskarżonym zachowania stanowiły akt 
represji oraz prześladowania duchow-
nego z powodów politycznych i religij-
nych (art. 235 k.k. i 231 § 1 k.k.).

Kapłan był obserwowany przez SB 
już dwa lata przed śmiercią. Założono 
mu podsłuch, próbowano doprowadzić 
do wypadku samochodowego. Księdza 

Popiełuszkę, duszpasterza ludzi pra-
cy, zamordowali funkcjonariusze SB 
w nocy z 19 na 20 października 1984 
roku. 

Po zabójstwie ks. Popiełuszki 27 
grudnia 1984 r. w Sądzie Wojewódzkim 
w Toruniu rozpoczął się tzw. proces to-
ruński, w którym skazano kpt. Grzego-
rza P. (głównego zabójcę księdza) i płk. 
Adama P. (przełożonego P.) na 25 lat 
pozbawienia wolności, por. Leszka P. i 
por. Waldemara C. odpowiednio na 15 
i 14 lat więzienia.   

Departament IV MSW miał za cel 
inwigilowanie i ograniczanie wpły-
wów Kościoła katolickiego. W wyniku 

zbrodni i procesu doszło do przesilenia 
w aparacie represji PRL, utracił znacze-
nie gen. Mirosław Milewski, a wzrosła 
pozycja WSW i jej szefa gen. Czesła-
wa Kiszczaka, który stał się głównym 
graczem na odcinku „bezpieki” i „woj-
skówki”. 

Przypomnijmy, że w 2010 roku od-
nalezione zostały, uważane za zaginio-
ne, akta dotyczące rozpracowywania 
przez SB ks. Popiełuszki oraz Pryma-
sowskiego Komitetu Pomocy Osobom 
Pozbawionym Wolności i ich Rodzi-
nom, czyli 104 jednostki archiwalne 
zawierające oryginały wytworzonych 
w latach 80. akt MSW. Są w tym m.in. 
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania 
kryptonim „Popiel” (SB prowadzi-
ła ją od 26 lipca 1982 r., a zakończyła 
z chwilą śmierci duchownego) oraz akta 
Sprawy Obiektowej kryptonim „Pucha-
cze” (Prymasowski Komitet Pomocy), 
pokazujące skalę inwigilacji kurii war-
szawskiej, kościoła św. Marcina i ludzi 
związanych z tym środowiskiem. Są też 
akta inwigilacji rodzin funkcjonariuszy 
SB oskarżonych i skazanych za zamor-
dowanie księdza Jerzego.  

Nadzorujący SB gen. Władysław 
Ciastoń oraz szef IV Departamentu 
MSW gen. Zenon Płatek odpowiadali 
za kierowanie zabójstwem ks. Popie-
łuszki i pomoc przy tzw. prowokacji 
na Chłodnej. W sierpniu 1994 r. Sąd 
Wojewódzki w Warszawie uniewinnił 
obu generałów.  Ciastoń w 2002 r. został 
prawomocnie uniewinniony, a Płatek 
zmarł w 2009 r.

W sprawie prowokacji przy ul. 
Chłodnej 15 zarzuty usłyszały też trzy 
inne osoby, w tym ppłk Adam A., na-
czelnik Wydziału Śledczego SUSW, kpt 
Józef F. i por. Mieczysław Ch. 

(asg)

Wraca sprawa prowokacji
MORDERCY KSIĘDZA JERZEGO OSKARŻENI O FABRYKOWANIE DOWODÓW 

Słowa księdza Jerzego mobilizowały społeczeństwo wokół ideałów „Solidarności”.
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Premier Mateusz Morawiecki i minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska po-
informowali o starcie nowego świadczenia Mama4Plus, które przyznawane będzie 
matkom – lub ojcom w wypadku śmierci lub porzucenia dzieci przez matkę – które 
wychowały co najmniej czwórkę dzieci, jeśli nie przysługuje im prawo do eme-
rytury lub renty, ewentualnie przysługujące świadczenia są niższe niż najniższa 
emerytura. 

– Postaramy się, żeby matczyna emerytura obowiązywała jak najszybciej – za-
deklarował Mateusz Morawiecki. Świadczenia na poziomie emerytury minimalnej 
mają trafić do kobiet, które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci. Data 
1 marca br. nie jest jednak pewna. Trwają prace legislacyjne. 

Świadczenia będą przyznawane kobietom po ukończeniu 60 roku życia, które 
urodziły i wychowały lub tylko wychowały co najmniej czworo dzieci.

(asg)

Emerytury dla matek 

Zwracamy się do Państwa z prośbą 
o wsparcie leczenia Sylwii Hałas, 
synowej Jana Hałasa, byłego prze-
wodniczącego Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, 
matki dwójki dzieci. Sylwia jest 
chora na guza mózgu – glejaka 
gwiaździaka. 

7 lipca 2017 roku Sylwia dostała 
ataku padaczki. W szpitalu po bada-
niu rezonansem padła przerażająca 
diagnoza. Pierwsza operacja odbyła 
się 17 lipca 2017 na oddziale neuro-
chirurgi w Gdańsku. Resekcja proce-
su rozrostowego prawego płatu po-
tylicznego, naciek nieoperacyjny. Jej 
stan był bardzo ciężki: straciła wzrok 
w jednym oku, w drugim miała zabu-
rzenia pola widzenia. Uczyła się cho-
dzić, jeść, normalnie funkcjonować. 
W październiku 2017 roku rozpoczęła 
terapię protonową w Krakowie, która 
przyniosła bardzo pozytywne skutki. 
Zaczęła w miarę samodzielnie funk-
cjonować, poprawił się wzrok.

W marcu 2018 roku rozpoczęta 
została chemioterapia. Nie została 

Wesprzyjmy 
Sylwię!

niestety dokończona z powodu złych 
wyników krwi. Ponowny rezonans 
w Krakowie wykazał wznowę guza. 
Konieczna była natychmiastowa 
operacja ratująca życie. W tej chwi-
li w Polsce wyczerpano już wszystkie 
możliwości leczenia. Istnieje terapia, 
którą można zastosować – NanoTherm, 
robiona w ośrodku w Niemczech. 

Pomóż wraz z Fundacją ALIVIA:
https://skarbonka.alivia.org.pl/
sylwia-halas

Żegluga promowa i pilnowanie standardów pracy na promach i w portach były 
tematem dwudniowej międzynarodowej konferencji w Sali BHP. Uczestniczyli 
w niej 29 i 30 stycznia br. reprezentanci związków zawodowych z dziesięciu państw 
nadbałtyckich, w tym delegacja Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków 
NSZZ „Solidarność” oraz Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „S”.

Troska o standardy pracy jest o tyle pilna, że wchodzący na Bałtyk armatorzy 
i operatorzy promowi konkurują przez dumping socjalny. Korzystając z komuni-
kacji promowej pamiętajmy, że warunki pracy i płacy załóg wpływają na komfort 
pasażerów i bezpieczeństwo żeglugi. Był i wątek trójmiejski. Uczestnicy konferen-
cji poparli NSZZ „S” w walce o prawa pracownicze i związkowe m.in. w Gdynia 
Container Terminal SA.

– Spotkanie związkowych reprezentantów marynarzy i portowców z krajów 
położonych wokół Morza Bałtyckiego było okazją, aby każdy z nich przedstawił 
rodzaj sprawozdania, raportując o problemach i rozwiązaniach w działalności że-
glugi promowej. Powołaliśmy grupę roboczą, która ma monitorować warunki pracy 
i płacy na promach kursujących po Bałtyku i alarmować w celu wyeliminowania 
nieuczciwej konkurencji i dumpingu socjalnego, jeśli ktoś chce zaoszczędzić na 
standardach pracy. Mamy pilnować i nie dopuszczać do ich obniżania i oszczę-
dzania na płacach – mówi Andrzej Kościk, przewodniczący Rady Krajowej Sekcji 
Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”.

(asg)

Jak bronić standardów pracy 
na bałtyckich promach? 
Międzynarodowo…

Po wejściu do kawalerki 
ks. Popiełuszki na 13 piętrze 
przy ul. Chłodnej 15 esbecy 
pozostawili tam amunicję, 
granaty łzawiące oraz 
ulotki. 12 grudnia 1983 roku 
w mieszkaniu zarządzono 
rewizję. Esbecy „odnaleźli” 
skrytki. Ruszyła machina 
propagandowa, w tym 
artykuł pt. „Garsoniera 
ob. Popiełuszki”. A księdza 
aresztowano. Po interwencji 
biskupa Dąbrowskiego 
księdza wypuszczono 
z aresztu.  
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MATEUSZ SZYMAŃSKI, pełnomocnik  
ds. młodych Komisji Krajowej  
NSZZ „Solidarność”

– Najbardziej kontrowersyjnym punktem naszego pa-
kietu jest kwestia świadczeń emerytalnych. Wielu młodym 
ludziom nie przypadła ona do gustu. Bowiem uznali, że pła-
cąc składki, na rękę otrzymają niższe wynagrodzenie. Osoby 
młode, studenci, nie widzą perspektywy długoletniej. Nie są 
zainteresowani tym, że za 40 lat będą mieli niską emeryturę. 
Nie rozumieją, że te pierwsze składki, wpłacane na początku 

kariery zawodowej, mają największą wartość, jeśli chodzi o wymiar emerytury 
w przyszłości. Bo to one są waloryzowane przez lata. Często mówią: „Nie będzie 
ZUS-u, nie będzie niczego. Ja muszę sobie sam radzić.” Podobnie jest z wypad-
kami przy pracy. Dla wielu młodych wypadek w pracy to abstrakcja. Podkreślają: 
„Jestem silny, młody, zdrowy. Co mi się może stać w sklepie, kiedy wykładam to-
war?” A, niestety, takie wypadki się zdarzają. Mogą mieć poważne konsekwencje 
dla naszego życia.  

Pomimo poprawy sytuacji gospodarczej w kraju pozycja młodego czło-
wieka na rynku pracy jest trudna. Nadal około 50 procent młodych osób 
pracuje na tzw. umowach śmieciowych. Ich zarobki są bardzo niskie. Młodzi 
marzą o stabilizacji, jednak pracodawcy często uważają, że to zbyt wygóro-
wane roszczenie. Z inicjatywy Krajowej Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność” 
w lipcu 2018 r. powstał dokument nazwany „Pakiet na rzecz młodych”. We 
wrześniu został on złożony do Rady Dialogu Społecznego, która podjęła 
decyzję o rozpoczęciu nad nim prac. W październiku, podczas Krajowego 
Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, pakiet został wpisany do Uchwały 
Programowej. Jeszcze nie wiadomo, kiedy rozpocznie się dyskusja nad 
owym pakietem w ramach RDS, ale młodzi związkowcy wiedzą, że mają 
poparcie całej „Solidarności”. 

KRAJOWA SEKCJA MŁODYCH NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 

Pakiet na rzecz młodych

23 października 2018 r. Krajowa Sekcja Młodych NSZZ „Solidarność” wybrała nowe 
władze. Jej przewodniczącym obecnie został Maciej Tyczyński.
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„Pakiet na rzecz młodych” obejmu-
je pięć punktów: nowelizację ustawy 
o praktykach absolwenckich, zmianę 
wyłączenia opłacania składek na ubez-
pieczenie społeczne dla studentów do 
26 roku życia, rozwijanie mentorin-
gu, ułatwianie dostępu do podnosze-
nia kwalifikacji pracowników, a także 
możliwość wykonywania opieki nad 
starszymi rodzicami. 

„Solidarność”, opracowując ten do-
kument, proponuje przeprowadzenie 
dyskusji z przedstawicielami rządu, 
a dokładnie Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej, a także 
z organizacjami pracodawców. Chodzi 
o wspólne wypracowanie takich roz-
wiązań, które uczyniłyby rynek pracy 
bardziej przyjazny młodym osobom. 
Chodzi między innymi o to, aby miały 
możliwość łączenia życia zawodowego 
i prywatnego, by pracodawca wyciągał 

wnioski z faktu starzenia się społeczeń-
stwa, aby w przyszłości młodzi mieli 
godne świadczenia emerytalne. 

Praktyki studenckie

Zdaniem „Solidarności” konieczna 
jest zmiana ustawy (z dnia 17 lipca 2009 
r.) o praktykach absolwenckich. Prakty-
ki te winny być płatne. Młody człowiek 
winien mieć możliwość korzystania 
z urlopu, uprawnień związanych z ro-
dzicielstwem, powinno mu przysługi-
wać prawo do badań lekarskich, ubez-
pieczenia społecznego i zdrowotnego. 
Obecnie praktykant może wykonywać 
pracę w jej pełnym wymiarze czasu, 
nawet do 48 godzin tygodniowo, także 
w dni wolne i święta, ale jest ona naj-
częściej bezpłatna i nie podlega kontroli 
Państwowej Inspekcji Pracy. Wielu pra-

codawców korzysta więc z pracy prak-
tykantów, aby obniżyć koszty w przed-
siębiorstwie. 

– Mamy bardzo normalne ocze-
kiwania w stosunku do pracodawcy. 
Chcemy standardowej umowy o pracę, 
zatrudnienia na pełny etat, przewidy-
walności wypłacanej pensji. To nie są 
wygórowane żądania – mówi Mateusz 
Szymański, pełnomocnik ds. młodych 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Wprowadzenie zmian proponowa-
nych przez Związek wiąże się nie tyl-
ko z wypłacaniem wynagrodzenia, ale 
i opłacaniem składek. Obecnie student 
poniżej 26 roku życia, nawet jeśli otrzy-
muje wynagrodzenie, jest wyłączony 
z opłat składkowych. Na dodatek osoby 
te nie mają możliwości dobrowolnego 
ubezpieczenia chorobowego czy wy-
padkowego… W związku z tym taki 

„Pakiet na rzecz młodych” to 
propozycje małych kroczków. 
To nie są wielkie reformy. 
Chodzi o poprawę rynku pracy 
pracowników. W przypadku 
praktyk absolwenckich 
obowiązująca ustawa niczego 
nie gwarantuje. Zdarza 
się, że jedną piątą kadry 
pracowniczej w zakładzie 
stanowią praktykanci. W ten 
sposób pracodawca obniża 
swoje koszty. 

  70%

          62%

        59%

      55%

 49%

 48%

Będę mieć  poczucie satysfakcji 
i stabilności, a jednocześnie będę 

mógł/mogła skupić się na życiu 
osobistym

Będę czuć, że rzeczywiście 
wykorzystuje się mój potencjał

Będę czuć sens wykonywanej pracy, 
bo jej efekty będą potrzebne innym 

ludziom

Będę dobrze zarabiać, realizując 
swoją pasję

Moja przyszłość będzie bezpieczna

Moja motywacja do pracy będzie 
rosła każdego dnia

Po czym poznasz, że praca będzie spełnieniem 
twoich oczekiwań/marzeń? 

Raport „Młodzi na rynku pracy” SW Research EFECTIVENESS Careers Compass, 
Odyseja Public Relations i Biura Karier Uniwersytetu Wrocławskiego.

praktykant nie ma prawa do żadnych 
świadczeń, również tych związanych 
na przykład z wypadkiem przy pracy. 
Nie ma też możliwości uzyskania zasił-
ku macierzyńskiego, chorobowego czy 
rehabilitacyjnego. Wielu praktykantów 
zatrudnia się na umowę zlecenie za-
miast na umowę o pracę, co wiąże się 
z nieopłacaniem składek emerytalnych. 
Dlatego „Solidarność” uważa, że należy 
tworzyć takie warunki pracy młodym 
osobom, które w przyszłości zapew-
nią im godne świadczenie emerytalne 
i ochronę socjalną. 

– „Pakiet na rzecz młodych” to pro-
pozycje małych kroczków. To nie są 
wielkie reformy. Chodzi o poprawę ryn-
ku pracy pracowników. W przypadku 
praktyk absolwenckich obowiązująca 
ustawa niczego nie gwarantuje. Zdarza 
się, że jedną piątą kadry pracowniczej 
w zakładzie stanowią praktykanci. 
W ten sposób pracodawca obniża swo-
je koszty. Pole manewru dla związków 
zawodowych jest ograniczone. Gdyby 
w takim zakładzie istniał zakładowy 
układ zbiorowy pracy, sytuacja młodych 
pracowników byłaby inna – podkreśla 
Mateusz Szymański. 

Mentoring i edukacja

Kolejną sprawą jest mentoring, który 
w opinii „Solidarności” może skutecz-
nie zmniejszyć skalę nieporozumień 
międzypokoleniowych, przyczynić się 
do rozwoju przedsiębiorstwa, a jedno-
cześnie aktywizować osoby, które nie 
odnajdują się w realiach współczesnego 
rynku pracy. Ważna jest również eduka-
cja pracowników, promowanie uczenia 
się przez całe życie. „Solidarność” pro-
ponuje wprowadzenie obligatoryjnego 
urlopu szkoleniowego dla pracownika. 

Opieka nad rodzicami

Zauważa też, że coraz większym 
wyzwaniem w Polsce jest starzenie się 

społeczeństwo. Jednak opieka nad ro-
dzicami czy dziadkami może utrudniać 
młodemu człowiekowi funkcjonowanie 
na rynku pracy, a czasem nawet ozna-
cza rezygnację z dalszej kariery zawo-
dowej. Rozwiązaniem byłoby wpro-
wadzenie zapisów podobnych do tych 
dotyczących opieki nad dzieckiem do 
14 roku życia. Chodzi tu o rodziców, 
którzy ukończyli 70 rok życia. Pracow-
nikowi przysługiwałoby zwolnienie od 
pracy w wymiarze 16 godzin lub 2 dni 
z zachowaniem prawa do wynagrodze-
nia. Podobnie, jak w przypadku opieki 
nad dzieckiem, powinna istnieć moż-
liwość korzystania ze zwolnienia „na 
godziny”. 

– Pakiet wzbudza sporo emocji. Naj-
mniej wątpliwości zarówno ze strony 
młodych ludzi, jak i pracodawców wzbu-
dza mentoring. W tej kwestii dużą rolę 
ma do odegrania państwo, które dyspo-
nuje środkami Funduszu Pracy. Strona 
rządowa na ubiegłorocznym Forum 
Młodych w kwietniu dość pozytywnie 
się do tego odniosła. W Polsce mamy 
problem z niskim zatrudnieniem osób 
starszych. Mentoring może sprzyjać 
temu, że osoby starsze będą pozostawały 
na rynku pracy i jednocześnie będą czu-
ły, że są potrzebne – wyjaśnia Mateusz 
Szymański.

Podobnie jest z kwestią podnosze-
nia kwalifikacji. W tej sprawie nie ma 
kontrowersji. Jednak, jak podkreśla 
Szymański, rodzi się pytanie: kto ma 
ponosić odpowiedzialność za szkolenie, 
za edukację pracowników?

Zdaniem Mateusza Szymańskiego 
młodzi ludzie nie wykorzystują poten-
cjału, który jest w życiu związkowym. 
Dlatego praca nad pakietem jest świetną 
formą edukowania młodych członków 
Związku. To w ich interesie jest, aby Zwią-
zek w przyszłości sprawnie funkcjonował. 
Młodzi powinni być aktywni w dialogu 
społecznym, powinni odnosić się do 
ustaw, które ich bezpośrednio dotyczą. 

Maria Giedz

70 proc. młodych Polaków uważa, że 
praca stanie się spełnieniem ich oczeki-
wań, jeśli będą mieli z niej satysfakcję i 
będzie to praca stabilna. 62 proc. chce 
mieć możliwość wykorzystania w pracy 
swojego potencjału, 59 proc. marzy o tym, 
aby wykonywana przez nich praca była 
potrzebna innym. Wówczas to co robią, 
będzie miało sens. 55 proc. młodych uwa-
ża, że należy łączyć zarobki z możliwością 
realizacji własnej pasji.

W Polsce na rynku pracy funkcjonuje 
około 9 mln młodych ludzi. W większości 
są to osoby wykształcone i znające języki 
obce, ale, jak wynika z raportu opracowa-
nego przez SW Research Agencja Badań 
Rynku i Opinii w 2016 r., nie czują się 
przygotowane do wejścia na rynek pra-
cy. Aż 70 proc. młodych chce uczyć się 
od innych, oczekuje także przyjaznego 
otoczenia i swobodnej atmosfery w pra-
cy. Bardzo pomocny w przełamaniu obaw 
młodych pracowników może być więc 
mentoring – partnerska relacja między 
mistrzem a uczniem, polegająca na opie-
ce starszego, doświadczonego pracownika 
nad osobą wchodzącą na ścieżkę kariery 
zawodowej. Okazuje się, że niemal co pią-
ty absolwent chciałby skorzystać z możli-
wości współpracy z mentorem.

(mig)

Młodzi na rynku pracy
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Wysokość dotacji dla Europejskie-
go Centrum Solidarności stała się 
zarzewiem politycznego konfliktu. 
Sprawa nie jest jeszcze przesądzo-
na. Z finansowaniem ratowania in-
nego obiektu, czyli Sali BHP, w 2009 
roku „Solidarność” została sama.

Potrzebny jest pluralizm

By przełamać impas wokół ECS 
trzeba dobrej woli stron i rozmów oraz 
dopuszczenia pluralizmu w samym 
centrum. Pełniąca obowiązki prezy-
denta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz 
zwróciła się do stron o spotkanie na te-
mat dotacji dla Europejskiego Centrum 
Solidarności. 

– Zgodziliśmy się na nie, bo wła-
śnie w takim gronie powinniśmy roz-
mawiać: minister kultury, prezydent 
Gdańska, marszałek województwa. 
I takie spotkanie się odbędzie. Będzie-
my o tym rozmawiać – powiedział 28 
stycznia w radiowej Trójce minister Ja-
rosław Sellin i dodał, że „jest otwartość 
na rozmowy”. 

Dopiero po rozmowie o dotacji dla 
ECS między wicepremierem i mini-
strem kultury Piotrem Glińskim a peł-
niącą obowiązki prezydenta Gdańska 
Aleksandrą Dulkiewicz i marszałkiem 
województwa Mieczysławem Stru-
kiem zapadnie ostateczna decyzja.

„Wyborcza” atakuje Salę BHP

Tymczasem w ferworze publicznego 
dyskursu „oberwało się” Muzeum Sali 
BHP. Zastępca naczelnego „Gazety Wy-
borczej” red. Jarosław Kurski „zaćwier-
kał” na Twitterze: „Wicepremier z PiS 
Piotr Gliński zarzuca ECS upolitycznie-
nie i obcina dotację o ponad 3 mln zł. 
Jednocześnie lekką ręką daje z budżetu 
800 tys. zł na Salę BHP, gdzie ONR już 
trzy razy miał swoje partyjne wiece. 
Człowiek wolności i kultury”.  

Piotr Duda, przewodniczący Komi-
sji Krajowej NSZZ „S”, postanowił więc 
odpowiedzieć na zaczepkę redaktora 
Kurskiego, przypominając, iż dotacja 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego na historyczną Salę BHP 
Stoczni Gdańskiej nie ma nic wspólnego 
ze zmniejszeniem kwoty finansowania 
ECS. Próba łączenia tych dwóch spraw, 
jak sugeruje to wicenaczelny „GW”, jest 
niedopuszczalna.

Piotr Duda przypomina, że Sala 
BHP, własność NSZZ „Solidarność”, 
została przekazana Związkowi na prze-
łomie 2003 i 2004 r. w stanie zagrożenia 
katastrofą budowlaną.

 – Wielkim wysiłkiem członków 
Związku, przy wsparciu sponsorów, 
została odbudowana za kwotę ponad 
11 mln zł, z czego aż 5 mln wyłożył ze 
składek członkowskich NSZZ „Solidar-
ność”. Od tego czasu Sala BHP, w  tym 
ekspozycje, wystawy i pamiątki, udo-
stępniane są zwiedzającym bezpłatnie 
– pisze Duda i dodaje, iż w przeciwień-
stwie do Europejskiego Centrum Soli-
darności Sala BHP jest autentycznym 
miejscem narodzin „Solidarności”.

– Jest ona prawdziwym pomnikiem 
historii, któremu dopiero teraz nadano 
(należny od zawsze) status muzeum 
i idącą w ślad za tym dotację finansową. 
Dotację, którą Sala otrzymuje dopiero 
od 2017 roku, a więc na dwa lata przed 
tym, jak MKiDN podjęło decyzję wo-
bec ECS. To żenujące, że przez lata tak 
ważne dla polskiej historii miejsce nie 
mogło się doczekać od polskich władz 
wsparcia finansowego i uznania tego 
miejsca za muzeum. I mimo że w cało-
ści utrzymanie Sali spoczywało na bar-
kach Związku, nigdy za jej zwiedzanie 
nie pobieraliśmy opłat – argumentuje 
Piotr Duda.

Ministerstwo płaci,  
miasto decyduje

A co do samej dotacji na ECS, to 
w październiku ub.r. Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
podjęło decyzję o powrocie w budże-
cie na 2019 r. do podstawowej kwoty 
dotacji podmiotowej dla ECS w wyso-
kości 4 mln zł. Taka kwota jest zapisana 
w umowie o współprowadzeniu ECS.

Mimo to przez kilka lat od otwar-
cia wystawy w nowym budynku ECS 
w 2014 r. ECS otrzymywało dotację 
podmiotową na poziomie od 6 mln zł 
do ponad 7 mln zł.

– Zobowiązani jesteśmy do 4 mln zł. 
Warto też podkreślić, że każda instytu-
cja kultury, jak jest współprowadzona 
przez dwa albo więcej podmiotów, a tu 
mamy do czynienia z taką sytuacją, 
jest wpisana do rejestru jednego pod-
miotu organizacyjnego. Europejskie 
Centrum Solidarności jest instytucją 
kultury wpisaną do rejestru prezydenta 
miasta Gdańska. I zgodnie ze statutem 
prezydent Gdańska ma najwięcej wła-
dzy, jeśli chodzi o powoływanie Rady 
Programowej, Kolegium Historyczno-
-Programowego i dyrektora ESC. Czy 
nie powinno być tak, że ten, który ma 
najwięcej władzy, najwięcej środków fi-
nansowych daje? – tłumaczył Sellin.

Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego poinformowało, że 
po przeanalizowaniu dotychczasowej 
działalności ECS podjęta została decy-
zja o powrocie do podstawowej kwoty 
wysokości dotacji podmiotowej dla tej 
instytucji na 2019 rok, to jest 4 mln zł. 
W czerwcu ub.r. MKiDN zapowiedziało 
kwotę 7 mln zł dotacji.

Ministerstwo Kultury w jednym 
z oświadczeń podało, iż zdecydowa-
ło się powrócić do minimalnej kwoty 
dotacji – do 4 mln zł z 7 146 tys. zł ze 
względu na niektóre wydarzenia od-
bywające się w ECS, które uznało za 
mające charakter polityczny. Podane 
przykłady to m.in. wspólna konfe-
rencja Lecha Wałęsy z Grzegorzem 
Schetyną czy ogłaszający tam swój 
start w wyborach samorządowych 
prezydent Paweł Adamowicz. Obu-
rzenie ministrów Glińskiego i Sellina 
oraz związkowców z „S” wywołało 
zakłócenie ubiegłorocznej 38 rocz-
nicy wydarzeń sierpniowych, gdy na 
balkonie budynku ECS pojawiła się 

ZMAGANIA NA SYMBOLE

Spór o dotację ministerialną dla ECS 

Europejskie Centrum Solidarności i Sala BHP.
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grupa z transparentami „Konstytucja” 
i naruszyła okrzykami uroczystość.

Mimo wiodącej roli prezydenta mia-
sta Gdańska jako głównego organizato-
ra instytucji, to właśnie minister kultury 
przekazywał do tej pory na rzecz ECS 
dotację podmiotową na najwyższym 
poziomie. Resort kultury przypo-
mniał, że to prezydent Gdańska powi-
nien przeznaczać na instytucję większe 
środki, stosowne do jego roli jako or-
ganizatora. Minister jest zobowiązany 
umową z 2013 roku do finansowania 
ECS w wysokości 4 mln zł, prezydent 
Gdańska od 2013 roku do 2,5 mln zł 
(pierwotnie 4,5 mln zł), a marszałek 
województwa do 800 tys. zł.

Radę ECS powołuje prezydent miasta 
Gdańska, w uzgodnieniu z pozostałymi 
założycielami, czyli MKDiN, samorzą-
dem województwa pomorskiego, NSZZ 
„Solidarność” i Fundacją Centrum So-
lidarności. Zgodnie ze statutem w 16-
-osobowej Radzie ECS Ministerstwo 
Kultury ma swoich przedstawicieli, do 
niedawna jej członkiem był m.in. wice-
minister Jarosław Sellin, jest w niej także 
Kornel Morawiecki. NSZZ „Solidarność 
ma dwóch przedstawicieli, obecnie są to 
Bogdan Biś i Roman Gałęzewski. 

Przewodniczącym Kolegium Histo-
ryczno-Programowego ECS jest Bog-
dan Borusewicz. W kolegium zasiadają 
m.in. profesorowie Grzegorz Berendt, 
Antoni Dudek, Jerzy Eisler, Andrzej 
Friszke, Cezary Obracht-Prondzyński 
i Małgorzata Omilanowska.

Sala BHP głównie z funduszy 
związkowych

A co ma do tego Sala BHP, udostęp-
niona w 2010 roku w formule centrum 
konferencyjno-wystawienniczego, 
obecnie muzeum?

Nim powstał gmach ECS generalną 
renowację i adaptację niszczejącej Sali 
BHP wykonano dzięki determinacji 
i zaangażowaniu środków własnych 
NSZZ „Solidarność”, dołożyło się Mi-
nisterstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego oraz wielu ofiarodawców.

Uroczyste wznowienie funkcjono-
wania Sali BHP, przekazanej w opłaka-
nym stanie Związkowi w 2004 roku, na-
stąpiło 24 sierpnia 2010 roku. Remont 
pochłonął blisko 11,5 mln zł. Minister-
stwo Kultury przekazało 4,9 mln, ko-
lejne 5 mln dołożył Związek ze swoich 
funduszy, a półtora miliona pochodziło 

Jarosław Sellin: 
Przez kilka lat ECS 
otrzymywało dotację 
podmiotową na poziomie od 
6 mln zł do ponad 7 mln zł.  
Zobowiązani jesteśmy 
do 4 mln zł. Europejskie 
Centrum Solidarności jest 
instytucją kultury wpisaną 
do rejestru prezydenta 
miasta Gdańska. I zgodnie ze 
statutem prezydent Gdańska 
ma najwięcej władzy, jeśli 
chodzi o powoływanie Rady 
Programowej, Kolegium 
Historyczno-Programowego 
i dyrektora ESC. Czy nie 
powinno być tak, że 
ten, który ma najwięcej 
władzy, najwięcej środków 
finansowych daje? 

ze związkowej zbiórki zorganizowanej 
przez NSZZ „Solidarność”.

Zbiórkę związkową trzeba było roz-
pisać, gdy MKiDN kierowane wówczas 
przez Bogdana Zdrojewskiego (PO), 
odmówiło dalszego dofinansowania. 
Kilkanaście milionów złotych z bu-
dżetu państwa poszło zaś na koncert 
z 4 czerwca 2009 roku „Zaczęło się 
w Polsce” z gwiazdami Kylie Minogue 
i Scorpions.

Obiekt Sali BHP wygląda dziś impo-
nująco, został wyposażony w ogrzewa-
nie geotermalne, klimatyzację i systemy 
audiowizualne. Zajmująca się Salą BHP 
Fundacja Promocji Solidarności dostała 
dotację rządową 600 tys. złotych w 2017 
roku i 800 tysięcy złotych w kolejnych 
latach. Zwiedzanie Sali BHP jest dar-
mowe.

Artur S. Górski
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Sierpień ’80 w ówczesnym wojewódz-
twie elbląskim rozpoczął się 16 sierpnia w 
Sztumie w tamtejszej filii Gdańskiej Fa-
bryki Mebli. Można zatem powiedzieć, że 
Gdańsk dokonał swoistego eksportu po-
kojowej rewolucji do sąsiedniego Elbląga. 
Podobnie było w przypadku Tadeusza 
Chmielewskiego, który urodził się w 1947 
r. właśnie w grodzie nad Motławą i do dziś 
uważa się za gdańszczanina. Od młodości 
miał nastawienie antykomunistyczne, co 
było zasługą wychowującej go w duchu 
patriotycznym mamy. Ten niepodległo-
ściowy azymut wzmocniły doświadczenia 
z czasu studiów na Wydziale Mechanicz-
no-Technologicznym Politechniki Gdań-
skiej. W marcu 1968 r. Chmielewski był 
uczestnikiem wiecu protestacyjnego 
i manifestacji ulicznej studentów. Na 
zawsze pozostały mu również w pamięci 
ofiary brutalnego stłumienia na ulicach 
Gdańska protestów robotniczych dwa lata 
później, w grudniu 1970 r. Gdy z powo-

TADEUSZ CHMIELEWSKI

Uformowany przez Gdańsk 
Tak jak wielu innych członków Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 
po wprowadzeniu stanu wojennego został zatrzymany w nocy z 12 na 
13 grudnia 1981 r. w hotelu Grand w Sopocie. Przez ponad rok był inter-
nowany w pięciu ośrodkach odosobnienia, od Strzebielinka na Pomorzu 
do Nowego Łupkowa na Podkarpaciu. Z „internatu” wyszedł jako jeden 
z ostatnich. Ale komunistyczny reżim go nie złamał. Tadeusz Chmielewski, 
gdańszczanin i pierwszy przewodniczący elbląskiej „Solidarności”.

którzy nie bacząc na władzę i siłę, która za 
nią stała, podjęli się, z logicznego punktu 
widzenia, tej nierównej walki”.

Sam 19 sierpnia został wiceprzewodni-
czącym komitetu strajkowego w Fabryce 
Domów Elbląskiego Kombinatu Budow-
lanego. – W gronie kolegów z pracy nigdy 
nie rozmawialiśmy o swoim stosunku do 
władzy komunistycznej. W sierpniu nagle 
zobaczyliśmy, że myślimy podobnie. Nie 
chodzi nam tylko o kilkaset złotych pod-
wyżki, ale coś więcej – odrzucenie narzu-
conego Polsce siłą ustroju – mówi Tade-
usz Chmielewski, który dzień podpisania 
Porozumień Sierpniowych pamięta jako 
„wielkie święto” z „powszechną radością 
z odniesionego sukcesu”. 

Sam miał zresztą okazję poczuć at-
mosferę Wielkiego Strajku w Stoczni 
Gdańskiej. Już wcześniej miał wystawioną 
delegację służbową na wyjazd do Gdań-
ska. Po wybuchu strajków delegacja nie 

cję – wspomina Chmielewski. Monument 
upamiętniający nie tylko zamordowanych 
elblążan (trzy osoby), ale wszystkie ofia-
ry grudniowej zbrodni, odsłonięto już w 
grudniu 1980 r.

Latem 1981 r. podczas I Walnego 
Zebrania Delegatów Chmielewski został 
wybrany na przewodniczącego Regionu 
Elbląskiego NSZZ „Solidarność”. W swo-
im pierwszym przemówieniu po wybo-
rze podkreślił, że będzie wymagał przede 
wszystkim „dyscypliny i przestrzegania 
zasad moralnych”. „Musimy polegać 
na prawdzie i być w zgodzie z własnym 
sumieniem” – dodał. Kontekst moralny 
często powraca tak w jego słowach, jak i 
działalności społeczno-politycznej. Jako 
przewodniczący regionu Chmielewski z 
urzędu wszedł w skład Komisji Krajowej 
NSZZ „S”. Był też uczestnikiem (w cha-
rakterze obserwatora) I Krajowego Zjaz-
du Delegatów, który odbył się jesienią 
1981 r. w gdańskiej hali Olivia.

Internowany

Tadeusz Chmielewski został inter-
nowany już pierwszego dnia stanu wo-
jennego 13 grudnia 1981 r., a na wol-
ność wyszedł jako jeden z ostatnich, 
dopiero 23 grudnia 1982 r. Przez ponad 
rok przebywał w ośrodkach odosob-
nienia w Strzebielinku, Iławie, Kielcach 
Piaskach, Nowym Łupkowie i Rzeszo-
wie Załężu na Podkarpaciu. W Załężu 
Chmielewski wziął udział w buncie in-
ternowanych. – Gdy zabroniono nam 
kontaktów z kolegami przebywającymi 
w innych celach, metalowymi prętami 
powybijaliśmy otwory w ścianach od-
dzielających poszczególne cele i faktycz-
nie siedzieliśmy wszyscy razem. Za karę 
porozdzielano nas po innych ośrodkach 
internowania – wspomina. On trafił 
ponownie do Kielc, skąd wyszedł jako
ostatni. – Mieliśmy tam zwyczaj żegnania 
kolegów, którzy zostali zwolnieni. Śpiewa-
liśmy im hymn, a oni oddawali nam swo-
je rzeczy, które w warunkach więziennych 
były na wagę złota, jak jedzenie. Ja zosta-
łem zwolniony jako ostatni, więc nikt mi 
nic nie śpiewał, nie miałem też komu 
oddać swoich drobiazgów. Z braku więź-
niów politycznych podzieliłem się więc z 
więźniami kryminalnymi – wspomina 
Chmielewski.

Po zwolnieniu z internowania nadal 
znajdował się w zainteresowaniu bezpie-
ki. W latach 1980–1990 był inwigilowany 
w ramach licznych spraw obiektowych i 
operacyjnych Służby Bezpieczeństwa 
(m.in. kryptonim „Ruch”, „Klan/Związek”, 
„Komisja”, „Szambelan”/„Poker”).

Wyrzucono go z pracy, a nowej nie 
mógł znaleźć. Do pracy wrócił dopiero w 
1985 r. po wygranym procesie sądowym. 
W tak trudnej sytuacji mógł zdecydować 
się na „zmiękczenie” swojej antykomu-
nistycznej postawy albo wyjazd z kraju 
z biletem w jedną stronę. Mimo że SB 
z powodu kontynuowania „działalności 
antypaństwowej” wydała mu beztermi-
nowe zastrzeżenie wyjazdów za granicę, 
otrzymał taką propozycję, którą zdecydo-
wanie odrzucił. Jak podkreśla, być może 
lepiej by na tym wyszedł „życiowo” i ma-
terialnie, ale nie mógłby sobie spojrzeć w 
oczy: „Byłem jednym z liderów w regio-
nie, moje nazwisko było znane. Sprawa 
na pewno stałaby się głośna. Moim obo-
wiązkiem było zachować się przyzwoicie 
i nie opuścić kolegów. Musiałem pokazać 
z jednej strony, że nasza działalność przed 
stanem wojennym i w czasie jego trwania 
nie poszła na marne, z drugiej, że nie ro-
biliśmy tego dla prywatnego interesu”. 

Kontynuował zatem działalność 
związkową, już w podziemiu. W latach 
1983–1989 współorganizował na terenie 
Elbląga pomoc represjonowanym i ich 
rodzinom w ramach inicjatyw Kościoła 
katolickiego poprzez dwa ośrodki: komi-
sję charytatywną przy kościele Bożego 
Ciała oraz elbląską filię Diecezjalnego 
Komitetu Pomocy Rodzinom Aresztowa-
nych i Internowanych w Olsztynie, która 
działała przy kościele św. Pawła Apostoła 
przy wsparciu franciszkanina o. Huber-
ta Lipińskiego (tam też Chmielewski 
współorganizował Duszpasterstwo Ludzi 
Pracy). Pod koniec lat 80. włączył się w 
odbudowywanie coraz bardziej jawnych 
struktur „Solidarności” i współpracował z 
podziemnymi pismami („Biuletyn Regio-
nu Elbląskiego »Solidarności«, „1º”/”Je-
dynka”), ale nie wystartował w wyborach 
kontraktowych w 1989 r. 

W latach 90. był radnym miejskim i 
wiceprezydentem Elbląga. Potem wycofał 
się z życia związkowego i politycznego, a 
skupił na upamiętnianiu historii „S”. Na 
tym polu działa m.in. w Komitecie 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
przy Oddziale IPN w Gdańsku. W ten 
sposób jego osobista historia zatoczyła 
koło.

Adam Chmielecki

Artykuł w szerszej wersji znalazł się 
w książce autora „Solidarni i niepodle-
gli”, wydanej w 2018 r.

KSIĄŻKA

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

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

Książkę można kupić w księgarni 
internetowej Patrioteka.pl 

Zamówienia zbiorowe: kontakt@pa-
trioteka.pl.

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

Nie ma wolności bez Solidarności!dów zawodowych przeprowadzał się do 
Dzierzgonia, a później Elbląga (nie sądził, 
że na resztę życia), był już dojrzałym czło-
wiekiem, uformowanym przez gdański 
genius loci i historię oporu społecznego 
nad Bałtykiem i Motławą.

Elbląg i „Solidarność”

Gdy w nocy z 17 na 18 sierpnia 1980 
r. w Elblągu wybuchły protesty solidarno-
ściowe, stanęła m.in. komunikacja miej-
ska. W książce dr. Karola Nawrockiego 
„Studium przypadku” Tadeusz Chmie-
lewski wspominał tamtą atmosferę: 
„Idąc pieszo w kierunku dworca w Elblą-
gu, przeżywałem tę niezwykłą atmosferę 
miasta pustego, ale przecież nie martwego 
(…) podziwiałem odwagę robotników, 

została cofnięta, ale nikt nie miał głowy 
do spotkań zawodowych. Pojechał zatem 
na naradę do Gdańskiego Zjednoczenia 
Budownictwa, którego siedziba mieściła 
się naprzeciwko Stoczni Gdańskiej. Udał 
się od razu pod bramę i spędził tam cały 
dzień. – Tego dnia i całych dwóch straj-
kowych tygodni Sierpnia 1980 w moim 
życiorysie nie oddałbymza żadną cenę – 
wspomina. Tak jak w Gdańsku na fali suk-
cesu Sierpnia udało się odsłonić pomnik 
Poległych Stoczniowców, tak w Elblągu w 
październiku 1980 r. powstał Społeczny 
Komitet Budowy Pomnika Ofiar Grud-
nia 1970. Tadeusz Chmielewski wszedł w 
jego skład i faktycznie kierował całością 
jego prac. – Argumentowałem kolegom, 
że nasze „pięć minut” nie potrwa długo i 
musimy postawić ten pomnik najszybciej 
jak to możliwe. Okazało się, że miałem ra-

Wyrzucono go z pracy, 
a nowej nie mógł znaleźć. Do 
pracy wrócił dopiero w 1985 r. 
po wygranym procesie 
sądowym. W tak trudnej 
sytuacji mógł zdecydować 
się na „zmiękczenie” swojej 
antykomunistycznej 
postawy albo wyjazd z kraju 
z biletem w jedną stronę. 
Mimo że SB z powodu 
kontynuowania „działalności 
antypaństwowej” wydała mu 
bezterminowe zastrzeżenie 
wyjazdów za granicę, 
otrzymał taką propozycję, 
którą zdecydowanie odrzucił.
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CYTAT MIESIĄCA

MIESIĄC W LICZBACH

5274,95 zł
Tyle wyniosło przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto w grudniu 
2018 r. W porównaniu z listopadem 
2018 roku było wyższe o 6,2 proc., 
w porównaniu z grudniem 2017 r. 
wzrosło o 6,1 proc.

Miesięczna stopa bezrobocia 
rejestrowanego w grudniu 2018 r. 
wynosiła 5,8 proc. wobec 5,7 proc. 
w listopadzie 2018 r. i 6,6 proc. w 
grudniu 2017 r.

Poziom produkcji sprzedanej 
przedsiębiorstw przemysłowych 
spadł w grudniu 2018 r. o 11,5 proc. 
w porównaniu z listopadem tego 
samego roku.

W grudniu 2018 r. liczba zobowiązań 
hipotecznych obsługiwanych we 
frankach szwajcarskich zmniejszyła 
się o 5 proc. w porównaniu z grud-
niem 2017 r.

Ceny paliw do prywatnych środków 
transportu w grudniu 2018 r. wzrosły 
o 7,6 proc. w zestawieniu z grud-
niem 2017 roku.

Wpływy z podatku VAT w 2018 roku 
są wyższe o 12 proc. w porównaniu 
z ich poziomem w 2017 roku – wy-
niosły ok. 175 mld zł.

LICZBA MIESIĄCA

26 osób
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Płaca minimalna w Europie w złotych miesięcznie 
wg Eurostatu

Luksemburg

Irlandia 

Holandia 

Belgia 

Francja 

Niemcy 

Wlk. Brytania 

Polska 

Estonia 

Słowacja 

Czechy 

Łotwa 

Węgry 

Litwa 

    8600
   6940
   6855
   6719
   6443
   6441
   6294
2250
2150
2064
2016
1849
1799
1720

Według klasy�kacji UNESCO aż 2500 
z istniejących obecnie 6912 języków na 
świecie jest w mniejszym lub większym 
stopniu zagrożone wyginięciem. Przewa-
żają wśród nich języki plemienne, ale do 
grupy zagrożonej w stopniu krytycznym 
wlicza się również występujący na tere-
nie Polski język (etnolekt) wilamowski. 
Język rozwinął się w mieście Wilamowice 
leżącym w pobliżu Bielska-Białej. Obecnie 
posługuje się nim około 70 starszych osób 
i grupa pasjonatów próbujących go ocalić. 

Wilamowski z całą pewnością nie jest 
gwarą – zalicza się go do grupy języków 

germańskich, ale w jego wersji pisanej 
wykorzystuje się polskie litery. Jego po-
chodzenie nie jest pewne, przypuszcza się, 
że wykształcił się wśród osadników, którzy 
przybyli na teren Wilamowic w XIII wie-
ku. Wilamowski wykazuje podobieństwo 
z różnymi dialektami niemieckimi i holen-
derskimi, ale wilamowianie nie uważali się 
za Niemców. Tworzyli osobną kulturę, któ-
ra trwała aż do II wojny światowej. Później 
komunistyczne władze zakazały używania 
języka wilamowskiego i przeprowadziły 
przymusową polonizację. Skutkiem jest 
obecny stan rzeczy.

Zagrożony język wilamowski
Więc mówi Pani po polsku, angielsku i... 

wilamowsku?

Nowy rok zaczął się z obowiązującą 
wyższą pensją minimalną – od stycznia 
wynosi ona 2250 zł brutto miesięcznie 
(czyli wzrosła o 7,1 proc.), a zatrudnieni 
na umowach cywilnoprawnych zarabiają 
przynajmniej 14,70 zł za godzinę (o 7,3 
proc. więcej). Wzrost niewątpliwie jest 
duży, jednak nasze pensje w bogatszych 
krajach Unii Europejskiej nadal byłyby 
uważane za głodowe. W siedmiu euro-
pejskich państwach płaca minimalna po 
przeliczeniu okazuje się wyższa niż pol-
skie 6 tys. zł. Najwyższą minimalną pensję 

mają mieszkańcy Luksemburga, którzy 
zarabiają przynajmniej 8600 zł miesięcz-
nie brutto. Irlandzkie płacowe minimum 
wynosi 6940 zł, a holenderskie – 6855 zł. 
Pozostałe państwa, których mieszkańcy 
dostają powyżej 6 tys. zł, to: Belgia (6719 
zł), Francja (6443 zł), Niemcy (6441 zł) i 
Wielka Brytania (6294 zł). Mniejsze mini-
mum płacowe niż w Polsce występuje na-
tomiast między innymi w Estonii (2150 zł), 
na Słowacji (2064 zł), w Czechach (2016 
zł), na Łotwie (1849 zł), na Węgrzech (1799 
zł) i na Litwie (1720 zł).

Za mniej nie pracują
69 proc. Polaków oceniło 2018 rok 

jako dobry w wymiarze osobistym, 68 
proc. uznało go za dobry dla ich rodzin. 
Według najnowszego sondażu CBOS 
Polacy uważają ubiegły rok za najlepszy 
od 1989 roku. Przeważają również pozy-
tywne oceny sytuacji w zakładach pracy 
– 41 proc. respondentów stwierdziło, że 

rok 2018 był dobry dla ich miejsca pracy. 
W beczce miodu jest jednak łyżka dzieg-
ciu – wśród tych zadowolonych przewa-
żają zatrudnieni w przedsiębiorstwach 
prywatnych lub mających mieszany 
kapitał. Pracujący dla państwowego pra-
codawcy wystawili oceny negatywne lub 
ambiwalentne.

Bardzo dobry rok –
ale nie dla budżetówki

W ferie zimowe mieszkańcy nizin chęt-
nie odwiedzają góry. Zaśnieżone szczyty 
zachęcają do uprawiania sportów zimo-
wych, a piesze wędrówki mają magiczny 
urok – inny niż spacery latem. Góry, choć 
piękne, bywają niebezpieczne – nawet 
nasze poczciwe Tatry. Dlatego podczas wy-
cieczki trzeba bezwzględnie przestrzegać 
zasad bezpieczeństwa – przed wyjściem 
sprawdzić komunikaty pogodowe i lawi-
nowe. Podczas wyboru szlaku kierować 
się doświadczeniem i kondycją, spakować 
apteczkę z podstawowymi lekami i folią ter-
miczną, a także poinformować znajomych, 
którzy zostali w domu, w jakie okolice się 
wybieramy (jeśli korzystamy z usług schro-
niska, warto też wpisać się do księgi wyjść 
i powrotów). Początkujący taternicy powin-

ni wybrać często uczęszczany szlak, na któ-
rym będzie większe prawdopodobieństwo 
spotkania innych ludzi. Bardzo ważne jest 
zapisanie numerów alarmowych. Wszyscy 
uczestnicy wędrówki powinni zwracać uwa-
gę na charakterystyczne punkty, które mija-
ją – jeśli coś się stanie, przykładowo może 
któreś z dzieci będzie musiało zadzwonić po 
pomoc i opisać lokalizację. Są też dostępne 
specjalne aplikacje (np. „Na ratunek”), dzię-
ki którym będziemy mogli wezwać pomoc 
w miejsce wyznaczone za pomocą sygnału 
GPS. Nie zapomnijmy jednak o tym, aby na-
sza komórka była naładowana. Postarajmy 
się jednak, żeby skorzystanie z nich nie było 
konieczne – jak piszą autorzy bloga Polska 
po godzinach, „bycie obiektem akcji ratun-
kowej po prostu nie jest cool”.

Bezpieczni w górach

Jedni przestępcy polują na starszych lu-
dzi, inni preferują osoby młode, otwarte na 
nowe technologie. Na przykład skanujące 
kody QR za pomocą smartfonów. Policja 
ostrzega przed naklejkami z takimi kodami, 
które niedawno pojawiły się na bankoma-

tach. Umieszczona na nich informacja wska-
zuje, że po zeskanowaniu kodu można wy-
grać nagrodę. W rzeczywistości „nagrodą” 
okazuje się przekierowanie do usługi SMS 
Premium, która naliczy nieświadomemu 
właścicielowi smartfona wysokie opłaty. 

Uwaga na kody QR
Tyle osób na świecie jest w posiadaniu ta-
kiego majątku, co połowa ludzi zamiesz-
kujących kulę ziemską.

Demokracja to wybór, ale jeżeli już ten wybór nastąpi, to chcesz 
czy nie chcesz, musisz ten wybór honorować. Władzę, nie kochasz 
ją, ale nie możesz występować przeciwko rządowi swojemu. A co 
robimy? No właśnie…

Lech Wałęsa, 24 stycznia 2019 r., podczas konferencji 
zorganizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku w ECS
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99 lat temu, 10 lutego 1920 roku, wczesnym rankiem wyruszył specjal-
ny pociąg z Torunia do Pucka. Jego najważniejszym pasażerem był gen. 
Józef Haller, dowódca frontu pomorskiego. Podążał nim, aby przejąć 
w polskie władanie tamtejszy port i dokonać w nim uroczystości zaślu-
bin Polski z Bałtykiem.

Prorocza myśl Kaszubów

DZIEJE POLSKI NAD BAŁTYKIEM  W XX WIEKU 
(CZĘŚĆ 1)

Zaślubiny Polski z morzem, obraz Wojciecha Kossaka.

Od Grudziądza towarzyszył mu w podróży przedstawiciel rządu, minister 
spraw zagranicznych Stanisław Wojciechowski, późniejszy prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Na wszystkich stacjach, gdzie zatrzymywał się pociąg, jego 
pasażerowie byli witani serdecznie przez miejscową ludność. Pomorzanie owa-
cyjnie przyjmowali nie tylko pociąg wiozący generała Hallera, lecz także podległe 
mu jednostki wojska polskiego frontu pomorskiego wkraczające na ich ziemie, 
przywracając tym samym do Macierzy tę część Pomorza wraz ze 147-kilometro-
wym wybrzeżem morskim, która została przyznana Polsce traktatem pokojowym 
w Wersalu.

Podróż generała do Pucka mogła się okazać niebezpieczna, gdyż kolejarze 
niemieccy szykowali dokonanie sabotażu na trasie z Tczewa do Gdańska. Ich 
zamiary jednak szybko wykryto, a odcinek ten został obsadzony przez batalion 
polskich saperów.

Dłuższy postój pociągu nastąpił w Gdańsku, gdzie miejscowi Polacy zgotowali 
gen. Hallerowi i towarzyszącym im osobom manifestacyjne przyjęcie. Wręczono 
też generałowi dwa platynowe pierścienie dla dokonania aktu zaślubin. Były to 
pierścienie w formie obrączki z wyrytym na wewnętrznej stronie napisem „Gdańsk 
10.2.1920 Puck”. 

Według różnych relacji pociąg miał przybyć do Pucka o 13.00, a sama uroczy-
stość rozpoczęła się o godz. 14.30. W Pucku zgromadziła się ludność nie tylko 
z tego miasta, ale też z okolicznych miejscowości i wsi. Znajdowały się też tam 
oddziały wojska, kawalerii i I Batalionu Morskiego. Przez cały czas padał drobny 
deszcz, a Kaszubi, gospodarze Pucka, twierdzili, że zawsze Bóg tak błogosławi 
rybakom wyruszającym na połów.

Sam akt zaślubin poprzedziła msza święta, którą celebrował ks. płk Józef Wry-
cza, dziekan frontu pomorskiego. Potem przy salucie dział i po odegraniu hymnu 
wciągnięto na maszt polską banderę morską. 

O samym akcie zaślubin tak pisał w swoim pamiętniku gen. Józef Haller: 
„Stojąc pod banderą oświadczyłem w krótkim przemówieniu, że wróciliśmy nad 
morze i że Rzeczpospolita Polska staje się znów władczynią nad swoim Bałtykiem, 
na znak czego – zaślubin Polski z Bałtykiem – rzucam w morze pierścień ofia-
rowany mi przez polską ludność Gdańska, który znów będzie polskim. Za tym 
pierścieniem pobiegło po lodowatej tafli lśniącej pod wodami kilku Kaszubów, 
lecz żaden nie mógł uchwycić pierścienia, który wiernie połączył się z wodami 
Bałtyku, a na moje pytanie: czemuście go nie chwycili?, odpowiedzieli proroczo: 
Będziemy mieli okazję w Szczecinie. (Fragment pamiętnika Józefa Hallera „Rzu-
ciłem pierścień w morze”, Pomerania nr 2–3, 1990).

Są też inne wersje aktu zaślubin, o których tu nie będziemy pisać. Jak wspo-
mnieliśmy, gen. Haller otrzymał od gdańszczan dwa platynowe pierścienie. Ponoć 
drugi nosił stale na palcu.

Powracając do proroczej myśli Kaszubów, wiadomo, że nie byliśmy po trak-
tacie pokojowym w Wersalu zadowoleni z przyznanego nam tak małego pasa 
wybrzeża, a przede wszystkim ze sprawy Gdańska. A jednak nadzieje samego 
gen. Hallera, że Gdańsk znów będzie polski, a także marzenia Kaszubów o dłu-
gim pasie wybrzeża Bałtyku się sprawdziły. Stało to się jednak po zakończeniu II 
wojny światowej i pod rządami narzuconymi nam przez naszego wschodniego 
sąsiada. 

Aleksander Miśkiewicz
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– Rozpocznę nietypowo. Co się wy-
darzyło w Pana życiu w czerwcu 
’82? 

– Po okresie pół roku wyszedłem 
z internowania. Było to możliwe dzięki 
staraniom m.in. pani rektor Politechni-
ki Gdańskiej. Strzebielinek opuściliśmy 
wówczas w pięć osób, studentów PG. 

– Próbowano Pana zmusić w tym 
c z a s i e  d o  p o d p i s a n i a  j a k i e j ś 
lojalki?

– Oczywiście. Po mniej więcej 
dwóch miesiącach zostałem wezwany, 
ale widać było, że esbek, który przyje-
chał, nawet nie wykazywał specjalnie 
inicjatywy. Po prostu pokazał kartkę 
i powiedział, że oczekuje podpisu. Od-
powiedziałem, że nie podpiszę i na tym 
rozmowa się zakończyła. Było to już po 
głodówce, którą prowadziliśmy w wię-
zieniu, więc może miał rozeznanie i nie 
liczył na jakikolwiek sukces. 

– Jak długo trwała głodówka?
– Siedem dni. To był nasz wyraz 

protestu wobec bezprawia stanu wo-
jennego, a także faktu, że aparat bez-
pieczeństwa decyduje o losach ludzi 
i zamyka nas bez jakiegokolwiek pro-
kuratorskiego czy sądowego nakazu. 
Wówczas ogłaszano już wyroki na 
działaczy „Solidarności” szkoły mor-
skiej, więc mieliśmy świadomość, że 
my jesteśmy internowani, ale inni są 
skazywani. 

STRZEBIELINKOWCY

7 dni głodówki
KRZYSZTOF FRĄCZAK 
rocznik 1956, latem ’80 uczestniczył w strajku w Stoczni Gdańskiej, w chwili inter-
nowania, 13 grudnia 1981 r., był studentem Politechniki Gdańskiej, należał do NZS 
na uczelni, współredagował „Odnowę. Niezależne Pismo Młodzieży Akademickiej” 
oraz wydawnictwo „Dialogi” 
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– Czy w zakresie tego wyrywka 
rzeczywistości, tego, co się działo 
w samym Strzebielinku, głodówka 
przyniosła jakąś zmianę? 

– Dla mnie osobiście miała bardzo 
duże znaczenie jako doświadczenie du-
chowe. W takiej formie wyraziliśmy so-
lidarność z innymi represjonowanymi, 
aby nie pozostawali samotni w cierpie-
niu. Od niektórych osób z zewnątrz i od 
kolegów, którzy nie głodowali, otrzy-
mywaliśmy sygnały, że ten protest jest 
niepotrzebny. Ale odnosiłem przeciwne 
wrażenie. To dawało wewnętrzną siłę, 
żeby trwać i się nie poddawać. Pomimo 
krat, klawiszy, ZOMO, mieliśmy wol-
ność duchową. 

– Kim byli strażnicy?
– Wewnątrz pawilonów pracowa-

li lokalni klawisze, a na zewnątrz, na 
terenie spacerniaka, pilnowało nas 
i ochraniało teren więzienia ZOMO. 
Po jakimś czasie można było dostrzec 
większą życzliwość ze strony klawiszy, 
natomiast ze strony ZOMO – różnie. 
Ale kiedy się zorientowali, że nie jeste-
śmy ekstremą, wariatami, dewiantami, 
jak próbowano nas przedstawiać, wielu 
próbowało nawiązać kontakt i szukać 
zrozumienia. Niektórzy przymykali 
oko na różne zachowania, ale byli tak-
że i nadgorliwi, którzy od razu składali 
raporty o tym, że na przykład podcho-
dzimy do okien cel kolegów z innych 
pawilonów. 

– Czy jako student, młody człowiek, 
spodziewał się Pan ciężkich warun-
ków?

– Tutaj chciałbym obalić mit o tym, 
że było to ciężkie więzienie. Niech skalą 
porównawczą będzie to, co przechodzi-
li ludzie w okresie II wojny światowej 
w obozach Stutthof, Auschwitz czy w cza-
sach stalinowskich. W Strzebielinku były 
ludzkie warunki. Nikt nas nie bił, w sto-
sunku do niektórych kolegów próbowano 
szantażu czy wymuszeń, ale właśnie przez 
to, że byliśmy razem, czuło się ducha so-
lidarności. Nie było też nadzwyczajnych 
kar, próbowano ograniczać widzenia, 
paczki, ale to szybko mijało. Po trzech, 
czterech miesiącach wywalczyliśmy 
otwarcie cel wewnątrz pawilonu, a potem 
całe dwa pawilony zostały już otwarte. To 
było pozbawienie wolności, ale wewnątrz 
zachowane zostały nasze prawa. Istotną 
rolę odegrała też kaplica – miejsce spo-
tkań, gdzie mogliśmy się modlić. Teraz 
dla wielu byłych internowanych kolegów 
kościół jest gdzieś na antypodach potrzeb, 
ale w tamtym czasie odegrał ważną dla 
wszystkich rolę. Później, w rzeczywisto-
ści poza murami, a już zwłaszcza po 1989 
roku, nie udało się tego odbudować. 

Tomasz Wittbrodt 

Dzielili się opłatkiem, śpiewali ko-
lędy przy akompaniamencie gitary, 
a przede wszystkim spędzili czas w mi-
łej i życzliwej atmosferze. Mirosław Re-
kowski, przewodniczący Komisji Tere-
nowej dla Członków Indywidualnych 
przy Zarządzie Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” zaprosił na no-
woroczne spotkanie tych związkowców, 
którzy w miejscu pracy nie mają lub 
nie mogą mieć organizacji związkowej. 
Spotkali się 24 stycznia w siedzibie RG 
NSZZ „Solidarność”. 

Gościem honorowym spotkania 
był ks. kanonik Stanisław Płatek. – 
Kapelan daje nam duchowe wsparcie. 
Dziękujemy mu, że od lat jest z nami i 
nigdy o nas nie zapomina – mówi Jó-
zef Tempski, przewodniczący komisji 
rewizyjnej. 

Związkowcy życzyli sobie nawzajem 
pokoju i spokoju. Józef Tempski grał na 
gitarze melodie polskich kolęd. Podczas 
spotkania były też rozmowy o sprawach 
związkowych, ale i o życiu codziennym. 
Związkowcy indywidualni, mimo że 
w miejscach pracy brakuje im organi-
zacji związkowej, mogą korzystać z po-
mocy m.in. związkowych prawników. 

Ostatnio organizacja zaangażowała się 
w pomoc koleżance, która pracowała 
w Niemczech jako opiekunka osoby 
starszej, ale za swoją pracę nie otrzy-
mywała wynagrodzenia. Dzięki temu, 
że jest członkiem „Solidarności” i ma 
poparcie Związku, istnieje duża szansa 
odzyskania przysługujących kobiecie 
należności.

– W naszej organizacji staramy 
się skupiać wszystkich tych, którzy 

stracili możliwość przynależenia do 
komisji zakładowych. Pomagamy im, 
o ile tej pomocy potrzebują. Osoby 
zainteresowane przynależnością do 
naszej organizacji wszelkie informa-
cje uzyskają w Dziale Organizowania 
i Rozwoju (pokój 105, 1 piętro) ZRG 
NSZZ „S” w Gdańsku, przy ul. Wały 
Piastowskie 24 – mówi Mirosław Re-
kowski.

(mig)
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Spotkanie noworoczne „indywidualnych”

Do Komisji Terenowej dla Członków Indywidualnych mogą należeć ci, którzy nie 
mają organizacji związkowej w swoim zakładzie pracy.
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Z żalem powiadamiamy, że w dniu 20 stycznia 2019 r. odszedł 
Przewodniczący Koła Terenowego Emerytów i Rencistów  

NSZZ „Solidarność” w Gdyni

ś.p.

Tadeusz Samorajski
Więzień stanu wojennego, odbywający karę pozbawienia wolności 

w więzieniu w Potulicach.
Cześć Jego Pamięci!

Rada Oddziału Gdynia Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 

Gdy człowiek odchodzi, pozostaje po nim to, co dobrego uczynił innym

23 stycznia 2019 roku Pan powołał do wieczności wieloletniego (43 lata 
pracy) pracownika Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte

ś.p.

Stanisława Równego
Lat 75

żarliwego propagatora idei niepodległości i suwerenności Polski, uczestnika 
niepodległościowych wydarzeń z 1968, 1970, 1980 i 1988 roku, członka 
Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”, strażnika przy grobie  

Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.

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

ze Stoczni Remontowa Shipbuilding SA

 Gdy człowiek odchodzi, pozostaje po nim to,  
co dobrego uczynił innym

Wspaniały Przyjaciel i Kolega, którego poznałem w mrocznym okresie 
stanu wojennego, i z którym po 1990 roku wspólnie podejmowaliśmy wiele 
działań. Jego osobowość i dążenie do Wolnej i Niepodległej Rzeczpospolitej 
kształtowała się od 1968 roku, już wówczas był zaangażowany w działania 
niepodległościowe. Wydarzenia Grudnia 1970 roku i sierpniowe strajki 
w 1980 i 1988 roku umocniły Jego postawę jako członka NSZZ „Solidarność”, 
któremu był wierny aż do końca, pełniąc funkcję członka Komisji Między-
zakładowej. 

Stasiu, bo tak najczęściej do niego mówiliśmy, po przejściu na emerytu-
rę, a było to prawie 15 lat temu, przez cały ten okres był aktywny i zawsze 
wspierał nas swoją postawą. Udział w różnych akcjach organizowanych przez 
Związek, jak również reprezentowanie nas w Poczcie Sztandarowym było dla 
Stasia najważniejsze, nigdy nie odmówił, a wielokrotnie sam dopytywał, czy 
bierzemy w nich udział, gdyż On jest gotów do służby. Był też zawsze gotów 
do służby przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu. 
To Stasiu 7 sierpnia 2010 r., pełniąc służbę przy grobie ks. Jerzego, urucho-
mił dzwon „Ksiądz Jerzy”, obwieszczając parafianom śmierć księdza prałata 
Zygmunta Malackiego, proboszcza żoliborskiego Sanktuarium. 

Ostatnie dwa lata życia Stasia wiązały się z chorobą i pewnym niedomaga-
niem po wylewie, jednak się nie poddawał i jak tylko nabrał sił, pojechał na 
służbę, aby podziękować Patronowi Związku za opiekę. Ponownie domagał 
się, aby mógł reprezentować „Solidarność” w Poczcie Sztandarowym.

Stasiu, dziś z ogromnym bólem, stojąc nad miejscem Twojego wiecznego 
spoczynku, pochylamy Sztandar naszego Związku, który tak dzielnie przez 
kilkanaście lat nosiłeś. Żegnaj, nasz Przyjacielu i Kolego, niech błogosławiony 
ksiądz Jerzy, Patron naszego Związku, któremu wiernie służyłeś, wyprasza Ci 
łaski przez Jezusa Chrystusa, niech Bóg Ojciec Wszechmogący przyjmie Cię 
do swojego Królestwa. 

Odpoczywaj w Pokoju Wiecznym.   
Cześć Jego Pamięci.

Krzysztof Żmuda, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej  
NSZZ „Solidarność” Stoczni Remontowa Shipbuilding SA  

WSPOMNIENIE

Świętej pamięci Stanisław Równy Jak bardzo jesteśmy podzieleni?  

24 stycznia przedstawiciele Rady UE 
oraz Europarlamentu uzgodnili tekst 
dyrektywy dotyczącej równowagi 
między życiem zawodowym a pry-
watnym rodziców i opiekunów.

W ten sposób realnego kształtu na-
biera pierwsza legislacyjna inicjatywa 
w ramach Europejskiego filaru praw 
socjalnych. Tekst powinien być teraz 
formalnie przyjęty na plenarnych po-
siedzeniach Rady i Parlamentu.

Uzgodniona dyrektywa ustanawia 
i porządkuje minimalne europejskie 
standardy w dziedzinie tzw. work-life 
balance. Przykładowo,  z okazji urodze-
nia dziecka będzie przysługiwać co naj-
mniej 10-dniowy płatny urlop ojcowski 
(w Polsce jest to obecnie 14 dni). Co 
najmniej czteromiesięczny urlop rodzi-
cielski będzie mógł być wykorzystany 
do osiągnięcia przez dziecko wieku 12 
lat (obecnie w Polsce urlop wychowaw-
czy przysługuje jedynie do osiągnięcia 
przez dziecko 6 lat), przy czym – jeże-
li urlop przysługuje obojgu rodzicom 
– 2 miesiące musi wykorzystać drugi 
rodzic (ojciec) przy zachowaniu „odpo-
wiedniego” wynagrodzenia. Nowym i 

Ukazał się bardzo interesujący 
raport Centrum Badań nad Uprze-
dzeniami na temat polaryzacji poli-
tycznej w Polsce. Obie strony dzieli 
przepaść, ale stopień wzajemnych 
niechęci jest różny. 

Wynika z niego, iż zarówno zwolen-
nicy PiS, jak i zwolennicy partii opozy-
cyjnych mają negatywny stosunek do 
swoich oponentów politycznych – jeśli 
traktować negatywne uczucia wobec 
osób o przeciwnych preferencjach wy-
borczych jako wskaźnik polaryzacji po-
litycznej, można uznać, że społeczeń-
stwo polskie  jest podzielone.

Co ciekawe, postawy zwolenników 
partii opozycyjnych wobec zwolen-
ników PiS są bardziej negatywne niż  
postawy zwolenników PiS wobec zwo-
lenników opozycji – wyborcy partii 
opozycyjnych żywią bardziej negatyw-

RAPORT CENTRUM BADAŃ NAD UPRZEDZENIAMI 

ne uczucia, w większym stopniu dehu-
manizują i mają mniejsze zaufanie do 
swoich oponentów politycznych niż 
zwolennicy partii rządzącej.

Zwolennicy partii opozycyjnych 
mają bardziej  negatywne postawy wo-
bec zwolenników PiS niż wobec grup, 
które są najmniej lubiane w części 
społeczeństwa polskiego (to jest Ży-
dów, muzułmanów, uchodźców, osób 
homoseksualnych), a zwolennicy PiS 
mają tak samo negatywne postawy wo-
bec zwolenników partii opozycyjnych i 
tradycyjnie nielubianych przez Polaków 
grup. Z kolei zwolennicy partii opozy-
cyjnych uważają, że są bardziej nielu-
biani przez swoich oponentów politycz-
nych niż zwolennicy partii rządzącej.

Zwolenników obu głównych stron po-
działu politycznego poproszono o wskaza-
nie odczuć wobec politycznych oponentów 
w skali od -50 (skrajnie negatywne) do +50 

(skrajnie pozytywne). Uśredniona wartość 
odpowiedzi wśród zwolenników opozycji 
wyniosła niemal -15, a wśród wyborców 
PiS nieco ponad -6. 

Badanie przeprowadzono od 24 
września do 20 listopada 2018 r.  

„Polaryzacja polityczna w Polsce. Jak 
bardzo jesteśmy podzieleni?” opraco-
wała Paulina Górska z Centrum Badań 
nad Uprzedzeniami. Wydział Psycholo-
gii Uniwersytetu Warszawskiego.

Centrum Badań nad Uprzedzenia-
mi, którym kieruje dr hab. Michał Bile-
wicz, jest interdyscyplinarną jednostką 
Wydziału Psychologii Uniwersytetu 
Warszawskiego, skupiającą psycholo-
gów społecznych i socjologów zainte-
resowanych problematyką stereotypów, 
uprzedzeń, rasizmu, dyskryminacji i in-
nymi zagadnieniami z obszaru stosun-
ków międzygrupowych.

(asg)

DYREKTYWA UE O RÓWNOWADZE MIĘDZY ŻYCIEM ZAWODOWYM A PRYWATNYM 
RODZICÓW I OPIEKUNÓW

Będzie więcej praw 
oczekiwanym przez związki zawodowe 
rozwiązaniem jest wprowadzenie insty-
tucji urlopu opiekuńczego w wymiarze 
5 dni rocznie przysługującego na opiekę 
nad członkiem rodziny, który jej potrze-
buje (a więc także rodzica w podeszłym 
wieku). Niestety państwa członkowskie 
nie zgodziły się aby urlop ten był obliga-
toryjnie płatny. Dla rodziców dzieci do 
lat 12 istotne jest to, że nowa dyrektywa 
zwiększa możliwość korzystania przez 
nich z elastycznej organizacji pracy. Będą 
bowiem mogli występować o przejście 
na formę pracy zdalnej, a pracodawca 
rozpatrując taki wniosek będzie musiał 
uwzględniać nie tylko swoje potrzeby, 
ale także pracownika, w tym samotne-
go rodzica. Państwa członkowskie będą 
miały 3 lata na wdrożenie dyrektywy. Do 
jej zapisów będzie musiał być dostoso-
wany polski porządek prawny.

– Chociaż ubolewamy nad tak dłu-
gim okresem na implementację, to uwa-
żamy ten pierwszy rezultat legislacyjny 
Europejskiego filaru praw socjalnych za 
pozytywny sygnał dla obywateli UE, że 
Europa Społeczna żyje i wraca na wła-
ściwe tory – komentuje Luca Visentini, 
sekretarz generalny EKZZ.

Przypomnijmy, że NSZZ „Solidar-
ność” od samego początku popierał ideę 
przyjęcia dyrektywy jako ważnego kro-
ku w kierunku konwergencji standar-
dów socjalnych wewnątrz UE  (patrz: 
Stanowisko Prezydium KK). Natomiast 
zarówno polski rząd, jak i parlament 
próbowały zablokować tę inicjatywę, 
m.in. marszałek Senatu w tzw. uzasad-
nionej opinii skierowanej do Parlamen-
tu Europejskiego przekonywał, że pro-
jekt dyrektywy jest niezgodny z zasadą 
pomocniczości.

– Chociaż nie wszystko z wyjściowej 
propozycji udało się zachować, uważa-
my że polscy pracownicy skorzystają na 
tej dyrektywie. Zwłaszcza ci obarczeni 
obowiązkami wychowawczymi, a jedno-
cześnie opiekujący się krewnymi w pode-
szłym wieku – mówi Barbara Surdykowska 
z Biura Eksperckiego KK. – Jak najszybsze 
wprowadzenie systemowych rozwiązań 
dotyczących zachowania równowagi mię-
dzy życiem zawodowym a rodzinnym jest 
uzasadnione zbliżającą się zapaścią demo-
graficzną i niedoborami na rynku pracy w 
naszym kraju. Szkoda że rządzący tego nie 
zauważają – dodaje ekspertka.

www.solidarnosc.org.pl
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Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe wydał wyrok na korzyść aktywnego działa-
cza NSZZ „Solidarność”, uznając, że pracodawca – Port Lotniczy Gdańsk sp. 
z o.o. – niesłusznie ukarał pracownika karą porządkową. Proces toczył się 
przez ponad półtora roku. Istotą sporu stały się działania podjęte przez pra-
cownika, będącego jednocześnie społecznym inspektorem pracy, polegają-
ce na niedopuszczeniu do pracy urządzenia zagrażającego bezpieczeństwu 
pracowników oraz pasażerów i zgłoszeniu go do naprawy bezpośrednio do 
przełożonego oraz prezesa portu, ale z pominięciem firmy serwisującej. 

Sąd pracy po stronie związkowca

Andrzej Fidut
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Andrzej Fidut, pracownik lotniska 
i zakładowy społeczny inspektor pracy, 
zatrudniony na stanowisku dyspozyto-
ra Centrum Bezpieczeństwa i Dozoru 
Technicznego, 26 marca 2017 r. stwier-
dził awarię podajnika kuwetowego. 
Jest to zestaw taśm, które podają do 
prześwietlarki kuwety wraz z bagażem 
podręcznym oraz przedmiotami wno-
szonymi przez pasażerów na pokład 
samolotu. Przy ich nieprawidłowym 
ułożeniu na taśmie czasami dochodzi 
do ich wciągnięcia. Jeśli pracownik albo 
pasażer próbuje wyszarpnąć taki przed-
miot, może dojść do wypadku, czego 
efektem może być zmiażdżenie palców 
dłoni lub ich wyrwanie. Taki wypadek 

norm bezpieczeństwa i nie może być 
dopuszczone do użytkowania. Dlatego 
je wyłączył z używania przez lotniskowe 
służby i zabezpieczył. Taka decyzja nie 
spodobała się pracodawcy, czyli zarządo-
wi Portu Lotniczego w Gdańsku, który 
ukarał inspektora. Sprawa trafiła do sądu 
pracy w Gdańsku. Dodajmy, że sprawę 
prowadziła nasza związkowa prawnicz-
ka, mec. Joanna Kobus Michalewska.

Pracodawca w sądzie tłumaczył, że 
pracownik nie powiadomił o awarii fir-
my serwisującej urządzenie, a jedynie 
zgłosił ją kierownictwu i dokonał wpi-
su w księdze SIP, z zaleceniem napra-
wy urządzenia, czym miał dopuścić się 
naruszenia zasad porządku i obowią-
zującej organizacji pracy, a naruszenie 
to, zdaniem pracodawcy, nosiło zna-
miona winy umyślnej. W konsekwen-
cji pracownik, członek „Solidarności”, 
społeczny inspektor pracy, został uka-
rany karą porządkową – upomnieniem. 
Kara ta, jak ustalono podczas kontroli 
przeprowadzonej przez Państwową In-
spekcję Pracy, mogła mieć bezpośred-
ni związek z pełnioną przez Andrzeja 
Fiduta funkcją społecznego inspektora 
pracy, bowiem PIP dopatrzyła się in-
nych działań pracodawcy mających 
znamiona dyskryminacyjne. Interesu-
jące jest to, że na tej samej zmianie wraz 
z Andrzejem Fidutem był inny pra-

cownik, który również nie zawiadomił 
firmy serwisowej o zaistniałej usterce. 
Jednak nie tylko nie został pociągnięty 
do odpowiedzialności porządkowej, 
ale nawet otrzymał awans, łączący się 
z podwyżką wynagrodzenia. 

– Powiadomienie firmy serwisowej 
nie miało sensu, gdyż wcześniejsze 
powiadomienia były nieskuteczne. Tu 
przecież chodzi o bezwzględne bez-
pieczeństwo pracowników i pasażerów 
– mówi Andrzej Fidut. 

Inspektor wielokrotnie, ale bezsku-
tecznie, zwracał się z prośbą o udostęp-
nienie mu dokumentacji serwisowej 
urządzenia. Dopiero po zgłoszeniu do 
Państwowej Inspekcji Pracy nieprawi-
dłowości w jego funkcjonowaniu pra-
codawca zainteresował się bezpieczeń-
stwem pracowników. 

Andrzej Fidut pracę w Porcie Lotni-
czym rozpoczął w połowie marca 1998 
r. Od 2011 r. pełni funkcję zakładowego 
społecznego inspektora pracy, a w 2013 
r. został wyznaczony na członka Komisji 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Praco-
dawca podjął wobec niego inne czynno-
ści, które mogą nosić znamiona dyskry-
minacji w związku z prowadzoną przez 
Fiduta działalnością związkową i w tym 
zakresie toczą się jeszcze trzy inne sprawy 
przed Sądem Rejonowym w Gdańsku.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe 
Wydział VI Pracy i Ubezpieczeń Spo-
łecznych uznał „brak możliwości wyka-
zania winy pracownika”, a tym samym 
„brak podstaw do pociągnięcia pracow-
nika do odpowiedzialności porządko-
wej”. Inaczej mówiąc, pracodawca 
niesłusznie ukarał pracownika. Sąd w 
uzasadnieniu swojej decyzji podał, że 
„podobne awarie na gdańskim lotnisku 
występowały już wcześniej, ale ani ser-
wisant, ani pracodawca nie wyciągnął z 
tego żadnych wniosków”. 

– Jestem społecznym inspektorem 
pracy, ludzie mi zaufali, muszę więc 
walczyć o przestrzeganie przez praco-
dawcę przepisów prawa. Pracodawca 
nas zastrasza. A co by się stało, gdyby 
nagle wybuchł pożar? To jest stosunko-
wo nieduże pomieszczenie, a pasażerów 
jest wielu. Ludzie by się stratowali. Czy 
pracodawca nie myśli o bezpieczeństwie 
pasażerów i pracowników?

Pracodawca nie zgadza się z wy-
rokiem sądu i złożył apelację do Sądu 
Okręgowego w Gdańsku.

Maria Giedz

Andrzej Fidut: 
– Jestem społecznym 
inspektorem pracy, ludzie mi 
zaufali, muszę więc walczyć 
o przestrzeganie przez 
pracodawcę przepisów prawa. 
Pracodawca nas zastrasza.

zdarzył się już na gdańskim lotnisku 31 
marca 2015 r. Ucierpiała jedna z pra-
cownic. Dlatego podajnik kuwetowy 
musi pracować bezawaryjnie. Fidut 
zgłaszał awarie tego urządzenia rów-
nież wcześniej, bo w roku 2012, 2013 i 
2015. Za każdym razem okazywało się, 
że podajnika kuwetowego nie można 
wyłączyć przy użyciu wyłącznika bez-
pieczeństwa. 

Jak wykazała ostatnia inspekcja 
przeprowadzona w marcu 2017 roku, od 
roku 2012 do 26 marca 2017 roku urzą-
dzenie zakupione w firmie Dimark nie 
zostało ani przez producenta, ani przez 
pracodawcę właściwie naprawione lub 
wymienione, mimo że zalicza się do 
kluczowych urządzeń kontrolujących 
bagaż podręczny. Społeczny inspektor 
pracy uznał, że urządzenie nie spełnia 

Dział Szkoleń Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w Gdań-
sku prowadzi m.in. szkolenia dla skarbników Związku. Są one niezwykle 
potrzebne, także dlatego, że od 1 stycznia 2019 r. istnieje obowiązek skła-
dania dokumentów finansowych w wersji elektronicznej.

Szkolenie skarbników 
związkowych 

– Celem szkolenia jest przygotowanie skarbników do prowadzenia działalności 
finansowej w organizacji. Zdobywają oni wiedzę w zakresie przepisów powszechnie 
obowiązujących i wewnątrzzwiązkowych związanych z finansami – mówi Tadeusz 
Grubich, metodyk i trener Działu Szkoleń.

Uczestnicy szkolenia uczą się, jak zbierać składki i je rozliczać, a także jak ewi-
dencjonować wszystkie zdarzenia finansowe w zakresie przychodów i kosztów. 

– Ważne jest też posiadanie umiejętności sporządzenia stosownej dokumentacji, 
rozliczania się z urzędem skarbowym, składania deklaracji podatkowej, sprawoz-
dań finansowych, zwłaszcza że obecnie musimy to robić w wersji elektronicznej 
– dodaje Tadeusz Grubich.

W dniach 24 i 25 stycznia w szkoleniu wzięło udział 10 osób reprezentujących 
różne organizacje: GPEC Tczew, GCT Gdynia, CTO Gdańsk, PKP Cargo Gdynia, 
KOWR Pruszcz Gdański, Teknos Gdynia, portowy ZOZ Gdynia.

Kolejne szkolenia, jednodniowe, dotyczące księgowania, odbędą się 21 lutego 
i 21 marca. Dział Szkoleń zaprasza skarbników i przewodniczących organizacji. 

(mig)

ZWIĄZEK

Trener Tadeusz Grubich (pierwszy z lewej) objaśnia zasady wypełniania 
dokumentów podatkowych.

Wiem więcej – działam skutecznie!
„Wiem więcej – działam skutecznie!” to projekt skierowany do 
Członków NSZZ „Solidarność”, jako przedstawicieli partnera 
społecznego zaangażowanego w proces stanowienia prawa 
w Polsce.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji eksperckich 
Członków związku poprzez ich udział w cyklu szkoleń z zakre-
su negocjacji, prawa pracy oraz analizy ekonomiczno-�nan-
sowej przedsiębiorstw.

Zapoznaj się z terminami szkoleń na naszej stronie: 
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wiem-wiecej/
Zainteresowanych konkretnymi terminami szkoleń prosimy 
o kontakt telefoniczny lub mailowy:
Maria Kościńskia:
E-mail: m.koscinska@solidarnosc.gda.pl
Tel. 501 673 146
Aktualnie przyjmujemy zapisy na listę rezerwową.

UDZIAŁ W SZKOLENIACH JEST BEZPŁATNY!

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 9 stycznia 2019 roku zmarł 

ś.p.

Franciszek Jankowski
przewodniczący Koła Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”  

Stoczni Gdańsk

Franciszek Jankowski działał w NSZZ „Solidarność” od 1980 roku, 
jego działalność opozycyjna miała swoje początki w roku 1970, kiedy 

uczestniczył w strajku grudniowym w Stoczni Gdańskiej, w której 
pracował. Następnie brał udział w strajku sierpniowym w 1980 roku.

Był współzałożycielem organizacji emerytów i rencistów NSZZ 
„Solidarność” Stoczni Gdańskiej, przez wiele lat był jej przewodniczącym 

i aktualnie ponownie został wybrany na nową kadencję.
Franciszek Jankowski czynnie uczestniczył w manifestacjach, akcjach 

protestacyjnych i pikietach organizowanych przez nasz Związek. Od wielu 
lat znany był wśród stoczniowców, parafian kościoła św. Brygidy, przyjaciół 

i znajomych jako działacz opozycyjny zasługujący na odznaczenia 
i podziękowania.

Zarząd Koła Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańsk
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Gdy człowiek odchodzi, pozostaje po nim to, co dobrego uczynił innym 

9 stycznia 2019 roku Pan powołał do wieczności wieloletniego pracownika 
Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte

ś.p.

Jana Wójcika
Lat 81

żarliwego propagatora idei niepodległości i suwerenności Polski. 
Odznaczonego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem 

Wolności i Solidarności, Krzyżem Zasługi „Semper Fidelis”

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

oraz  koleżanki i koledzy ze Stoczni Remontowa Shipbuilding SA

Świętej pamięci Jan Wójcik uro-
dził się 22 sierpnia 1937 roku w miej-
scowości Rzężawy. Jest znany jako 
osoba prowadząca działalność opo-
zycyjną i współpracująca ze zorgani-
zowanymi strukturami opozycji an-
tykomunistycznej w okresie od 1970 
do 1989 roku. Uczestniczył w strajku 
w Stoczni Północnej im. Bohaterów 
Westerplatte w Gdańsku w grudniu 
1970 roku, w strajku od 15 do 31 
sierpnia 1980 roku, członek NSZZ 
„Solidarność” w Stoczni Północnej 
od września 1980 roku.

W grudniu 1981 roku uczestni-
czył w strajku ogłoszonym w stocz-

ni w odpowiedzi na wprowadzenie stanu wojennego, był uczestnikiem akcji 
organizowanych przez tajne struktury „S” w stoczni, takich jak manifestacje 
z okazji Dni Solidarności z „Solidarnością”, w proteście po delegalizacji NSZZ 
„Solidarność” czy po uprowadzeniu i zamordowaniu ks. Jerzego Popiełuszki.

Współorganizował tajne struktury Związku pod nazwą Stoczniowy Ko-
mitet Robotniczy, współredagował stoczniowy biuletynu „Wiadomości” oraz 
odpowiedzialny był za kontakty z tajnymi strukturami w innych zakładach 
Gdańska.

Był członkiem Kasy Wzajemnej Pomocy, jawnej, choć nielegalnej organiza-
cji załogi stoczni, niosącej pomoc dla rodzin internowanych, aresztowanych i 
uwięzionych kolegów, działającej od roku 1982 do czerwca 1983, po likwidacji 
kasy przez SB w czerwcu 1983, był członkiem Bractwa Oblatów św. Brygidy, 
w ramach którego nadal prowadził działania pomocowe, był uczestnikiem 
szkoleń organizowanych przez bractwo dla robotników z prawa związkowe-
go, ekonomii i najnowszej historii Polski. Był członkiem Diecezjalnej Służby 
Mężczyzn organizowanej przez bractwo dla ochrony i obsługi pielgrzymki 
Jana Pawła II do Gdańska w czerwcu 1987 roku.

We wrześniu 1987 roku zaangażowany był w działania przejęcia Rady Pra-
cowniczej w stoczni przez działaczy „Solidarności”, jej wiceprzewodniczącym 
w 1989 roku.

Od 1991 roku pracował w Polskim Rejestrze Statków, był członkiem za-
rządu, przewodniczącym Rady Pracowniczej, zaangażowany był w jego reor-
ganizację i restrukturyzację, a także był członkiem Polskiego Stowarzyszenia 
Morsko-Gospodarczego im. E. Kwiatkowskiego. 

Jako specjalista spawalnictwa był autorem wielu opracowań i patentów 
dotyczących nowych materiałów i metod spawania. 

Współorganizował Komitet Pamięci i Ochrony Pomnika Poległych Stocz-
niowców w Grudniu 1970 roku w Gdańsku. Zaangażowany w tę ideę, był 
współautorem przeglądu technicznego pomnika i opracowania metod jego 
remontu i konserwacji.

 Po ogłoszeniu stanu wojennego był organizatorem zarówno tajnych struk-
tur Związku, jak również jawnego, niezależnego życia społecznego. Żarliwy 
propagator idei niepodległości i suwerenności Polski. W całym okresie swojej 
aktywności zawodowej wykazał się umiejętnością oddzielania działalności po-
litycznej od zawodowej. Etykę i rzetelność zawodową doprowadził do perfek-
cji, czego przykładem mogą być odznaczenia resortowe, takie jak: Medal za 
Zasługi dla Gdańska, tytuł Zasłużony Pracownik Morza czy tytuł Europejski 
Inżynier Spawalnik.

Żegnamy Jana Wójcika, współprojektanta 
pomnika Poległych Stoczniowców 
 w Gdańsku 

Z dniem 1 stycznia 2019 r. na ubez-
pieczonych nałożony został obo-
wiązek informowania o miejscu 
pobytu w czasie przebywania na 
zwolnieniu lekarskim. 

Zgodnie z nowymi przepisami 
ubezpieczony ma obowiązek podać 
wystawiającemu zaświadczenie lekar-
skie adres pobytu w okresie czasowej 
niezdolności do pracy, jeżeli będzie on 
inny niż adres znajdujący się w doku-
mentacji medycznej ubezpieczonego.

Ubezpieczony ma także obowiązek 
poinformowania płatnika składek (naj-
częściej pracodawcę) oraz Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych o zmianie adresu 

pobytu w trakcie niezdolności do pracy, 
wskazanego w zaświadczeniu lekarskim, 
nie później niż w ciągu 3 dni od wystąpie-
nia tej okoliczności.

Niedopełnienie tego obowiązku 
spowoduje, iż ZUS przyjmie, że zawia-
domienie wysłane na adres podany w 
zaświadczeniu lekarskim zostało do-
ręczone skutecznie (chodzi o zawiado-
mienia związane z kontrolą przebywa-
jącego na zwolnieniu lekarskim).

Zawiadomienie o terminie badania 
przez lekarza orzecznika w związku z 
prowadzoną kontrolą prawidłowości 
orzekania o czasowej niezdolności do 
pracy – zakład może przekazać przez:
 operatora pocztowego,

 pracowników zakładu lub inne upo-
ważnione osoby,

 pracodawcę.
Zawiadomienie ubezpieczony może 

otrzymać pisemnie, telefonicznie lub za 
pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej (tj. na adres poczty elektronicz-
nej lub na profil na Platformie Usług 
Elektronicznych ZUS ubezpieczonego, 
jeżeli go posiada).
Stan prawny na dzień 23.01.2019 r.

Maria Szwajkiewicz
Podstawa prawna: art. 59 ust. 5a – 5g 
ustawy o świadczeniach pieniężnych z 
ubezpieczenia społecznego w razie cho-
roby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1368 ze zm.). 

Nowe obowiązki osób przebywających 
na zwolnieniu lekarskim

PRAWNIK RADZI

Powrót na etat
11 grudnia 2018 r. Trybunał Kon-

stytucyjny ogłosił wyrok w sprawie 
pytania prawnego Sądu Rejonowego w 
Koninie. Pytanie dotyczyło prawa żąda-
nia przywrócenia do pracy pracownika 
objętego ochroną przedemerytalną. Sąd 
Rejonowy miał wątpliwość co do tego, 
czy zgodne z konstytucją jest pozbawie-
nie pracownika objętego ochroną przed-
emerytalną prawa żądania przywrócenia 
do pracy w wypadku, gdy jego umowa o 
pracę zawarta na czas określony została 
wypowiedziana z naruszeniem prawa.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że 
kodeks pracy w zakresie, w jakim nie 
przyznaje pracownikowi objętemu 
ochroną przedemerytalną, prawa żąda-
nia orzeczenia przez sąd bezskuteczno-
ści wypowiedzenia tej umowy, a w razie 
jej rozwiązania przywrócenia do pracy 
na poprzednich warunkach, jest nie-
zgodny z Konstytucją RP. Zdaniem Try-
bunału, kryterium rodzaju zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę zawartej 
na czas określony nie może być dosta-
tecznym uzasadnieniem ograniczenia 

zakresu ochrony części pracowników 
w wieku przedemerytalnym.

Odnotowania wymaga, że TK orze-
kał już o konstytucyjności przedmioto-
wego przepisu kodeksu pracy. W prze-
szłości rozstrzygał o prawie żądania 
przywrócenia do pracy chronionych 
działaczy związkowych zatrudnionych 
na czas określony. Poprzednio również 
uznał, że pozbawienie ich tego prawa 
jest sprzeczne z konstytucją.
Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.  

Łukasz Sulej 

Od 1 stycznia 2019 r. minimalne 
wynagrodzenie wzrosło do 2250 
zł. Dla niektórych osób oznacza to 
wyższą podstawę, od której nalicza 
się zasiłek.

Dla pracowników zatrudnionych na 
pełen etat podstawa wymiaru zasiłku, od 
której oblicza się zasiłek chorobowy, opie-
kuńczy, wyrównawczy, macierzyński lub 
świadczenie rehabilitacyjne, nie może być 
niższa od kwoty określonej przepisami. 
Od 1 stycznia tego roku nie może być ona 

niższa niż 1941,53 zł, czyli kwota mini-
malnego wynagrodzenia pomniejszonego 
o 13,71 proc. Ten procent to kwota, która 
odpowiada stopie procentowej składek na 
ubezpieczenia społeczne w części finan-
sowanej ze środków pracownika.

Jeśli płatnik zasiłku, którym może 
być pracodawca albo ZUS, ustali, że 
podstawa zasiłku przysługującego po 
1 stycznia 2019 r., czyli przeciętne wy-
nagrodzenie z 12 miesięcy przed po-
wstaniem prawa do zasiłku, jest niższa 
niż 1941,53 zł, to podwyższy ją do tej 

właśnie wysokości. Płatnik, gdy ustala 
podstawę zasiłku, uwzględnia nie tyl-
ko pensję zasadniczą, lecz także inne 
składniki wynagrodzenia, np. premie, 
prowizje lub inne dodatki.

W wypadku pracujących na części 
etatu minimalna podstawa wymiaru za-
siłku jest zmniejszana proporcjonalnie 
do czasu pracy.

Regionalny rzecznik prasowy ZUS 
województwa pomorskiego 

Krzysztof Cieszyński

Wyższe minimalne wynagrodzenie 
to wyższe zasiłki

Podczas zimowych wyjazdów chęt-
nie korzystamy z usług „miejscowych” 
– wynajmujemy kwaterę na nocleg, wy-
pożyczamy narty czy inny rodzaj sprzę-
tu, umawiamy się z przewodnikiem… 
Wśród formalności pojawia się niekiedy 
żądanie udostępnienia dowodu osobiste-
go do skserowania lub zeskanowania. 
Jednak absolutnie nie musimy się na 
to godzić. I lepiej tego nie róbmy – nie-
uczciwy usługodawca może wykorzystać 

kopię dokumentu do uzyskania kredy-
tu lub podpisania innej umowy i koszt 
zimowego wyjazdu okaże się znacznie 
wyższy niż planowaliśmy.

W prawodawstwie pojawia się 
wprawdzie zastrzeżenie, że w pewnych 
okolicznościach udostępnienie kon-
kretnych danych osobowych może być 
konieczne, jednak osoba żądająca musi 
wtedy udowodnić, że taka konieczność 
rzeczywiście zaszła (prawo do wysunię-

cia takiego żądania ma np. bank mający 
udzielić pożyczki). W przypadku wypo-
życzalni sprzętu taka konieczność nie 
zachodzi, ponieważ do zabezpieczenia 
ewentualnych roszczeń wystarczy spi-
sanie odpowiednich danych.

Bezwzględnie zakazane jest nato-
miast żądanie oddania dowodu oso-
bistego w zastaw na czas korzystania 
z usługi.

(MarWer)

Ksero dowodu? Nie ma mowy!
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KALENDARZ ZWIĄZKOWCA

Co roku każdy z nas musi pamiętać o różnych datach dotyczących rozliczeń 
i płatności. Także w kalendarzu związkowca jest kilka terminów, o których 
nie powinno się zapomnieć. Poniżej krótka ściągawka na bieżący rok.

Lp. Kiedy Do kogo Dokument

1. 10 stycznia pracodawca Informacja o liczbie członków organizacji 
wg stanu na dzień 31 grudnia zgodnie 
z art. 251 ustawy o z.z. (Taką informację 
od 1 stycznia 2019 r. składa się do 10 dnia 
miesiąca stycznia i lipca). Wskazany 
przepis nie może stanowić podstawy 
żądania udostępnienia imiennej listy 
członków związku. Organizacji, która nie 
wypełniła w terminie powyższego 
obowiązku, nie przysługują uprawnienia 
zakładowej organizacji związkowej do 
czasu wykonania tych obowiązków.

2. 15 stycznia Region Gdański Ankieta dotycząca liczebności organizacji 
związkowej – stan na 31 grudnia roku 
poprzedniego.

3. I kwartał organizacja 
związkowa

Uchwała KZ ws. przyjęcia preliminarza 
budżetowego na dany rok.

4. 31 marca urząd skarbowy
(wyłącznie za 
pomocą 
środków 
komunikacji 
elektronicznej)

Jeżeli data podjęcia uchwały zatwierdza-
jącej sprawozdanie finansowe (bilans, 
rachunek zysku i strat, informacja 
dodatkowa) jest przed 31 marca – 
sprawozdanie finansowe i deklaracje 
podatkowe (CIT-8, CIT-8/O) składa się do 
10 dni od daty podjęcia uchwały.

5. 30 czerwca urząd skarbowy
(wyłącznie za 
pomocą 
środków 
komunikacji 
elektronicznej)

Jeżeli data podjęcia uchwały zatwierdza-
jącej sprawozdanie finansowe jest po 31 
marca – deklaracje podatkowe (CIT-8, 
CIT-8/O) należy składać do 31 marca; 
sprawozdanie finansowe (bilans, 
rachunek zysku i strat, informacja 
dodatkowa) składa się do 10 dni od daty 
podjęcia uchwały, ale nie później niż do 
30 czerwca. 

6. 10 lipca pracodawca Informacja o liczbie członków organizacji 
wg stanu  na dzień 30 czerwca.

7. 15 lipca Region Gdański Ankieta dotycząca liczebności organizacji 
związkowej – stan na 30 czerwca.

8. 31 grudnia organizacja 
związkowa

Zamknięcie kont i ustalenie wyniku 
finansowego za dany rok.

Do 20 dnia każdego następnego miesiąca organizacja związkowa przekazuje 
składki za dany miesiąc do Regionu Gdańskiego.

Dział Szkoleń ZRG NSZZ „Solidarność”

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

pn. wt. śr. czw. pt.

Porady dla komisji zakładowych

radca prawny
Iwona   
Jarosz-Lipkowska

8-10 8-16 – 9-16 –

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

Porady dla indywidualnych członków NSZZ „Solidarność”

radca prawny
Joanna  
Kobus-Michalewska

– 8.30-11 O. Gdynia
11-17 8.30-16 –

doradca prawny
Maria Szwajkiewicz 8.30-16 10-15

O. Gdynia 8.30-15.30 9-15.30 –

radca prawny
Łukasz Sulej – 12.10-

-15.10 8.30-17 – 8-14

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

Z początkiem 2019 roku w życie weszły zmiany dotyczące przekształcania 
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszka-
niowe w prawo własności tych gruntów. W efekcie własność nieruchomości 
będących w użytkowaniu wieczystym nabędą nie tylko osoby fizyczne, ale 
też m.in. spółdzielnie mieszkaniowe, spółki Skarbu Państwa oraz przed-
siębiorstwa. 

PRAWO NA CO DZIEŃ

Grunt to własność – od 1 stycznia 
przekształcenie użytkowania 
wieczystego z mocy ustawy 

Według Ministerstwa Inwestycji 
i Rozwoju przekształcenie dotyczy 
około 2,5 miliona właścicieli mieszkań 
i domów, którzy co roku płacą opłatę za 
użytkowanie wieczyste gruntu w wyso-
kości 1 procenta jego wartości. 

Przekształcenie zostanie udoku-
mentowane wydaniem zaświadcze-
nia potwierdzającego przekształcenie 
przez właściwy organ – odpowiednio 
wójta, burmistrza, prezydenta miasta 
– w przypadku nieruchomości stano-
wiących własność jednostek samorządu 
terytorialnego; starostę wykonującego 
zadanie z zakresu administracji rządo-
wej – w przypadku nieruchomości sta-
nowiących własność Skarbu Państwa.

I. Kto będzie mógł skorzystać 
z przekształcenia?

Ustawa obejmuje:
 właścicieli domów jednorodzinnych, 

położonych na gruntach oddanych 
w użytkowanie wieczyste;

 właścicieli domów wielorodzinnych, 
położonych na gruntach oddanych 
w użytkowanie wieczyste, w których 
co najmniej połowę liczby lokali sta-
nowią lokale mieszkalne (zarówno 
osoby fizyczne, jak i prawne, w tym 
spółdzielnie mieszkaniowe i dewe-
loperzy);

 właścicieli lokali mieszkalnych znaj-
dujących się w budynkach miesz-
kalnych wielorodzinnych, którym 
przysługuje udział w użytkowaniu 
wieczystym gruntu, (zarówno osoby 
fizyczne, jak i prawne).
Z dniem 1 stycznia 2019 roku nastą-

piło przekształcenie użytkowania wieczy-
stego gruntu, na którym posadowiony 
jest budynek, niezależnie od tego, komu 
przysługuje udział w prawie użytkowania 
wieczystego (właścicielowi wyodrębnio-
nego lokalu czy spółdzielni mieszkanio-
wej). Zatem właściciel wyodrębnionego 
lokalu stał się beneficjentem przekształ-
cenia, a tym samym zobowiązanie do 
ponoszenia opłaty przekształceniowej 

będzie ujawnione w księdze wieczystej 
nieruchomości lokalowej. Natomiast 
jeżeli wyodrębnienie lokalu nie nastąpi-
ło przed 1 stycznia 2019 roku, wówczas 
przekształcenie prawa użytkowania wie-
czystego nastąpiło na rzecz spółdzielni 
mieszkaniowej. W przypadku, gdy spół-
dzielni zostanie przyznana bonifikata od 
opłaty przekształceniowej, członkowie 
spółdzielni będą mogli z niej skorzystać 
w formie ulgi w opłatach z tytułu udziału 
w kosztach eksploatacji budynków. 

II. Kogo nie obejmie 
przekształcenie?

Wyłączone z uwłaszczenia są nie-
ruchomości zabudowane wyłącznie 
budynkami przeznaczonymi na cele 
komercyjne, np. placówki handlowe, 
biurowce, garaże, parkingi. Jeśli na jed-
nej działce stoi zarówno budynek miesz-
kalny, jak i inny (w tym przypadku han-
dlowo-biurowy), przekształcenie nastąpi 
dopiero po podziale działki i oddzieleniu 
części wykorzystywanej na cele miesz-
kaniowe. Właściciele sklepów i punktów 
usługowych zlokalizowanych na parterze 
budynku mieszkalnego staną się właści-
cielami gruntu z racji przekształcenia 
własności gruntu pod całym budynkiem. 
Jest jednak warunek, by co najmniej 
połowę lokali stanowiły mieszkalne. Na 
działce mogą też znajdować się garaże i 
budynki gospodarcze (ale nie wolno sto-
jące placówki handlowe ani biura), pod 
warunkiem że służą mieszkańcom.

 
III. Co ze starymi 
przekształceniami?

Kwestie dotyczące postępowań 
przekształceniowych toczących się na 
podstawie dotychczasowych przepisów 
zostały uregulowane w art. 26 ustawy. 
Przewidziano, że postępowania te uma-
rza się, jeżeli użytkownik wieczysty lub 
współużytkownicy wieczyści, których 
suma udziałów wynosi co najmniej 
połowę, nie złożą do 31 marca 2019 r. 
właściwemu organowi oświadczenia o 

prowadzeniu dalszego postępowania na 
podstawie dotychczasowych przepisów.

IV. Ile to kosztuje?

Zgodnie z ustawą przez 20 lat co 
roku (zawsze do końca marca) przyszli 
właściciele będą płacili tzw. opłatę prze-
kształceniową. Jej wysokość jest równa 
wysokości opłaty rocznej z tytułu użyt-
kowania wieczystego, która obowiązy-
wałaby w dniu przekształcenia, czyli 1 
stycznia 2019 r. Opłatę przekształcenio-
wą gminom będzie wolno aktualizować 
nie częściej niż co trzy lata o GUS-owski 
wskaźnik zmian cen nieruchomości 
(ewentualnie wskaźnik inflacji). 

Ustawa zakłada również dla wła-
ścicieli domów i mieszkań bonifikatę 
w przypadku jednorazowej spłaty całej 
należności. Gdy grunt jest państwowy, 
a spłata nastąpiłaby w pierwszym roku 
po przekształceniu użytkowania wie-
czystego, automatycznie należy się 60-
-procentowy opust. Z kolei w przypad-
ku gruntów należących do samorządów 
terytorialnych to gminy, powiaty czy 
województwa określają wysokość takiej 
ulgi. Przykładowo bonifikata przy prze-
kształcaniu użytkowania wieczystego w 
Warszawie jest najwyższa, bo wynosi 98 
procent. W Gdańsku radni podjęli decy-
zję o 95-procentowej bonifikacie w przy-
padku jednorazowej spłaty należności.

 
V. Podsumowując – ważne 
terminy
  do dnia 31 marca 2019 r. na zło-

żenie oświadczenia o dalszym 
prowadzeniu postępowania prze-
kształceniowego na podstawie do-
tychczasowej ustawy z dnia 29 lip-
ca 2005 r. o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości, jeśli 
w dniu 1 stycznia 2019 r. właściciel 
był stroną takiego postępowania;

  2 miesiące – od dnia doręczenia 
zaświadczenia – na złożenie wnio-
sku o ustalenie wysokości lub okresu 
wnoszenia opłaty przekształceniowej 
w drodze decyzji, jeśli strona nie 
zgadza się z informacją w tym za-
kresie zawartą w zaświadczeniu;

  do dnia 1 lutego 2020 r. na zgło-
szenie zamiaru wniesienia w 2020 r. 
opłaty jednorazowej, jeśli zaświad-
czenie właściciel otrzyma po dniu 31 
grudnia 2019 r.;

  do dnia 29 lutego 2020 r. na wnie-
sienie opłaty przekształceniowej na-
leżnej za rok 2019 r.

Stan prawny na 22 stycznia 2019 r.
Maria Szwajkiewicz

Podstawa prawna: Ustawa z 6 grudnia 
2018 r. o zmianie ustawy o przekształ-
ceniu prawa użytkowania wieczyste-
go gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności tych 
gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 2540). 

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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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”

Mamy nowego posła

14 stycznia w Słupsku, w restauracji 
Casa Italia, odbyło się spotkanie inau-
gurujące działalność poselską nowego 
posła ziemi słupskiej Piotra Müllera. 
Jak pisaliśmy w ostatnim „Magazynie”, 
w grudniu 2018 roku zmarła wielolet-
nia posłanka śp. Jolanta Szczypińska. 

Po zmarłej jej miejsce w ławach po-
selskich przypadło właśnie Piotrowi 
Müllerowi. 

Podczas spotkania, w którym uczest-
niczyli także nasi związkowcy spod 
znaku „Solidarności”, ze Stanisławem 
Szukałą na czele, wymieniano się uwa-
gami co do pracy, jaka czeka młodego 
posła. Warto podkreślić, że mimo mło-
dego wieku Piotr Müller pełni obecnie 
funkcję sekretarza stanu w Minister-
stwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
i jest członkiem Komitetu Stałego Rady 
Ministrów. Trzeba też przypomnieć, że 
jest synem Edwarda Müllera, legen-
dy słupskiej „Solidarności”, działacza 
opozycyjnego i podziemia, jak rów-
nież wieloletniego przewodniczącego 
Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” 
w Słupsku.

Nowemu posłowi życzymy przede 
wszystkim wytrwałości w pracy na 
rzecz mieszkańców i całego regionu 
słupskiego.

STANISŁAW SZUKAŁA, PRZEWODNICZĄCY SŁUPSKIEJ „SOLIDARNOŚCI”, 
PODSUMOWUJE MINIONY ROK PRACY ZWIĄZKOWEJ

Minął rok

– Jak co roku spotykamy się w sie-
dzibie Zarządu Regionu słupskiej 
„Solidarności”, aby porozmawiać o 
tym, co udało się zrealizować w po-
przednim roku i o planach na ten rok. 
Zacznijmy rozmowę od najważniej-
szej, szczególnie w naszym Regionie, 
sprawy dotyczącej rozwoju Związku. 
Jak to wyglądało w roku 2018?

– Uzwiązkowienie jest problemem 
zarówno w naszym Regionie, jak i w ca-
łym kraju. Aby zwiększyć liczbę człon-
ków, uruchomiliśmy liczne programy i 
szkolenia, z których korzystali przede 
wszystkim nasi działacze funkcyjni. 
Mimo to tak się jednak nie stało. Przy-
czyn takiego stanu rzeczy jest wiele. Da-
liśmy jako Zarząd Regionu narzędzia, 
które – co tu dużo mówić – nie przy-
noszą spodziewanych efektów. Chcemy 
w tym roku kontynuować pracę w tej 
dziedzinie i się nie poddajemy. Naj-
więcej jest do zrobienia w dużych za-
kładach, gdzie organizacje związkowe w 
ogóle nie istnieją. Tam jest największy 
potencjał i na tym chcemy się skupić w 
tym roku, aby dotrzeć do świadomości 
tamtejszych pracowników i przekonać 
ich do zorganizowania się w związek. 

– Miniony rok był rokiem wyborczym 
w całej „Solidarności”. Jak przebiegł 
w słupskim Regionie?

– W październiku 2018 roku zakoń-
czyliśmy cykl wyborczy. Na zjeździe 
krajowym uchwalono ważną uchwałę 
odnośnie wyborów, mówiącą o wydłu-
żeniu kadencji z czterech do pięciu lat. 
Zmiana w Statucie Związku jest więc 
bardzo znacząca. Uważam, że była to 
bardzo dobra decyzja, ponieważ będzie 

o wiele więcej czasu na pracę czysto 
związkową. Wybory w naszym Regio-
nie przebiegły sprawnie i zakończone 
zostały WZD Regionu Słupskiego, na 
którym wybraliśmy władze na szczeblu 
regionalnym i na którym wytyczyliśmy 
kierunki rozwoju na następną kaden-
cję.

– Przejdźmy może do szczegółów. 
Co Związkowi udało się na szczeblu 
krajowym, a co w Regionie?

– Pierwsza sprawa to wolne nie-
dziele dla pracowników handlu. My 
jako „Solidarność” wnieśliśmy projekt 
ustawy o ograniczeniu pracy w handlu 
zakładający wolne wszystkie niedziele, 
poza oczywiście kilkoma wyjątkami, 
gdzie praca powinna być w systemie 
ciągłym. Jednak poprzez „obróbkę” 
(tak to nazwę) w komisjach sejmowych 
i potem podczas głosowań w Sejmie 
ten projekt został rozłożony w czasie, 
co skutkowało tym, że w zeszłym roku 
obowiązywały dwie wolne niedziele 
w miesiącu, w tym roku będą trzy, a 
w roku 2020 już wszystkie. Mimo tak 
przyjętej ustawy, która nie odzwiercie-
dlała naszego punktu widzenia, „So-
lidarność” jest mimo wszystko z niej 
zadowolona. Bardzo ważną sprawą dla 
nas było przywrócenie wieku emerytal-
nego do poprzednich zapisów, co tak-
że uważamy za swój sukces. Następną 
sprawą, o czym wielokrotnie mówiliśmy 
na przykład na forum Rady Dialogu 
Społecznego, było ograniczenie umów 
śmieciowych. To także zostało wdro-
żone w życie. Co roku podnoszona jest 
płaca minimalna która – przypomnę 
– wynosi obecnie 2250 zł brutto, a więc 

Głównym celem jest 
pozyskiwanie nowych 
członków i zakładanie nowych 
organizacji związkowych. 
Musimy przerwać tę niemoc, 
która wkradła się w nasze 
szeregi. Potrzeba ku temu 
mobilizacji całego Regionu, 
jest to dla nas priorytet, gdyż 
balansujemy jako najmniejszy 
Region w kraju na krawędzi 
opłacalności. Zmiany, 
które nastąpiły w ustawie 
o związkach zawodowych 
– mam taką nadzieję – 
sprawią, że więcej ludzi będzie 
się garnęło do wstąpienia 
w nasze szeregi.

jest o 500 zł większa niż trzy lata temu. 
To także jest zasługą „Solidarności”. Od 
stycznia tego roku wchodzi zmiana w 
ustawie o związkach zawodowych, w 
której jest zapis, że praktycznie wszyscy 
pracujący w Polsce, czy to na etatach, 
czy na umowach zleceniach, mogą się 
zrzeszać w związki zawodowe. To rów-
nież był nasz postulat, który został zre-
alizowany. To są główne nasze związ-
kowe sukcesy, które przekładają się na 
rozwój wszystkich naszych członków, 
ale dotyczą namacalnie całego polskie-
go społeczeństwa.

– A co „Solidarność” planuje na ten 
rok? Jakie zakłada Pan cele przed 
sobą i Związkiem?

– Jeżeli chodzi o moją skromną oso-
bą, to chciałbym zapewnić wszystkich 
związkowców, koleżanki i kolegów, że 
zawsze jestem do ich dyspozycji, służę 
pomocą i radą na miarę moich możli-
wości.

Głównym celem jest pozyskiwanie 
nowych członków i zakładanie nowych 
organizacji związkowych. Musimy 
przerwać tę niemoc, która wkradła się 
w nasze szeregi. Potrzeba ku temu mo-
bilizacji całego Regionu, jest to dla nas 
priorytet, gdyż balansujemy jako naj-
mniejszy Region w kraju na krawędzi 
opłacalności. Zmiany, które nastąpiły 
w ustawie o związkach zawodowych – 
mam taką nadzieję – sprawią, że więcej 
ludzi będzie się garnęło do wstąpienia 
w nasze szeregi.

– Dziękuję bardzo za rozmowę, ży-
cząc, aby wszystkie zakładane cele 
w tym roku zostały zrealizowane.

– Ilu  członków liczy wasza organiza-
cja i jaki to jest procent ogółu zatrud-
nionych?

– Obecnie jest nas w „Solidarno-
ści” 139 osób, co stanowi 25 procent 
załogi. Naszą organizację uważam za 
rozwojową, mimo że ten rok będzie 
specyficzny pod tym względem. Kilku 
naszych członków odejdzie na eme-
ryturę, ale chcemy utrzymać ten stan 
posiadania poprzez zdobycie nowych 
członków.

– No właśnie, w jaki sposób chcecie 
pozyskać nowych związkowców?

– Najważniejszy jest – moim zda-
niem – bezpośredni kontakt z pracow-
nikiem, a więc rozmowa z nim i przed-
stawienie mu naszej oferty związkowej, 
jakie korzyści wyniesie z przynależności 
do Związku. Muszę się tu pochwalić, że 
co roku przybywa nam kilku członków. 
Pozyskiwanie nowych członków to 
ciężka praca, wymagająca dużego za-
angażowania z naszej strony.

– Czy korzystał Pan ze szkoleń do-
tyczących rozwoju Związku prowa-
dzonych przy słupskim Zarządzie 
Regionu?

– Tak, oczywiście korzystamy z tego 
programu. Chcę przy okazji podzięko-
wać Stanisławowi Szukale i Tadeuszowi 
Pietkunowi za merytoryczne przygoto-
wanie tych szkoleń.

– Jakie plany na ten rok stawia Pan 
sobie i swojej organizacji związko-
wej?

– Głównym zadaniem będzie pozy-
skiwanie nowych członków i poprawa 
warunków pracy. Ponadto, jeżeli chodzi 
o nowych członków, chciałbym pozy-
skać tych najmłodszych, bo w nich jest 
przyszłość naszego Związku

– Tego Panu życzę i dziękuję za roz-
mowę.

ROZMOWA

Z życia organizacji związkowych
Rozmowa z RAFAŁEM SPLETTSTOEHSEREM, przewodniczącym Organiza-
cji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” przy Energa Operator SA Oddział 
w Koszalinie z siedzibą w Słupsku.
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Etymologia wyrazów cieszy się dużą popularnością, ale najczęściej 
słyszę pytania o znaczenie imion. Wybrałam kilkanaście, by pokazać, 
skąd wywodzą się popularne w Polsce imiona. 

Imię

Słowo „imię” to: ‘miano osobiste, nazwa, nazwisko; reputacja’. Zgodnie 
ze „Słownikiem etymologicznym języka polskiego” PWN z 2003 roku jest to 
wyraz rodzimy, którego polski zapis pochodzi z XIV wieku. Słowo wywodzi 
się z języka prasłowiańskiego i w podobnej formie występuje w językach sło-
wiańskich, np.: czeskie jméno, rosyjskie [imjá], ukraińskie [imjá].

Etymologia imion na „A”

 Imię Adam pochodzi z wielu źródeł. W języku hebrajskim oznacza czło-
wieka (adam – to ‘ludzie’) lub ziemię (adhamah to ‘ziemia’), sumeryjskim 
ada-mu (‘mój ojciec’), akadyjskim ad-mu (‘stworzony, zrodzony, dziecko’) 
lub arabskim adama (‘łączyć się’). Najczęściej przyjęte jest znaczenie biblij-
ne: ‘pierwszy człowiek stworzony przez Boga’.

 Ada pochodzi z języka hebrajskiego i oznacza: ‘stroić się, upiększać się’. Imię to 
zaczerpnięte zostało z Biblii i zaczęło być używane na przełomie XIX i XX wieku. 

 Adrian jest pochodzenia łacińskiego. Imię oznaczało osobę z miasta Adria 
(Hadria) w Italii. W przeszłości imię Adrian nosiło kilku sławnych cesarzy 
rzymskich. 

 Agata pochodzi od greckiego słowa agathe – ‘dobra, szlachetna, wspaniała, 
ciepła, o wielkim sercu’ lub agathos – ‘dobrze urodzony, szlachetny’. 

 Agnieszka pochodzi od greckiego słowa hagneia i oznacza: ‘czystość, bez 
skazy, świętość’.

 Albert to imię męskie pochodzenia germańskiego. Oznacza ono ‘człowieka 
szlachetnego, prawego’ albo ‘pochodzącego z zacnego rodu’. 

 Aleksander pochodzi od greckiego słowa aleksandros, składającego się z 
dwóch członów: alekso – ‘bronię się, odpieram atak’ i andros – ‘mężczyzna, 
mąż’. Imię to oznacza: ‘obrońca ludzi, troszczący się o mężów’ lub ‘odpiera-
jący wrogów’.

 Alina to imię żeńskie pochodzące z języka niemieckiego, powstało jako 
zdrobnienie imion Adelajda i Adelina. Imię to oznacza osobę, która zachęca 
do działania.

 Imię Amelia pochodzi z języka staroniemieckiego i oznacza ‘pracowitą 
gospodynię lub dzielną obrończynię ogniska domowego’.

 Anna to imię żeńskie pochodzące z języka hebrajskiego od słowa channah 
– ‘wdzięk, łaska’. Imię Anna oznacza ‘kobietę miłą, łagodną i przyjemną’.

 Imię Artur jest pochodzenia celtyckiego lub walijskiego, prawdopodobnie 
wywodzi się ze słowa art, arth – ‘niedźwiedź’. Niektórzy wiążą je również 
z językiem greckim arktos – ‘niedźwiedzica’.

Etymologia imion na „B”

 Barbara to imię pochodzenia greckiego, od słowa barbaros – ‘barbarzyński, 
niegrecki, obcy’. 

 Beata to imię pochodzenia łacińskiego, od słowa beata – ‘błogosławiona, 
szczęśliwa’. Oznacza osobę, ‘której się szczęści, dobrze wiedzie’ lub ‘która 
jest bogata’. 

 Benedykt to imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa benedic-
tus – ‘błogosławiony’ lub od benedico – ‘mówić o kimś dobrze, życzliwie, 
chwalić go’. Imię oznacza ‘osobę błogosławioną lub taką, o której dobrze się 
mówi i dobrze się jej życzy’. 

 Bogdan to imię męskie pochodzenia starosłowiańskiego, które wywodzi się od 
wyrazów Bóg i dan – ‘dany’. Imię to oznacza: ‘dany od Boga’ lub ‘Bogu oddany’. 

 Bogumił to imię męskie pochodzenia słowiańskiego. Powstało z połączenia 
wyrazów Bog – ‘Bóg’ oraz mił – ‘miły’. Imię to oznacza: ‘miły Bogu’ lub 
‘miłujący Boga’. 

 Imię Bogusław jest pochodzenia starosłowiańskiego i oznacza: ‘ten, który 
sławi Boga’.

Barbara Ellwart

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 Świątecznej krzyżówki z Niedź-
wiedzicą z nr. 12/2018. Otrzymuje ją 
pani Jolanta Szostek. 
Nagrodę wyślemy pocztą. Hasło 
brzmiało: „Gwiazda Betlejemska”.

Krzyżówka z Franciszkiem

NA KOŃCU JĘZYKA

Adam, Bogusław 
i inne imiona

CZYTELNICY I MY
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POZIOMO
1) rzeka z Wodospadem Wiktorii, 7) placki 
z Wilna, 8) Franciszek, zagrał Jańcia Wod-
nika, 9) ojczyzna Andersena, 10) krótka 
po obiedzie, 12) „niewysokie” miasto, 
13) nonsens bzdura, 15) przeszkoda, 
17) pot. mężczyźni, 18) nauczyciel Chopi-
na, 20) młyński lub milowy, 21) naszywa-
ne świecidełko, 22) kamień na posadzki, 
posągi, 25) solenizant z 5 marca, 27) imię 
Brylla, Hemingwaya, 29) gatunek ryby 
morskiej, chamsa, 32) bezdeszczowy 
okres, 33) przepływa przez Mostar, 
34) dawniej czołgi, 35) imienniczka 
przedwojennego aktora Bodo.

PIONOWO
1) element zamka, blokada, 2) Szczerbiec 
lub Zerwikaptur, 3) lipaza lub pepsyna, 
4) duże miasto w Nigerii, 5) �lm Polań-
skiego o Szpilmanie, 6) największy dra-
pieżny dinozaur, 11) idea porozumienia 
między religiami, 14) zmyślenie, bujda, 
16) miasto na Węgrzech, 19) adresatka 
utworu van Beethovena, 20) wyrówna-
nie roszczeń, 23) odrodzenie, rozkwit, 
24) część spłaty długu, 26) słynny amer. 
wodospad, 28) głodowy ucisk w żołądku, 
30) kuzyn sokoła, 31) sir John, gwiazda 
popu.

(kas)
Rozwiązaniem jest hasło składające 
się z wyrazu pionowego w niebieskiej 
kolumnie  i wyrazów czytanych rzędami 
(kratki szare).

www.solidarnosc.gda.pl

Szukajcie prawdy,  
a prawda was wyzwoli

Ewangelia św. Jana: 8,30-36

Prawdy trzeba poszukiwać, docie-
kać, by uniknąć niesprawiedliwości, by 
niwelować różnice poglądów, które wśród 
ludzi są czymś naturalnym. Czy jest to 
możliwe, aby skłóceni ludzie mogli się 
porozumieć?

Tak, jest możliwe! Muszą ze sobą spo-
kojnie, bez uprzedzeń, rozmawiać, dys-
kutować, a nie polemizować, bo Polemos 
z greckiego wzięte wojnę oznacza.

Potrzeba do tego tylko dobrej woli i 
świadomości, że chodzi o dobro wspólne, 
a nie moje, twoje.

Unikanie dialogu – rozmowy utrwa-
la wzajemna wrogość, utrwala zatem 
fałszywe o sobie wyobrażenia. Przede 
wszystkim nie wolno posługiwać się 

jawnym kłamstwem lub opierać się na 
niesprawdzonych opiniach.

Wszyscy ludzie chcą i domagają się 
sprawiedliwości, choć różnie ją pojmu-
ją. Karykaturą jej pojmowania jest wy-
powiedź Pawlakowej w znanym filmie 
„Sami swoi”: „Sąd sądem, a racja musi 
być po naszej stronie”. Nie można zakła-
dać a priori, że zawsze ma się rację. Spra-
wiedliwość musi być oparta na prawdzie 
i bezstronności, wiedzą o tym nie tylko 
prawnicy w myśl rzymskiej zasady Au-
diatur at altera pars, tzn. Wysłuchaj i 
drugiej strony. Jeżeli tego nie uczynimy, 
nie ma mowy o bezstronności! Taka po-
stawa wynika z uprzedzenia. Wynikać 
też może z lenistwa duchowego, to jest 
bezkrytycznego przyjmowania obcych 
opinii, albo z jakiegoś nieokreślonego in-
teresu, lub po prostu z pychy. Stosowanie 
różnego rodzaju inwektyw wobec adwer-

sarza potwierdza, że nie ma się racji, że 
brak argumentów.

Filozof św. Tomasz z Akwinu ma-
wiał: „Boję się człowieka jednej książ-
ki”, tzn. człowieka uwiedzionego przez 
jakiś pogląd – jednostronnego. Dlatego 
do wyrobienia sobie własnego poglądu 
sięgam do różnych źródeł informacji, 
by nie ulec manipulacji. Więc oglądam 
nie tylko TVP 1, TVP Info, TV Trwam, 
TV Republika, ale też od czasu do czasu 
TVN 24 czy Polsat. Takie podejście do 
sprawy daje mi możność uznania nie-
których poglądów drugiej strony, by nie 
ucierpiała prawda. 

Jan Paweł II na spotkaniu z dzien-
nikarzami apelował: „Bądźcie sługami 
prawdy!”.

Gdańsk, 15.01.2019
Lek. med. Zbigniew Bulczak, 

internista

Prawda, sprawiedliwość, różnica poglądów
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Dworek zwany pałacem
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

Wielu osobom miejscowość Wyczechowo kojarzy się z restauracją stoją-
cą przy głównej drodze wiodącej z Żukowa do Kościerzyny, a właściwie 
z Gdyni do Miastka i dalej. Zapewne niewielu wie, że ta kaszubska wieś 
położona w gminie Somonino znajduje się na turystycznym szlaku Wzgórz 
Szymbarskich i posiada interesujące obiekty zabytkowe.

Przewodniki o Wyczechowie mil-
czą. Z Internetu też niewiele można się 
dowiedzieć. A przecież miejscowość ta 
istnieje przynajmniej od XIII wieku. Były 
to dawne dobra rycerskie na Kaszubach, 
w dokumentach wzmiankowane w 1241 
roku, czyli za rządów Sambora II, księcia 
lubiszewskiego. Chociaż zdaniem arche-
ologów teren dzisiejszego Wyczechowa 
był zamieszkany znacznie wcześniej, gdyż 
w okolicy znaleziono cmentarzysko gro-
bów szkieletowych z około V-IV w. p.n.e. 
Ponadto w niedalekiej Trątkownicy (oko-
ło 7 km) też jest starożytne cmentarzysko, 
a nawet dwa obok siebie, zwane „Kamien-
nym Weselem”, o czym już pisaliśmy.

Późniejsze dzieje Wyczechowa są dość 
skomplikowane. Wiadomo, że przez pe-
wien okres gospodarzami tych terenów 
byli Krzyżacy, ale wieś zachowała polskie 
prawa lokacyjne. Potem Wyczechowo 
przynależało do Zakonu Kartuzów. Na 
początku XVIII wieku wieś, w której 
mieszkali zarówno katolicy, jak i prote-
stanci, należała do starostwa mirachow-
skiego. W drugiej połowie XVIII wieku 
dziedzicem wioski został żołnierz wojsk 
angielskich o imieniu Robert. Po kasacji 
kartuskiego klasztoru przez władze pruskie 

w 1772 roku z dóbr klasztornych utworzo-
no starostwo kartuskie. Przez pierwszych 
kilka lat siedziba owego starostwa, a ra-
czej starosty, znajdowała się w dworku 
w Wyczechowie, ponieważ starosta Carl 
Michael von Groddeck był jego właści-
cielem. Sprawa owego starosty nie jest 
w pełni wyjaśniona, gdyż osoba o takim 
samym imieniu i nazwisku, ale urodzona 
dopiero w 1764 r., notowana jest w księ-
gach miasta Gdańska jako członek władz 
miejskich, a następnie pruski urzędnik.

Podobne niejasności występują w kwe-
stii samego dworu. Miejscowi nazywają go 
pałacem, chociaż nie ma ku temu powodu. 
Otóż murowany budynek w partii podda-
sza o konstrukcji szachulcowej ma na belce 
w elewacji szczytowej zapisaną datę 1907. 
Zapewne jest to rok przebudowy dworu 
albo budowy wysokiego poddasza, gdyż 
dolne partie budynku są charakterystycz-
ne dla architektury drugiej połowy XIX 
wieku. W rejestrze zabytków figuruje jako 
obiekt, który powstał w latach 80. XIX 
wieku, jednak jego wygląd zewnętrzny 
wskazuje, że jest to budowla niejedno-
rodna. Prostokątna, dwukondygnacyjna 
bryła przykryta wysokim dwuspadowym 
dachem z mansardami i naczółkami oraz 

sześcioboczną dobudówką od strony 
szczytu, pełniącą w górnej partii funk-
cję tarasu, została wzniesiona zapewne 
w XIX wieku. Jednak do budynku tego 
przylega inna budowla, zdecydowanie 
wcześniejsza, parterowa, w bardzo złym 
stanie technicznym. Można ją datować na 
wiek XVIII. Od strony zarówno wjazdu, 
jak i parku ze starodrzewem ma ładne, 
drewniane werandy na podmurówce. 
Nad nimi znajdują się duże mansardy wy-
chodzące z dwuspadowego dachu krytego 
eternitem. Budowla ta najprawdopodob-
niej stanowiła wzór dla dobudowanego 
dwukondygnacyjnego skrzydła.

Kontrast pomiędzy nowym skrzydłem 
a starym dworem jest tak duży, że aż nie 
chce się wierzyć, że obie części tworzą 

jeden budynek. Ten nowszy jest zamiesz-
kany, starszy funkcjonuje jako ruina. Po-
dobnie jest z otaczającym dwór parkiem, 
podzielonym tak, jakby należał do dwóch 
światów: jeden ładny, uporządkowany, 
z przystrzyżoną trawą. Drugi zaniedbany. 
Niestety, podobny los spotkał dawne ka-
mienno-ceglane zabudowanie gospodar-
cze, zamknięte na kłódki, z powybijanymi 
szybami w oknach.

W samym Wyczechowie więcej zabyt-
ków nie ma, ale warto obejrzeć Hopowo, 
a także podejść do Lasu Hopowskiego (Le-
śnictwo Sarni Dwór, obok nieistniejącego 
już Szadego Buka). To tam znajduje się 
miejsce pamięci rozstrzelanych przez nie-
mieckich żołnierzy 46 Polaków w dniu 11 
listopada 1939 roku. Szczątki ofiar zostały 
przed końcem II wojny światowej ekshumo-
wane przy wykorzystaniu więźniów obozu 
Stutthof oraz wywiezione w niewiadome 
miejsca i prawdopodobnie spalone. 

Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Dwór w Wyczechowie.

Zabudowania gospodarcze.

Stary dwór. 


