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ECS bez „Solidarności”

To upolityczniona instytucja, która 
zamiast łączyć dzieli. Nie widzimy 
zasadności dalszego funkcjonowa-
nia przedstawicieli  NSZZ „Solidar-
ność” i do odwołania zawieszamy 
ich w pracach Rady i Rady Histo-
rycznej ECS.
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Rozmowa z EDWARDEM 
SZWAJKIEWICZEM, uczestnikiem 
obrad Okrągłego Stołu w zespole 
ds. pluralizmu związkowego

str. 14
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w Stoczni Gdańskiej

Dobre rozwiązanie według 
realiów tamtego czasu

Oświata protestuje

Pożegnanie premiera
Jana Olszewskiego

Jak najkorzystniej rozliczyć 
się z fiskusem

Od 2019 roku, dzięki nowej 
usłudze „Twój e-PIT”, podatni-
cy nieprowadzący działalności 
gospodarczej nie będą już musieli 
wypełniać wniosków ani skła-
dać deklaracji, by rozliczyć swój 
podatek. 

str. 21

Premier pierwszego rządu po-
wołanego w wyniku wolnych 
wyborów mec. Jan Olszewski, 
obrońca w procesach politycz-
nych opozycjonistów od lat 
60., spoczął w sobotę,
16 lutego br. na cmentarzu 
Wojskowym na Powązkach.

str. 2

Cywile w wojsku
Niskie wynagrodzenia, na 
które wpływ ma jedynie 
Ministerstwo Obrony Narodo-
wej, są największą bolączką 
związkowców z 18 Wojskowe-
go Oddziału Gospodarczego 
w Wejherowie reprezentują-
cych pracowników cywilnych 
wojska.

str. 11

Rzeczowy dialog 
albo protest
Pierwszy okres rządów Zjednoczonej 
Prawicy z punktu widzenia pracow-
ników można ocenić pozytywnie, 
udało się zrealizować wiele postu-
latów zgłaszanych przez NSZZ „Soli-
darność”. Coś się zaczęło psuć jakieś 
półtora roku temu. 

str. 12
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W ramach ogólnopolskiej akcji protestacyjnej zorganizowanej przez oświatową „Solidarność” od 25 lutego br. 
szkoły, na terenach objętych działaniem Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku, są oflagowane. W Gdańsku jest ich 85, w Pucku 20, w Chojnicach 15, w Sztumie 9... Rozpoczęły się też 
rokowania pomiędzy dyrekcjami placówek oświatowych i przedstawicielami „Solidarności”.

str. 6
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AKTUALNOŚCI

W KRAJU

W REGIONIE
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
nego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Staro-
gardzie Gd. oraz podwyżek w PGW Wody 
Polskie SA. Niestety, wciąż nierozwiązane 
są problemy w Porcie Gdańsk Eksploata-
cji oraz w Stoczni Wojennej. Członkowie 
ZRG omówili również problemy związane 
z wprowadzaniem Pracowniczych Planów 
Kapitałowych oraz przyjęli, na wniosek 
Karola Guzikiewicza, zastępcy przewodni-
czącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ 
„Solidarność” Stoczni Gdańskiej, uchwałę 
o zwołaniu uroczystego posiedzenia Za-
rządu Regionu w dniu 4 czerwca. Uchwa-
lono też plan budżetu Zarządu Regionu 
Gdańskiego na 2019 rok. 

Interpelacja na temat ECS 
w pomorskim Sejmiku

Sztab Protestacyjno-Strajkowy
Obradujący 5 lutego Sztab Prote-

stacyjno-Strajkowy NSZZ „Solidarność” 
ocenił dotychczasowy przebieg akcji 
informacyjnej skierowanej do parlamen-
tarzystów prawicy. W ramach tej akcji 
przedstawiciele „Solidarności” odwiedzali 
biura posłów i senatorów, przekazując im 
postulaty Związku. 

Przypomnijmy, „Solidarność” domaga 
się między innymi podwyżek wynagro-
dzeń dla pracowników zatrudnionych 
w państwowej sferze budżetowej na 
poziomie nie mniejszym niż w służbach 
mundurowych, wprowadzenia kryterium 
stażowego uprawniającego do przejścia 
na emeryturę bez względu na wiek, pod-
niesienia kwoty wolnej od podatku i cał-
kowitego odmrożenia kwoty naliczania 
funduszu socjalnego. Wśród postulatów 
NSZZ „Solidarność” są także najważniej-
sze żądania oświaty. Parlamentarzyści 
prawicy zapewnili, że przekażą postulaty 
Związku rządowi i władzom poszczegól-
nych partii wchodzących w skład Zjedno-
czonej Prawicy. 

Spotkanie transportowców 
5 lutego sekretarz generalny Euro-

pejskiej Federacji Transportu Eduardo 
Chagas spotkał się w Gdyni z transpor-
towcami zrzeszonymi w Sekretariacie 
Transportowców NSZZ „Solidarność”. 
W trakcie dyskusji podnoszono temat 
trudnej sytuacji pracowników transportu 
w Polsce. Była mowa m.in. o kierowcach 
ciężarówek pracujących bez dostępu do 
podstawowych udogodnień, takich jak 
toalety czy prysznice, o fragmentacji ko-
lei, o zagadnieniach związanych z edu-
kacją i szkoleniem marynarzy, a także o 
„ryanairyzacji” lotnictwa, która szkodzi 
całemu sektorowi. 

Obecne na spotkaniu przedstawicielki 
TKZ „S” przy Ryanair opowiedziały o nie-
uczciwym i sprzecznym z polskim i eu-
ropejskim prawem traktowaniu pracow-
ników oraz próbach zniszczenia związku 
zawodowego. Zwracały uwagę na kore-
lację między warunkami pracy personelu 
a bezpieczeństwem pasażerów.

Oświatowa „S” wchodzi 
w spory zbiorowe

Ocena dotychczasowych działań 
związanych z brakiem realizacji przez rząd 
postulatów „Solidarności” oraz strategia 
kolejnych posunięć – to najważniejsze te-
maty podjęte przez Radę Krajowej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
podczas obrad, które odbyły się 14–15 
lutego w Zakopanem. Zgodnie z decy-
zją Sztabu Protestacyjno-Strajkowego 
KSOiW NSZZ „Solidarność” sekcje regio-
nalne powołały w całej Polsce sztaby 
protestacyjno-strajkowe. Do 15 marca 
natomiast poszczególne organizacje 
związkowe „Solidarności” działające 
w placówkach oświatowych mają rozpo-
cząć procedury sporu zbiorowego. Człon-
kowie Rady KSOiW NSZZ „S” skrytykowali 
„Deklarację na rzecz edukacji przyszłości” 
skierowaną do nauczycieli przez minister 
edukacji narodowej Annę Zalewską. 

Pracują nad nową strategią 
13 lutego w siedzibie NSZZ „Solidar-

ność” w Gdańsku odbyło się spotkanie 
robocze Działu Rozwoju Komisji Krajowej, 
którego celem były prace nad nową stra-
tegią dotyczącą wzrostu uzwiązkowienia. 

– Dotychczasowe działania nie są 
efektywne, jakbyśmy chcieli, więc pró-
bujemy wypracować nową strategię. 
Próbowaliśmy już współpracy w formie 
porozumień z regionami, branżami, teraz 
planujemy, nadal ściśle współpracując ze 
strukturami, skupić się na pomocy organi-
zacjom. Przede wszystkim zależy nam na 
rozwoju tych organizacji, które już istnie-
ją, a także ścisłej współpracy z komisjami 
– mówi z rozmowie z Tysol.pl Magdalena 
Szymańska z Działu Rozwoju.

Lutowy Zarząd Regionu 
Gdańskiego

Akcja protestacyjna NSZZ „Solidar-
ność”, przygotowania do obchodów rocz-
nicy 4 czerwca 1989 roku oraz sytuacja 
w zakładach pracy – to główne tematy 
lutowego posiedzenia Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. W części 
poświęconej sytuacji w zakładach pracy 
mówiono między innymi o porozumie-
niach, jakie zawarto w sprawie Regional-
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Pożegnanie premiera 
Jana Olszewskiego

Premier pierwszego rządu powołanego w wyniku wolnych wyborów mec. Jan 
Olszewski, obrońca w procesach politycznych opozycjonistów od lat 60., spoczął 
w sobotę, 16 lutego br. na cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Żegnała go rodzina, przedstawiciele władz państwowych i liczni mieszkańcy 
stolicy. Hołd zmarłemu oddali kombatanci AK i związkowcy z NSZZ „Solidarność” 
m.in. ze Stoczni Gdańskiej, także poczet ze sztandarem NSZZ „Solidarność”, górni-
cy, opozycjoniści z dawnych lat, w tym Andrzej Gwiazda i członkowie rządu Jana 
Olszewskiego, m.in. Antoni Macierewicz i Piotr Naimski. Wśród wielu polityków 
zabrakło jednak przedstawicieli dzisiejszej opozycji.  Więcej na str. 9.

Karol Guzikiewicz, wiceprzewodniczą-
cy KM NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdań-
skiej, a jednocześnie radny PiS w Sejmiku 
Województwa Pomorskiego, 14 lutego 
złożył interpelację dotyczącą funkcjo-
nowania ECS. Wśród przedstawionych 
w dokumencie wątpliwości znalazły się 
zastrzeżenia dotyczące m.in. agitacji po-
litycznej i partyjnej na terenie ECS, a tak-
że niewłaściwego zachowania dyrektora 
tej placówki Basila Kerskiego. Karol Gu-
zikiewicz przypomina też o zakłócaniu 
ubiegłorocznych uroczystości obchodów 
rocznicy podpisania Porozumień Sierp-
niowych, a także o konferencji prasowej, 
która odbyła się w ECS 2 lutego.
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PYTANIE MIESIĄCA

EDWARD FORTUNA, przewodniczący MKK 
NSZZ „Solidarność” Portu Gdańskiego

– Pora było przerwać już tę farsę, nie mamy wpływu na 
decyzje podejmowane w tej instytucji. ECS miało służyć 
upamiętnieniu powstania „Solidarności”, a służy partyku-
larnym interesom jednej grupy pod hasłami „kodziarstwa” 
i szkodzenia krajowi. Nie ma tam miejsca dla Anny Walen-
tynowicz, dla Krzysztofa Wyszkowskiego, chwalą tylko jed-
nego złotego cielca i nic więcej. Jeszcze przed powstaniem 
ECS-u była taka szeroka reprezentacja różnych środowisk. Na 
spotkania, gdzie dyskutowane były sprawy związane z ECS, 
był swego czasu zapraszany Karol Guzikiewicz i przedstawi-
ciele portów, czyli ja też tam byłem. Gdy na jednym spotka-
niu Karol się odezwał, to na drugim już go nie było, gdy ja 
się odezwałem na drugim spotkaniu, to na trzecie już nie 
dostałem zaproszenia. 

PIOTR MADEJ, przewodniczący KM 
NSZZ „S” w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej w Gdańsku 

– Myślę, że zawieszenie uczestnictwa przedstawicieli „Soli-
darności” w Radzie i w Radzie Historycznej ECS to dobre po-
sunięcie. Od dłuższego czasu nie podobało mi się, że w ECS 
prowadzone były różne polityczne działania, jak choćby zakłó-
canie obchodów Sierpnia, nie rozumiem takiego postępowa-
nia. Zorganizowałem swego czasu dla naszej Komisji Między-
zakładowej wspólne zwiedzanie ECS-u. Niestety, okazało się, że 
wystawa zawiera wiele przekłamań, a przewodnicy mijają się 
z prawdą historyczną. Nie jest dobrą sytuacją, że tylko jedna 
grupa zawłaszczyła sobie ECS. Mają oni swoje poglądy, ale nie-
stety niemające wiele wspólnego z ideami „Solidarności”. Nie 
zauważyłem też, aby był tam propagowany ruch związkowy, 
a przecież takie są zapisy w statucie ECS. Te imprezy, które tam 
się odbywają, nie mają nic wspólnego z „Solidarnością”. Wiedzę 
o tym, co tam się dzieje, mam z przekazów medialnych – ja tam 
nie chodzę. 

dr inż. TADEUSZ SZYMAŃSKI, przewodniczący 
KZ NSZZ „S” Politechniki Gdańskiej

– Ze względu na to, iż ECS nie jest apolityczny, akceptuję 
wycofanie się „Solidarności” ze współpracy z ECS-em. Niespe-
cjalnie widzę, aby działania podejmowane przez ECS nawiązy-
wały do historii „Solidarności” i w jakiś sposób przedstawiały 
związek, który powstał w 1980 roku. Ja osobiście nie uczestni-
czę w żadnych imprezach organizowanych przez ECS, trudno 
znaleźć tam działania nawiązujące bezpośrednio do tradycji 
naszego Związku. Mam także wiele wątpliwości co do osoby 
dyrektora, Basila Kerskiego, czy właśnie taki człowiek powinien 
kierować tą instytucją. 

ALEKSANDER KOZICKI – dr historii, kierownik 
Oddziału Gdynia ZRG NSZZ „Solidarność”

– Moim zdaniem ECS jest jedną z kilku instytucji �nanso-
wanych z budżetu państwa, które w nieprawdziwy sposób 
pokazują historię Polski. Jeszcze za poprzedniego dyrektora 
organizowano festiwal z Che Guevarą na plakacie. Obecność 
przedstawicieli „Solidarności” w Radzie czy w Radzie Naukowej 
nie przekładała się na wpływ Związku na to, co się tam dzieje. 
Nie mieliśmy nic do powiedzenia w związku z obsadą stano-
wisk, nie mieliśmy też wpływu na przekaz. Dlatego uważam 
zawieszenie naszego uczestnictwa w tych radach za słuszne. 
Szkoda tylko, że tak późno. 

oprac. (mk)

NSZZ „Solidarność” wycofał swoich 
przedstawicieli z ECS. Czy postąpił 
słusznie?

Obrady Okrągłego Stołu 
wiosną 1989 roku

Wybory parlamentarne
(tzw. kontraktowe) 

4 czerwca 1989 roku

Powołanie rządu Tadeusza 
Mazowieckiego we wrześniu 

1989 roku

Przyjęcie przez Sejm założeń 
reformy gospodarczej zwanej 

„planem Balcerowicza” 
w grudniu 1989 roku

Rozwiązanie PZPR w styczniu 
1990 roku

Ustąpienie gen. Wojciecha 
Jaruzelskiego i wybór Lecha 

Wałęsy na prezydenta 
w 1990 roku

Pierwsze całkowicie 
demokratyczne wybory do 

Sejmu i Senatu w 1991 roku

Trudno powiedzieć

styczeń 
2009

styczeń 
2014

styczeń 
2019

O jakim wydarzeniu można powiedzieć, że wyznacza koniec 
ustroju komunistycznego w Polsce?
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Obrady Okrągłego Stołu, wybo-
ry parlamentarne 4 czerwca 1989 
roku, powołanie rządu Tadeusza 
Mazowieckiego, przyjęcie przez 
Sejm założeń „planu Balcerowicza” 
– to tylko niektóre z wydarzeń, od 
których w tym roku minie równo 
30 lat. 

Co niektórzy chcą nawet wydarzenia 
te wziąć na sztandary w zbliżających się 
wyborach do Parlamentu Europejskiego 
oraz Sejmu i Senatu. Mogą się jednak 
przeliczyć. Ostatnie badania CBOS-u 
pokazują, że na 30-lecie wydarzenia, 
które obecnie Polacy uważają za praw-
dziwy koniec komunizmu, przyjdzie 
nam poczekać jeszcze dwa lata. 

Z badań przeprowadzanych co kilka 
lat przez CBOS wynika, że zmienia się 
postrzeganie znaczenia poszczególnych 
wydarzeń z okresu przełomu w Polsce. 
I tak w 2009 roku 40 proc. badanych 
Polaków uznało właśnie Okrągły Stół 
za wydarzenie, które wyznacza koniec 
ustroju komunistycznego, w bada-
niach przeprowadzonych w styczniu 
2019 roku uważało tak  już tylko 22 
proc. W tym roku na czoło wysunęły 
się pierwsze całkowicie demokratyczne 
wybory do Sejmu i Senatu w 1991 roku. 
Za koniec komunizmu uznało je 25 
procent pytanych przez CBOS Polaków 
(wzrost od 2009 roku o 16 proc.). Co 
ciekawe, tak promowane przez obecną 
opozycję wybory z 4 czerwca 1989 roku 
już w 2009 roku nieuważane były za 
istotne wydarzenie, za koniec komuni-
zmu uznawało je tylko 6 proc. W tego-
rocznych badaniach wybrało je 7 proc. 
badanych. (więcej na str. 14)

(mk)

RAPORT CBOS

Prawdziwy koniec komunizmu

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 

www.solidarnosc.gda.pl
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PO spe³nia obietnice 
wyborcze
A mówią, że PO nie spełnia obietnic wyborczych. Kłam temu 
postawił ostatnio prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. 
Obiecał, że będzie prowadził politykę na rzecz … środowisk 
LGBT, i co? – niedowiarki  – prowadzi, właśnie podpisał kartę 
„Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+”. Pół 
biedy, żeby ta karta dotyczyła tylko środowiska homoseksu-
alistów, ale ona dotyczy także wszystkich warszawskich dzieci, 
które mają być „edukowane” w jej ramach. W warszawskich 
szkołach nie ma dentystów i psychologów, będą za to indoktry-
natorzy. I tak mniejszość, w imię walki z dyskryminacją, narzuciła 
swoje widzenie świata większości, co więcej, za pieniądze tejże 
większości. 

8,33 z³ zamiast 100 z³

Z doniesień z ostatniej chwili: w kwestii realizowania obietnic 
wyborczych przez prezydenta Warszawy, który właśnie ogłosił, 
że każdy uczeń będzie otrzymywał 100 zł na zajęcia dodatkowe 
w ramach programu „Wspieramy Rodziny”. Tyle że w kampanii 
obiecywał, że dopłata będzie wynosiła 100 zł miesięcznie, a jak 
przyszło do realizacji okazało się, że co prawda jest dopłata, 
a jakże, 100 zł, ale… rocznie. Tak PO realizuje swoje wyborcze 
obietnice. Zapewne, gdyby doszła do władzy, nie zlikwidowała-
by 500 plus na dziecko, ale byłoby to 500 zł rocznie, albo 500 zł 
tylko na pierwsze dziecko, a może by coś jeszcze „skapło” parom 
bezdzietnym, oczywiście  tym ze środowisk LGBT też.

PZPR idzie 
do Parlamentu 
Europejskiego
Leszek Miller (w PZPR w latach 1969–1990, w tym w roli członka 
Biura Politycznego), Włodzimierz Cimoszewicz (w PZPR od 1971 
do 1990 r.), Marek Belka (sekretarz komitetu uczelnianego PZPR 
na Uniwersytecie Łódzkim), Janusz Zemke (w latach 1969–1990 
w PZPR), Henryka Bochniarz (członek PZPR w latach 1978–1990) 
– to tylko niektórzy z prawdopodobnych kandydatów na liderów 
listy Koalicji Europejskiej w zbliżających się wyborach do Parla-
mentu Europejskiego, wszyscy oni dotrwali w PZPR aż do wynie-
sienia jej sztandaru. Dla młodszych czytelników wyjaśnienie: PZPR 
to skrót od Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej – partii, która 
za czasów PRL rządziła w Polsce. Byli członkowie PZPR dawno 
wyrzekli się idei marksizmu-leninizmu, ba, ponoć nigdy w niego 
nie wierzyli, jednak teraz wraz ze swoimi młodszymi kolegami 
z takich ugrupowań, jak Nowoczesna, Teraz, Zieloni, wyznają 
komunizm kulturalny (aborcja, eutanazja itd.).

Firli-mirli 
z udzia³em PSL
Nie przepadamy za muzyką Sławomira Świerzyńskiego, 
lidera zespołu Bayer Full, ale on sam nam zaimponował jako 
polityk. Swoim spektakularnym odejściem z PSL-u, po tym, jak 
władze tej partii postanowiły przystąpić do Koalicji Europejskiej 
pokazał, że w polityce do końca można być wiernym swoim 
poglądom. „Niestety, nie zgadzam się na taki miszmasz, kogel-
-mogel, �rli-mirli, gdzie połączone są siły, które są dla mnie
zupełnie całkowicie obce. Nie wyobrażam sobie, żeby partia 
Nowoczesna była razem z PSL, to jest po prostu jakiś totalny 
kosmos. To nawet nie jest przepaść, to jest kolorado, które nas 
dzieli” – powiedział Sławomir Świerzyński, i dodał: „…partia, któ-
rej hymnem jest Rota, idzie razem z aborcjonistami, lewakami 
i komunistami, będzie razem z nimi walczyć z Kościołem, religią 
w szkołach i sprowadzać uchodźców”. Szacun, Panie Sławomirze.

Jurny Stefan siê zrzeka

... a partia deklaruje: „jesteśmy za pełnym wyjaśnieniem sprawy”. 
Stefan Niesiołowski złożył w Sejmie wniosek, w którym zrzekł 
się immunitetu. Ale jeszcze pod koniec stycznia Niesiołowski 
zapewniał, że żadnych łapówek nie brał. Rozumiemy, że „żad-
nych” znaczy też i tych płatnych, hm, w naturze... Oświadczył 
też, że nie zna zatrzymanych przez CBA biznesmenów. Zdaniem 
(jeszcze) posła „chodzi chyba o przykrywkę Kaczyńskiego”.

Przesadzili w NBP
W końcu Narodowy Bank Polski ujawnił zarobki kadry kierow-
niczej. Co prawda, w zestawieniu brak osławionych 65 tysięcy 
złotych, o których rozpisywały się media, ale kwoty wynagro-
dzeń i tak robią wrażenie. Zarobki na stanowisku dyrektora 
odpowiedzialnego za komunikację i promocję blisko 50 tys. 
złotych miesięcznie w państwie, gdzie niektórzy muszą przeżyć 
za tysiąc złotych miesięcznie, to gruba przesada. 

Jak kania d¿d¿u

– Trzymam za to kciuki – mówi Ewa Kopacz, pytana o ewentu-
alny start Donalda Tuska w wyborach prezydenckich w 2020 r. 
Politycy PO wyczekują byłego premiera jak kania dżdżu i liczą, 
że zastąpi Andrzeja Dudę w Pałacu Prezydenckim. „Nie mówię 
nie, nie mówię tak” – Tusk na to. A co sondaże? Tusk bez szans, 
Andrzej Duda wygrywa i w pierwszej, i w drugiej turze... 
W sumie to ciekawe, bo po taaaakich sukcesach w Brukseli, 
z brexitem na czele, to my nie rozumiemy, skąd taka niewdzięcz-
ność naszych rodaków. 

Wyklêci wg Nowoczesnej
1 marca obchodziliśmy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tak jak 
za komuny mówiło się tylko o jednym okupancie (niemieckim), tak 
teraz pamiętamy o wszystkich tych, którzy walczyli za wolną Polskę 
także po 1945 roku. Ale czy wszyscy pamiętają? Otóż nie.
– To szkodliwe święto. Ono nie powinno w ogóle w Polsce 
powstać, ponieważ jest to jedno z tych świąt, które w sposób 
straszny dzieli polskie społeczeństwo. Nie ma zgody na to, by 
w sposób tak patetyczny czcić również tych, którzy są de�-
niowani jako żołnierze wyklęci i są bandytami – powiedział 
Krzysztof Mieszkowski, poseł Nowoczesnej. 
No jak to, „Inka” bandytą? A setki innych? Za to jej oprawca, 
prokurator Krzyżanowski, został pochowany z wojskowymi 
honorami. Ot, III RP za czasów PO.

(zilustrował: Dobosz Jan)

I ŚMIESZNO, I STRASZNO

AKTUALNOŚCI

Co łączy liberałów z Nowoczesnej, socjalistów z SLD, chrześcijań-
skich demokratów (podobno) z PO czy ludowców z PSL? Jak to co? 
– władza. Koalicja Europejska – bo tak nazwała się owa egzotyczna 
grupa – specjalnie zresztą z tym się nie kryje. Zapewne łączy ich 
także przekonanie, że obecna Unia zmierza we właściwym kierunku, 
że coraz więcej kompetencji powinno się zabierać państwom narodo-
wym na rzecz brukselskich urzędników, a Polska powinna wykorzy-
stać szansę i… milczeć. Mamy więc wybór między tymi, którzy chcą 
być w Unii, modyfikując ją na rzecz większej samodzielności państw,  
i tymi, którzy również chcą być w Unii, zgadzając się na wszystkie 
unijne absurdy i dyktat silniejszych. Oczywiście w czasie kampanii do 
europarlamentu Koalicja Europejska będzie straszyła polexitem tym 
głośniej, im częściej kandydaci Zjednoczonej Prawicy będą mówili, 
że o żadnym polexicie nie może być mowy. 

Patrząc z tej perspektywy, nadchodzące wybory będą miały klu-
czowe znaczenie dla europejskiego układu sił i kierunku zmian. Nie 
ulega bowiem kwestii, że w wielu krajach obecne działania europej-
skich instytucji, nieuwzględniające w licznych wypadkach interesów 
zwykłych ludzi, są odbierane coraz gorzej.

O tym, że kampanie wyborcze zarówno do europarlamentu, jak 
i naszego Sejmu i Senatu już właściwie trwają, świadczy także ruch 
na politycznej scenie. Jak sięgnę pamięcią, prawie każde wybory 
parlamentarne miały swoje „komety”. W latach dziewięćdziesiątych 
do Sejmu dostała się Polska Partia Przyjaciół Piwa, później był Ruch 
Palikota, podobną efemerydą stanie się zapewne Nowoczesna zbu-
dowana wokół Ryszarda Petru, a teraz już bez niego. Dziś zaś mamy 
Wiosnę. Czy Wiosna dotrwa do jesieni, zobaczymy. 

Również ruch u rządzących. „Piątka” Kaczyńskiego jest komen-
towana z każdej politycznej i eksperckiej strony. Prezes obiecał Pola-
kom kolejny pakiet prospołeczny – 500 zł także na pierwsze dziecko, 
trzynasta emerytura dla emerytów, obniżenie podatku dochodowego 
z 18 do 17 procent, brak podatku dla pracujących młodych i wreszcie 
reaktywacja lokalnych linii autobusowych w całej Polsce celem 
zwiększonej mobilności ludzi, szczególnie w terenie.

 Przypominam tym wszystkim, którzy twierdzą, że jest to program 
nie do zrealizowania, iż podobna krytyka spotkała poprzednie 
obietnice PiS-u , w tym program 500+. Tymczasem nic strasznego się 
nie stało, ba, budżet ma się na tyle dobrze, że można było znacząco 
obniżyć planowany deficyt. Śmiem więc twierdzić, że akurat rządzący 
pod względem realizacji obietnic są – mimo że nie wszystko zostało 
zrobione – najbardziej wiarygodni. Realizacja niektórych pomysłów 
może wpłynąć pozytywnie na rozwój gospodarczy. Niby wszystko 
więc ok, a jednak… No, bo samo nasuwa się pytanie – jeśli stać nas 
na takie prospołeczne programy, to dlaczego nie stać nas na podnie-
sienie płac w sferze budżetowej, na opracowanie systemu wzajem-
nych relacji między poszczególnymi grupami zawodowymi? Jak ma 
się czuć nauczyciel stażysta dostający 2,4 tys. zł i 100 zł podwyżki 
wobec policjanta, który średnio tej podwyżki dostał 650 zł. Bo ci 
mundurowi skutecznie poszli na L4?  

Dobrze, iż doszło do spotkania na najwyższym szczeblu przed-
stawicieli „Solidarności” i rządu oraz władz PiS. Dobrze, że zostały 
powołane zespoły robocze, które zajmą się postulatami Związku, 
w tym m.in. groźbą lawinowego wzrostu cen energii, czy szcze-
gółowymi sprawami związkowymi – możliwością odliczenia od 
podatku składki związkowej czy pluralizmu związkowego w służbach 
mundurowych. Źle, że ani rząd, ani Prawo i Sprawiedliwość wydają 
się nie mieć pomysłu i chęci, aby sprawę płac w sferze budżetowej 
rozwiązać w sposób całościowy i systemowy. Wypada mieć nadzieję, 
że kalendarz wyborczy coś w tej sprawie zmieni.

Jacek Rybicki

Europa 
potrzebuje 
zmiany
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KOMISJA KRAJOWA

W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości 
25 lutego odbyło się pilne spotka-
nie delegacji NSZZ „Solidarność” z 
władzami państwowymi i liderem 
partii, posłem Jarosławem Ka-
czyńskim. Omówienia wymagała 
sytuacja pracowników budżetówki 
oraz postulaty związkowe spisane 
w uchwale Komisji Krajowej „S” z 11 
grudnia 2018 roku. Powołane zosta-
ły dwa związkowo-rządowe zespoły 
robocze. Jeszcze w marcu br. mamy 
poznać efekty ich prac. Jednym z 
problemów jest zażegnanie groźby 
strajku w oświacie. 

W spotkaniu przy ulicy Nowogrodz-
kiej w Warszawie uczestniczyli związkow-
cy z prezydium ogólnopolskiego Sztabu 
Protestacyjno-Strajkowego, z liderem Ko-
misji Krajowej NSZZ „Solidarność” Pio-
trem Dudą na czele, prezes PiS Jarosław 
Kaczyński ze strony partii rządzącej, a ze 
strony rządowej premier Mateusz Mora-
wiecki i ministrowie: edukacji Anna Za-
lewska, rodziny i pracy Elżbieta Rafalska 
i spraw wewnętrznych Joachim Brudziń-
ski oraz sekretarz stanu w Ministerstwie 
Energii Grzegorz Tobiszowski. 

Spotkanie było skutkiem napływa-
jących sygnałów o zbliżających się pro-
testach związków zawodowych. Sprawy 
nabierają tempa. Szczególnie w obliczu 
płacowych oczekiwań pracowników 
wynagradzanych z budżetu państwa 
oraz w perspektywie wyborów 26 maja 

do Parlamentu Europejskiego i na jesie-
ni do Sejmu i Senatu. 

NSZZ „Solidarność” powołał szta-
by protestacyjne, by zawalczyć o bu-
dżetówkę, w tym o pensje w oświacie i 
podniesienie kwoty wolnej od podatku, 
o kryterium stażowe wieku emerytalne-
go, a także o odmrożenie kwoty nalicza-
nia funduszu socjalnego. Postanowio-
no więc powołać dwa zespoły robocze. 
Jeden pod przewodnictwem premiera 
Mateusza Morawieckiego, który zapro-
ponuje konkretne rozwiązania dotyczą-
ce emerytur, kwoty wolnej od podatku 
i innych postulatów. I drugi, pod prze-
wodnictwem ministra Tobiszowskiego, 
który zajmie się szeroko pojętą kwestią 
emisji i wzrostu cen energii.

– Spotkanie z prezesem PiS i człon-
kami rządu nie przyniosło przełomu w 
relacjach Związku z obozem Zjednoczo-
nej Prawicy, ale otworzyło negocjacyjne 
perspektywy. Zobaczymy, co konkret-
nie przyniesie pracującym. Będziemy 
rozmawiać w zespołach roboczych o 
dobrych miejscach pracy, o partycypa-
cji we wzroście gospodarczym. Podczas 
ubiegłorocznego sierpniowego spotka-
nia Krajówki z premierem Morawiec-
kim zostało poruszonych wiele tema-
tów. Liczyliśmy, że zgłoszone problemy 
zostaną rozwiązane lub podjęte zostaną 
konkretne decyzje przy konstruowaniu 
i przyjmowaniu ustawy budżetowej. Tak 
się nie stało – powiedział nam Krzysztof 
Dośla, przewodniczący Zarządu Regio-

nu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, i 
poinformował, że zostały złożone obiet-
nice wzrostu wynagrodzeń w admini-
stracji zespolonej, a trudna rozmowa 
czeka o płacach w oświacie.  

Na pierwszy plan wysuwa się poli-
tyka klimatyczna i grożący nam wzrost 
cen energii i kosztów z tym związanych. 
W tym roku wyhamowano ów wzrost. 
Tymczasowe rozwiązanie obowiązuje 
tylko na 2019 rok.  

Spełnienie rządowych obietnic i 
związkowych postulatów zależy od 
kondycji budżetu państwa. Rząd jed-
nak nie ma własnych pieniędzy. 359,7 
mld złotych – to zaplanowane wpływy 
podatkowe, które w tym roku zasilą 
budżet państwa. Składają się na nie 
m.in.: 179 mld zł z VAT, 64,3 mld zł z 
PIT i 34,8 mld zł z CIT, akcyza to 68 
mld zł. Całościowe dochody budżetu 
państwa oszacowane są na 387,7 mld 
zł. Jak podaje resort finansów, od 2015 
roku dochody podatkowe wzrosły o 100 
mld zł. Deficyt budżetowy za ubiegły 
rok zamknął się w 10,4 mld zł.   

Wzrost wpływów z podatków to 
efekt wprowadzenia kolejnych narzę-
dzi uszczelniających system podatko-
wy, z drugiej zaś strony odpowiedź na 
rosnące wydatki państwa. To dochody 
podatkowe finansują programy socjal-
ne, m.in. program 500 plus, projekt 
„Dobry start”, emerycką trzynastkę czy 
tzw. emerytury matczyne.

(asg)

Komisja Krajowa NSZZ „Solidar-
ność” podjęła decyzję o kontynu-
owaniu rozmów z kierownictwem 
Prawa i Sprawiedliwości oraz rzą-
dem obozu Zjednoczonej Prawicy, 
które mają na celu realizację po-
stulatów „Solidarności” zawartych 
w stanowisku Komisji z 11 grudnia 
2018 roku.

Po burzliwej i wielogodzinnej dys-
kusji członkowie Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” we wtorek, 26 lu-
tego zaakceptowali strategię negocjacji 
z rządem i kierunek rozmów. Powołane 
zostały składy grup roboczych. Efekty 
związkowo-rządowych rozmów przy 
roboczych podstolikach ocenione zo-
staną około 19 marca. Tego dnia u pre-
zydenta Andrzeja Dudy odbędzie się 
gala konkursu „Pracodawca Przyjazny 
Pracownikom”, a po niej zaplanowane 
zostało spotkanie sztabu protestacyjne-
go „Solidarności”, który oceni ustalenia 
w ramach dwóch zespołów roboczych. 

Decyzję o powołaniu tych zespołów 
podjęto 25 lutego na spotkaniu związ-
kowych liderów z prezesem PiS Jarosła-
wem Kaczyńskim.   

Z kolei Krzysztof Dośla, przewod-
niczący Zarządu Regionu Gdańskie-
go NSZZ „Solidarność”, relacjonował 
wydarzenia wokół pomnika prałata 
Henryka Jankowskiego. Członkowie 
Krajówki przyjęli stanowisko, które 

Spotkanie na szczycie

Kontynuujemy rozmowy z rządem
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stwierdza, iż „zniszczenie pomnika śp. 
Księdza Prałata Henryka Jankowskiego 
to nikczemna dewastacja”. 

„Dewastacja zaplanowana, której 
oczywistym celem jest potęgowanie 
ideowo-politycznego sporu i dzie-
lenie społeczeństwa” – czytamy w 
stanowisku Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”, przyjętym w ślad za 
stanowiskiem Prezydium ZRG NSZZ 
„Solidarność”.

„Z oburzeniem przyjmujemy też 
stanowisko władz Gdańska, które za-

miast potępienia aktu chuligańskiego 
wandalizmu, zdają się tego typu dzia-
łania wspierać, wydając zaocznie na śp. 
Księdza Prałata wyrok” – przypomnieli 
związkowcy.

W stanowisku wskazano, że pomnik 
został postawiony przez społeczny ko-
mitet dzięki pieniądzom ofiarodawców 
i nie jest własnością miasta. Natomiast 
do władz miasta należy skuteczna 
ochrona takich miejsc przed politycz-
nymi prowokacjami.

(asg)

Po roku funkcjonowania przepisów ograniczających handel w niedziele fir-
ma Quality Watch, na zlecenie BIG InfoMonitor, przeprowadziła badania na 
grupie prawie 1300 osób, pytając ich o wpływ wolnych od handlu niedziel 
na budżet domowy. Wyniki są zaskakujące. 

Niespodziewane plusy 
ograniczenia handlu  
w niedziele

Okazuje się, że aż w 16  proc. gospo-
darstw domowych, głównie wśród 
respondentów pomiędzy 18 a 44 
rokiem życia, udało się 
obniżyć wydatki, tym 
samym zaoszczędzić 
środki na realizowa-
nie marzeń. Tylko 
6 proc. respon-
dentów wydaje 
więcej, bo za-
miast do skle-
pu chodzi na 
koncerty, teatru 
lub wyjeżdża na 
wycieczki. 

N a j w i ę k s z e 
oszczędności odno-
towano u osób  mło-
dych w przedziale wieko-
wym 18–24 lat, głównie 
studentów, którzy zamiast 
wędrować po galeriach, 
spotykają się ze znajomy-
mi, chodzą do restauracji, 
a zakupy, o ile są koniecz-
ne, robią przez Internet. 
Aż 35 proc. badanych za-
częło przedkładać spotka-
nia towarzyskie nad wizytę 
w sklepie. 47 proc. respondentów 
przyznało, że korzysta głównie z e-handlu, a w typowym sklepie kupuje jedynie 
najpotrzebniejsze artykuły codziennego użytku.

Ciekawostką jest też fakt, że starsze pokolenie, czyli seniorzy, dla których teore-
tycznie wyjście do sklepu powinno być jakąś atrakcją, w ogóle nie odczuło w swoim 
budżecie zmian po wprowadzeniu wolnych niedziel od handlu. Seniorzy, nawet po 
64 roku życia, coraz częściej zaglądają do sklepów w sieci.  

Spora, bo ponad 30-procentowa grupa respondentów co prawda wydaje więcej, 
niż czyniła to odwiedzając galerie handlowe, ale pieniądze te przeznacza na imprezy 
kulturalne.  Osoby w wieku 25–54 lat częściej chodzą do kina, teatru i na koncerty. 
Zarówno młodzi, jak i seniorzy częściej spotykają się i jadają w restauracjach. 

ARC Rynek i Opinia, firma zajmująca się badaniami marketingowymi i ba-
daniami rynku, przeanalizowała kondycję sklepów i centrów handlowych po roku 
od wprowadzenia wolnych od handlu niedziel. Na podstawie uzyskanych wyników 
wiadomo, że najwięcej na wolnych niedzielach zarobiły stacje benzynowe, gdyż ich 
obroty podniosły się o 13 proc. Wygrały też te dyskonty, którym udało się namówić 
klientów do odwiedzania ich sieci w inne dni tygodnia, na przykład w poniedziałek 
czy we wtorek. Znaczne dochody odnotowały e-sklepy. Za to przegrały małe sklepy, 
głównie te usytuowane w galeriach handlowych, chociaż analitycy upatrują innej 
tego przyczyny, niż zakaz handlu w niedziele. Ich zdaniem zmieniła się mental-
ność młodego pokolenia, które często nie jest zainteresowane kontynuowaniem 
rodzinnego biznesu, a przede wszystkim nie angażuje się osobiście w pracę, lecz 
wykorzystuje do tego pracowników. 

(mig)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 26 lutego 2019 roku zmarł 

ś.p.

Stanisław Węgrzyniak
lat 76

wieloletni przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w gdańskim PKS. Przez lata żył „Solidarnością”.  

W przedsiębiorstwie założył i prowadził organizację związkową. 

Głębokie wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim składają  
pracownicy i członkowie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
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Członkowie Krajowej Sekcji Portów Morskich NSZZ „Solidarność” opowie-
dzieli się 26 lutego za korektą strategii działania wobec trudnej, patowej 
sytuacji Portu Gdańskiego Eksploatacji SA. Bronią też zwolnionego z pracy 
związkowca w Gdynia Container Terminal oraz pracowników spółki Bulk-
-Cargo Port Szczecin. Nie będzie już pisania apeli do ministrów i liderów 
partyjnych. Szykowana jest manifestacja przed Ministerstwem Gospodarki 
Morskiej i przed kancelarią premiera.

Port Gdański Eksploatacja jest ostatnią portową firmą ze 100-procentowym 
udziałem Skarbu Państwa. Jak powiedział nam Piotr Ratkowski z Komisji Zakłado-
wej NSZZ „Solidarność” Port Gdański Eksploatacja SA, sytuacja w tej newralgicznej 
portowej spółce jest patowa. 

– Potrzebujemy pilnie wzmocnienia spółki. Czujemy się zlekceważeni. Nie 
mamy ochoty słuchać kolejnych obietnic i wizji kolejnych prezesów – dodaje Rat-
kowski.

W przedsiębiorstwie 57 procent z ponad 400-osobowej załogi należy do NSZZ 
„Solidarność”. Związkowcy rok w rok pisali listy do władz centralnych i do prezesa 
PiS Jarosława Kaczyńskiego, zaniepokojeni sytuacją spółki.

„My, pracownicy Portu Gdańskiego Eksploatacja, głęboko zaniepokojeni sy-
tuacją ekonomiczną oraz prawną naszego przedsiębiorstwa, apelujemy o podjęcie 
jak najszybszych działań, celem ratowania zakładu przed upadłością, a tym samym 
utratą miejsc pracy przez 400 pracowników” – napisali portowcy jeszcze za rządów 
premier Beaty Szydło.

– Dotychczasowe działania nie przyniosły oczekiwanych skutków, więc jeszcze 
w marcu przystąpimy do wdrożenia innych działań, które pomogą uratować naszą 
spółkę portową – zapowiada Jacek Szornak, lider Krajowej Sekcji Portów Morskich 
NSZZ „Solidarność”. 

Jedynym efektem kolejnego listu, tego z lutego ub.r., już do premiera Mateusza 
Morawieckiego, ministra Marka Gróbarczyka i prezesa Kaczyńskiego, była rezy-
gnacja ze stanowiska prezesa spółki Piotra Karczewskiego.

– Przez trzy lata mamy czwartego prezesa i trzykrotnie wymieniono nam Radę 
Nadzorczą. Powstały nowe stanowiska dyrektorskie. Jako że stało się to bez uzgod-
nienia ze związkami zawodowymi i bez konsultacji z Radą Pracowników, złożyliśmy 
skargę do Państwowej Inspekcji Pracy – mówi Ratkowski.

Dla przypomnienia, Rada Pracowników to organ reprezentacji pracowniczej 
ustanowiony przez ustawę z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i prze-
prowadzaniu konsultacji.

– Jest i coś pozytywnego. Zaczęły się inwestycje, ale czy my dotrwamy do czasu, 
kiedy się zakończą? – zastanawia się Ratkowski.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk zrealizował inwestycje za ponad 29 milionów 
złotych. Zmodernizowano m.in. linię odbojową na nabrzeżu Wiślanym, przebu-
dowano nabrzeże Przemysłowe. Inwestycje są współfinansowane przez Unię Euro-
pejską w ramach instrumentu „Connecting Europe Facility” („Łącząc Europę”). Ma 
być zmodernizowany Dworzec Drzewny, pogłębiony tor wodny, zmodernizowane 
nabrzeże Oliwskie i Obrońców Poczty Polskiej. Mimo planu prac modernizacyjnych 
sytuacja spółki, centrum i „serca” gdańskiego portu, jest trudna, a frustrację załogi 
pogłębia brak decyzji co do losu przedsiębiorstwa. Załoga obawia się wprowadzenia 
na tereny przedsiębiorstwa innych operatorów.

Na kondycję spółki mają ujemny wpływ podwyższone, w perspektywie nowego 
inwestora, stawki dzierżawy. Pierwotnie stare stawki miały obowiązywać do 2022 
roku. Do zmian własnościowych nie doszło, a spółka została z podwyższonymi 
stawkami czynszu. W 2014 roku, wbrew stanowisku związkowców, którzy propo-
nowali, by nowe stawki wprowadzić z chwilą podpisania umowy z inwestorem, 
wyższe stawki wprowadzono na kolejne 30 lat, czyli do 2044 roku.

Nic więc dziwnego, że cierpliwość portowców się kończy.
Przypomnijmy, że w 2014 roku władze portu, zobligowane ustawą o portach 

i przystaniach morskich, podjęły próbę sprzedaży spółki. Zgłosiło się m.in. kon-
sorcjum PKP Cargo i Węglokoks. Wyłączność na negocjacje umowy przejęcia 
otrzymała spółka Mariner Capital Limited z Malty, zarządzająca m.in. Bałtyckim 
Terminalem Kontenerowym w Rydze. Jednak Rada Nadzorcza Zarządu Morskiego 
Portu Gdańsk nie zaopiniowała pozytywnie uchwały rekomendującej zbycie akty-
wów. Mariner Capital Limited wystąpił w związku z tym na drogę sądową. 

Werdykt sądu wydany 13 grudnia ub.r. ostatecznie nie rozstrzygnął roszczenia 
potencjalnego maltańskiego inwestora, z jednej strony przyznając odszkodowanie 
tej spółce, a z drugiej oddalając jej roszczenie o wykonanie umowy zbycia na jej 
rzecz akcji Eksploatacji.  

Zapewne złoży teraz apelację.  

(asg)

PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA

Portowcy staną 
przed drzwiami 
premiera?

W ramach ogólnopolskiej akcji protestacyjnej zorganizowanej przez oświatową „Solidarność” od 25 lutego br. 
szkoły, na terenach objętych działaniem Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku, są oflagowane. W Gdańsku jest ich 85, w Pucku 20, w Chojnicach 15, w Sztumie 9... Rozpoczęły się też 
rokowania pomiędzy dyrekcjami placówek oświatowych i przedstawicielami „Solidarności”.

AKCJA PROTESTACYJNA OŚWIATOWEJ „SOLIDARNOŚCI” 

Oflagowane szkoły

Ponieważ organizacje związkowe 
pracowników oświaty i wychowania 
NSZZ „Solidarność” w Regionie Gdań-
skim nie doczekały się pozytywnych 
odpowiedzi od dyrektorów placówek 
oświatowych na pisma z żądaniami 
złożone w ramach akcji protestacyjnej, 
25 lutego rozpoczęła się akcja oflagowy-
wania szkół i noszenia przypinek z na-
pisem „Solidarność” – Protest Oświaty”. 
Trwa też akcja informacyjna, skierowa-
na również do rodziców uczniów, na te-
mat celów i przyczyn protestu. 

Przypomnijmy: Międzyregionalna 
Sekcja Oświaty i Wychowania  NSZZ 
„Solidarność” wystąpiła z trzema żąda-
niami: – podniesienia wynagrodzenia 
zasadniczego wszystkich pracowników, 
podobnie jak w sferze mundurowej, nie 
mniej niż o 650 zł od stycznia 2019 r. i 
o kolejne 15 proc. od stycznia 2020 r.; 
likwidacji bezpłatnych godzin przez za-
pewnienie środków na wszystkie zajęcia 
pozalekcyjne prowadzone przez nauczy-

cieli; usunięcia niekorzystnych zmian 
w przepisach dotyczących oceny pracy i 
awansu zawodowego nauczycieli.

Dyrektorzy mieli 14 dni na zapo-
znanie się z żądaniami związkowców i 
udzielenie na nie odpowiedzi. Obecnie 
rozpoczęły się rokowania pomiędzy 
pracodawcami i przedstawicielami 
„Solidarności”. Rokowania kończą się 
spisaniem protokołu rozbieżności. Do-
piero potem można wejść w kolejną 
fazę sporu, zwaną mediacją, która tak-
że kończy się podpisaniem protokołu. 
Mediatorem może być osoba z listy mi-
nisterialnej, do której obie strony mają 
zaufanie.

Sztab protestacyjny sekcji oświaty 
„S” chce zakończyć zarówno roko-
wania, jak i mediacje do 15 marca. O 
ile żądania związkowców nie zostaną 
uwzględnione, po 15 marca „S” będzie 
mogła ogłosić w szkołach referendum 
strajkowe. Taka kolejność działań jest 
niezbędna, aby zgodnie z ustawą o roz-

wiązywaniu sporów zbiorowych zwró-
cić się z pytaniem na temat podjęcia 
strajku. W referendum musi uczestni-
czyć przynajmniej 50 proc. pracowni-
ków danej szkoły, a z tego, aby doszło 
do ogłoszenia strajku, ponad połowa 
głosujących musi opowiedzieć się „za”. 
Przeprowadzanie referendum w pla-
cówkach oświatowych ma zakończyć 
się do 5 kwietnia br. 

– Sztab Protestacyjno-Strajkowy 
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
„S” w Gdańsku stara się realizować 
plan, który przyjęliśmy. Widzimy dużą 
determinację pracowników oświaty. 
Odpowiadamy na żądania naszych 
członków, głównie w sferze finansowej. 
W kwestii ogłoszenia strajku podstawą 
będą wyniki referendum – mówi Woj-
ciech Książek, przewodniczący Sztabu 
Protestacyjno-Strajkowego NSZZ „So-
lidarność”.

(mig)  

Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich 
w Chojnicach.

Szkoła Podstawowa nr 80 im. Budowniczych Portu 
Północnego w Gdańsku.

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Pucku.

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Gdańsku.

Szkoła Podstawowa nr 60 w Gdańsku.

Szkoła Podstawowa w Werblini.
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– W Biedronce pracuję już 18 lat. 
Dawniej było beznadziejnie, potem 
zrobiło się fantastycznie, a teraz jest 
gorzej niż beznadziejnie. Wyzysk, brak 
szacunku, wielozadaniowość, podobno 
po to, abyśmy się „nie nudzili” w pra-
cy, jak tłumaczy nam pani dyrektor. 
A my jednocześnie siedząc na kasie, 
wyjmując pieczywo z pieca i sprzątając 
niczego nie jesteśmy w stanie dobrze 
zrobić. Tylko klienci się denerwują. To 
wszystko za karę, że chcemy wypoczy-
wać w niedzielę. Jestem kierownikiem 
tej placówki, ale również sprzątam w 
sklepie, jak i przed sklepem, wykładam 
towar, przygotowuję go, zmieniam 
ceny, obsługuję klientów, siedzę na 
kasie, robię tzw. opiek – mamy swoje 
pieczywo, które pieczemy. W moim 
sklepie pracujemy też nocą, aby wy-
łożyć towar. Teoretycznie obowiązuje 
nas ośmiogodzinny dzień pracy, ale 
przeważnie pracujemy 10–12 godzin 
– mówi pani Krystyna z jednej z Bie-
dronek w Gdańsku. 

– Nie ma osobnego stanowiska 
magazyniera, a powinna być zatrud-
niona osoba odpowiadająca tylko za 
magazyn, zwłaszcza że dostawy są 
przy otwartym sklepie. Często maga-
zyn jest przepełniony, przyjmujemy 
towar w sali sprzedaży, więc blokujmy 
przejścia, o co klienci mają pretensje. 
Jeśli towar przyjmuję na zewnątrz, 
to po zamknięciu sklepu muszę go 
wnieść do środka, a przed otwarciem 
wynieść. Zdarza się też, że paleta 
jest „rozstreczowana” (rozpięta folia 
z towarem). Jeśli są tam tylko ciastka 
i klient wyjmie pudełko, to nic się nie 
stanie, ale mogą tam stać słoiki, pusz-
ki, napoje, a ja muszę nagle podejść do 
kasy. W tym czasie coś spadnie albo 
klient sam sobie wyjmie taką puszkę, 
bo tego towaru nie ma jeszcze na półce 
i wszystko może się przewrócić. To są 
straty sklepu, ale też klient może sobie 
zrobić krzywdę. Takich palet na jednej 
zmianie rozpakowuje się około trzy-
dziestu, a w dużym sklepie dwa razy 
więcej – dodaje pani Krystyna.

Na złość ustawodawcy
– Oboje z żoną pracujemy w Bie-

dronce, jednak każdy z nas ma inny 
grafik. Żona bardzo często kończy 
pracę o 23.35. Autobus do domu ma 
o 0.40. W domu jest więc przed go-
dziną drugą w nocy, a jest chora na 
cukrzycę. Ja w tym czasie jestem już 
w pracy, bo rozpoczynam o 0.15. Pro-
simy, aby nam ustawiono tak grafik, 
abyśmy mogli razem wracać do domu. 
Myślę o zmianie pracy, chociaż zawsze 
byłem sprzedawcą. Zastanawiam się, 
jak to jest możliwe, że cukrzyka z za-

świadczeniem od diabetologa o zakazie 
pracy w godzinach nocnych można tak 
traktować. Niestety, wyznaczony przez 
Biedronkę lekarz medycyny pracy nie 
honoruje zaświadczenia specjalisty 
z aszej przychodni. Twierdzi, że jeśli 
nawet podpisze to zaświadczenie, to 
i tak Biedronka odwoła się do woje-
wódzkiej medycyny pracy, która jak 
do tej pory staje po stronie praco-
dawcy, a nie pracownika – mówi pan 
Krzysztof, sprzedawca w trójmiejskiej 
Biedronce.

– Najgorzej jest wówczas, kiedy 
pracę kończę o 23.30, a kolejnego dnia 
zaczynam o 14. To jest brak poszano-
wania pracownika przez pracodawcę. 
Ja mieszkam na wsi, ale mam w mie-
ście rodziców, więc zostaję u nich na 
noc. Wracam do domu wtedy, kiedy 
mam wolny dzień. A w sklepie nie 
można się nudzić. Walczymy o to, aby 
nas było więcej. Nie ma kto obsługiwać 
klientów. Jeśli ktoś zachoruje, to nikt 
go nie zastąpi, bo brakuje ludzi do pra-
cy – stwierdza pani Iwona z gdańskiej 
Biedronki. 

Życie rodzinne?

– W domu jestem po północy. Za-
sypiam około pierwszej. Mąż wychodzi 
do pracy o 5.30, więc wstaję o piątej 
rano, żeby chociaż ze 20 minut z nim 
porozmawiać. Dzieci też wychodzą 
rano. Porozumiewamy się głównie za 
pomocą kartek. Kiedy ja wychodzę 
do pracy, dzieci są w szkole. Gdy one 
wracają, ja jestem w pracy. Kiedy mam 
z nimi rozmawiać? Zazwyczaj jest to 
5–10 minut dziennie. Teraz zostaje 
niedziela. Jestem szczęśliwa, bo jest to 
jedyny dzień, kiedy pracodawca nicze-
go mi nie każe – mówi pani Maria ze 
Starogardu Gdańskiego. 

– W naszym sklepie pracę w nocy 
wprowadzono w 2009 roku, ale rok temu 
ją zlikwidowano. Przychodziło się wów-
czas o godzinie 22, a czasem już o 19 i 
wychodziło o szóstej rano. Przy takim 
rozkładzie pracy nie było problemu z 
dojazdem. Wówczas w nocy można było 
spokojnie rozłożyć towar, zmienić ce-
nówki, nie było pośpiechu, nie było wy-
padków, strat na sklepie. Za pracę nocną 
dostawaliśmy dodatek. Teraz to wszystko 
robi się w soboty po zamknięciu sklepu 
albo w poniedziałek nad ranem, bo klien-
ci dostali amoku. W soboty kupują niezli-
czone ilości towaru, jakby za chwilę miała 
wybuchnąć wojna. Stali się agresywni, a 
tę agresję nakręcają media. Najgorzej jest 
latem i przed świętami. Po wprowadze-
niu wolnych niedziel pracodawca chce 
oszczędzić. Nie płaci dodatkowo za pra-
cę w późnych godzinach nocnych i wcze-

snych porannych. W ten sposób za wolne 
niedziele karze nas, pracowników. Jestem 
bardzo zadowolona z wolnych niedziel, 
ale naszą pracę trzeba przeorganizować 
– dodaje pani Barbara z Gdyni. 

Liczy się tylko zysk

Od pracowników Biedronki słyszy-
my, że jest ich coraz mniej. Już nawet 
Ukraińcy niechętnie się tam zatrudnia-
ją. Wymaganie od pracowników wyko-
nywania kilku czynności jednocześnie 
jest wyjątkową złośliwością. Taka praca 
nie przynosi efektów. Dlatego zdarza się, 
że ceny w gazetkach reklamowych nie 
zawsze się zgadzają z cenami na pro-
dukty non food – czyli garnki, ubrania, 
sanki czy kwiaty… Dany produkt na 

przykład zamiast trzech złotych kosz-
tuje cztery złote albo w ogóle nie ma 
ceny. Swego czasu Biedronka zatrud-
niała osoby odpowiedzialne za prawi-
dłowe sczytanie cen i ich rozwieszenie. 
Teraz robi to każdy z pracowników w 
tzw. wolnym czasie. Tylko tego wolnego 
czasu nie ma, zwłaszcza kiedy w spo-
rym sklepie na danej zmianie pracuje 
kasjer i kierownik. W dużym sklepie 
na zmianie powinno pracować 11–12 
osób, a pracuje najwyżej sześć. 

– Wystarczy zrobić pełną obsługę, a 
nie stosować spychotechniki. Towar jest 
wypychany na sklep na siłę, a przecież 
tam nie ma nieograniczonego miejsca. 
Nie można ustawiać kartonu na karto-
nie, bo towar nie powinien zasłaniać 
listwy cenowej. Firma każe nam tak ro-
bić, ale za nic nie bierze odpowiedzial-
ności. Kiedy jest dostawa, to bardzo 
często zastawia się nim wyjście ewaku-
acyjne – kontynuuje pani Krystyna.

– Wiele z nas ma problemy z kręgo-
słupem, z zespołem cieśni nadgarstka. 
Pracodawca powinien to traktować jako 
chorobę zawodową. Nigdzie się tego nie 
zgłasza. Starszym pracownikom narzuca 
się wiele obowiązków, bo mają doświad-
czenie, pracują szybko i sprawnie. Wyzy-
skuje się ich, a gdy zachorują, wyrzuca 
się ich z pracy. Młodzi są chronieni. Nie-
wiele się od nich wymaga, bo z wieloma 
sytuacjami sobie nie radzą. Powinna być 
między nami współpraca, ale pracodaw-
ca tak układa nam plan zadań, żeby nas 
skłócić – dodaje pan Zbyszek z Tczewa. 

Pozorne oszczędności 

– Biedronka szczyci się tym, że pod-
nosi nam pensje. Nie do końca jest to 
prawdą. Dostajemy dodatkowo do 
pensji 500 złotych, ale warunkiem jest 
stuprocentowa frekwencja w miesiącu. 
Wystarczy się przeziębić, mieć chore 
dziecko i tych 500 złotych nie ma, bo nie 
jest to stały element pensji, więc jaka to 
podwyżka? Owszem, kierownicy dostali 

HANDEL

Tak się pracuje w Biedronce...
Właśnie mija rok od wprowadzenia ustawy o ograniczeniu handlu w nie-
dziele. Większość pracowników sklepów wielkopowierzchniowych jest 
zadowolona, mogą chociaż w ten jeden dzień w tygodniu spędzić czas 
z rodziną. Pracodawcy, którym ta ustawa się nie podoba, robią wszystko, 
aby pracownicy nie czuli się szczęśliwi z tego powodu. I nie chodzi tu tyl-
ko o pieniądze. Nic dziwnego, że w niektórych sklepach sieciowych, jak 
chociażby w Biedronce, ludzie są na tyle zdesperowani, że „Solidarność” 
przeprowadza referendum strajkowe, w którego następstwie może dojść 
do strajku generalnego. Dlaczego?

stałe podwyżki, ale zwykli pracownicy 
nie. Są też premie za tak zwane wyniki 
handlowe z placówek, które otrzymują 
kierownicy. Premie mogą być od 200 
do 1200 złotych i są zależne od tego, czy 
sklep jest nisko- czy wysokoobrotowy. 
Niezależnie od typu sklepu praca kie-
rownika jest taka sama. Nie każdy może 
pracować w sklepie wysokoobrotowym. 
To tak, jakby każdy chciał mieszkać 
w stolicy, a co mają zrobić ludzie, któ-
rzy mieszkają w innych rejonach kraju? 
– zastanawia się pan Krzysztof.

Dodaje też, że pracownicy są pod-
dawani ocenie rocznej. Wiele osób 
otrzymuje ocenę poniżej oczekiwań, 
więc nie należy się im trzynastka. Pra-
codawca stosuje też metodę zwolnień 
po jedenastu miesiącach pracy, aby nie 
płacić premii lub trzynastki. Podobnie 
jest z nagrodą za dziesięć lat pracy. Pra-
cownika zwalnia się na tydzień przed 
tym terminem… i nagrody nie ma. 

– W wielu sklepach brakuje klima-
tyzacji. Kiedy jest gorąco, na przykład 
temperatura sięga 28 stopni, co często 
się zdarza latem, stawiam przy kasie 
wiadro z wodą. Wkładam do niego chu-
steczkę, moczę ją i przykładam sobie na 
kark, żeby się schłodzić. Teoretycznie 
w gorące dni dostajemy wodę do picia, 
ale jest to zwykła woda, a powinna być 
mineralizowana. Kolejną sprawą są te-
lefony służbowe. Nie wolno nam z nich 
dzwonić, aby potwierdzić zamówienie 
towaru czy powiadomić o czymś pra-
cownika. Wszystkie rozmowy wykonu-
jemy ze swoich prywatnych komórek, 
tylko potem są do nas pretensje, że pro-
wadzimy prywatne rozmowy, a faktycz-
nie w tej chwili zamawiamy towar – żali 
się pani Bożena z Sopotu.

Moi rozmówcy godzą się na publikację 
ich wypowiedzi, jednak pod tym warun-
kiem, że nie ujawnię ich personaliów. 

W Regionie Gdańskim NSZZ „S” 
znajduje się 168 sklepów Biedronka. 
Tylko w samym Gdańsku jest ich 63. 

Maria Giedz

Jerónimo 
Martins w Polsce 
Portugalska Grupa Kapitałowa 
Jerónimo Martins (właściciel sklepów 
Biedronka) posiadała na koniec 
2018 r. 2823 sklepy i 15 centrów 
dystrybucyjnych na terenie Polski. 
Przedsiębiorstwo zatrudnia w Polsce 
ponad 47 tysięcy pracowników.

W Polsce swoją działalność przed-
siębiorstwo rozpoczęło w 1995 pod 
nazwą Jerónimo Martins Dystrybucja 
S.A. W 2005 obchodziło dziesięcio-
lecie działania na polskim rynku. 
Podczas tych 10 lat zainwestowano 
około 1,7 mld złotych w rozbudowę 
i modernizację sklepów sieci Biedron-
ka. W grudniu 2007 przedsiębiorstwo 
stało się właścicielem wszystkich 
sklepów pod szyldem Plus na terenie 
Polski i Portugalii. Od 5 czerwca 2012 
spółka nosi nazwę Jerónimo Martins 
Polska S.A. Ogólne przychody przed-
siębiorstwa w roku 2017  wyniosły 
48,4 mld zł, a dochód 2,42 mld zł.

FO
T. 

M
AR

IA
 G

IE
D

Z



Nr 3/marzec 20198 ZWIĄZEK

Oddział Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w Wejherowie 
obejmuje obszar powiatu wejherowskiego z wyłączeniem miasta Rumi. 
Jego kierownikiem jest Jan Dettlaff, który jednocześnie jest przewodni-
czącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 18 Wojskowego Oddziału 
Gospodarczego w Wejherowie. Pod oddział podlega dwanaście organizacji 
skupiających około 900 członków. Oddział ma też własny sztandar.

ODDZIAŁ ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W WEJHEROWIE 

Pod nowym kierownictwem

Siedziba wejherowskiej „Solidarno-
ści” mieści się w niedawno odnowio-
nym budynku komunalnym przy ul. 
Hallera 1A, usytuowanym w centrum 
miasta, nieopodal Wejherowskiego 
Centrum Kultury, potocznie nazywa-
nego Kaszubską Filharmonią. Jest to 
nieduże pomieszczenie biurowe, ale 
Związek ma możliwość korzystania ze 
sporej sali, w której organizowane są 
spotkania. Od 1 października 2018 r. 
kierownikiem oddziału jest Jan Dettlaff, 
niegdyś strażak, nauczyciel, a obecnie 
pracownik cywilny wojska. 

Raz w miesiącu odbywają się spotka-
nia przewodniczących reprezentujących 
organizacje skupione w wejherowskim 
oddziale „S”. Najliczniejszą grupę, po-
nad połowę wszystkich członków, sta-
nowią nauczyciele i pracownicy oświaty 
z Wejherowa i Redy. Prężną organizację 
mają strażacy z Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Wej-

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI

Indeksy na sześć uczelni wyższych w 
całej Polsce, w tym na Uniwersytet 
Gdański, czekają na tegorocznych 
laureatów konkursu „Olimpia-
da Historii. Dwie dekady historii 
(1970–1990)”. Aby zakwalifikować 
się do finału ogólnopolskiego, trze-
ba najpierw wykazać się podczas 
finału etapu wojewódzkiego, który 
odbędzie się w tym samym czasie 
(14 marca) w 16 miastach wojewódz-
kich. Na Pomorzu najlepsi uczniowie 
zainteresowani historią spotkają się 
w historycznej Sali BHP.

To już VI edycja konkursu skiero-
wanego do uczniów II klas liceów i III 
klas techników. W etapie szkolnym w 
listopadzie 2018 r. wzięła udział mło-

dzież z blisko 600 szkół, w tym 53 na 
Pomorzu. Do finału wojewódzkiego 
w Gdańsku zakwalifikowało się 56 
uczniów z: Chojnic, Gdańska, Gdy-
ni, Kartuz, Kościerzyny, Kwidzyna, 
Malborka, Miastka, Nowego Dworu 
Gdańskiego, Przodkowa, Rumi, Słup-
ska, Sopotu, Tczewa i Żukowa.

Troje uczniów z każdego woje-
wództwa, którzy 14 marca wykażą się 
najlepszą wiedzą historyczną na temat 
oporu społecznego i opozycji demo-
kratycznej w PRL w latach 70. i 80. XX 
wieku, zakwalifikuje się do finału ogól-
nopolskiego.

Tegoroczne materiały źródłowe 
wskazane przez organizatora konkur-
su – Fundację Centrum Solidarności 
– obejmują sześć książek (zarówno 

uznanych historyków, jak i reporterską 
publikację dotyczącą głośnego zabój-
stwa maturzysty Grzegorza Przemyka 
w 1983 r. czy książkę dotyczącą cenzury 
w PRL) oraz trzy filmy dokumentalne 
(m.in. na temat Okrągłego Stołu). – Na-
szym priorytetem jest szerokie upo-
wszechnienie historii lat 1970–1990, 
bez mieszania jej z bieżącą polityką. 
Tego też oczekują od nas młodzi lu-
dzie – podkreśla prezes Fundacji Cen-
trum Solidarności Danuta Kobzdej.

Partnerzy i  patroni honorowi 
Olimpiady Solidarności to m.in. NSZZ 
„Solidarność”, Ministerstwo Eduka-
cji Narodowej, Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
Ośrodek Rozwoju Edukacji. Na Po-
morzu partnerem wojewódzkim jest 
Fundacja Promocji Solidarności, a ko-
ordynatorem etapu wojewódzkiego 
Adam Chmielecki, politolog, publicy-
sta i autor książek m.in. na temat dekad 
1970–1990.

Przygoda z historią  
już po raz szósty

O tym, jak podróżować po Pomorzu, gdzie pojechać i co warto zobaczyć, na 
spotkaniu członków gdańskiej Komisji Terenowej Emerytów i Rencistów NSZZ 
„Solidarność” opowiadała Maria Giedz, autorka książki „Pomorze mniej znane”, 
dziennikarka „Magazynu Solidarność”. Spotkanie odbyło się 14 lutego w siedzibie 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Wzięło w nim udział kilka-
dziesiąt osób.

 – Chcieliśmy posłuchać opowieści o Pomorzu, o którym tak ciekawie pisze 
pani Maria. Byłam już na promocji książki „Pomorze mniej znane”. Kupiłam ją, 
przeczytałam i pokazałam moim dzieciom, które zaczęły na podstawie zawartych 
tam opisów podróżować po Pomorzu – mówi Stefania Panasiuk. 

Pomysł wyszedł od Iwony Pawlaczyk, przewodniczącej komisji gdańskich eme-
rytów, której zdaniem takie prelekcje urozmaicają tematykę spotkań związkowych. 
W czasie spotkania rozmawiano o tradycjach kaszubskich i kociewskich. Dzielono 
się spostrzeżeniami z miejsc znanych niektórym uczestnikom. Jeden z panów przy-
znał, że zwiedza Pomorze, a zwłaszcza Żuławy, na rowerze. Ktoś inny dodał, że do 
Muzeum Motoryzacji w Gdyni zaprowadzi swoje wnuki.

Spotkanie u emerytów z książką 
„Pomorze mniej znane”

kursach i szkoleniach zarówno dla 
osób pracujących, jak i bezrobotnych. 
Ponadto nasi członkowie za pośred-
nictwem oddziału mają możliwość 
uczestniczenia w różnych szkoleniach 
organizowanych przez związkowy Dział 
Szkoleń.

W ramach oddziału bardzo aktywni 
w działalności są pracownicy oświaty, 
emeryci i członkowie Stowarzyszenia 
Strzebielinek, którzy organizują spo-
tkania, wykłady, wystawy i wspólne 
msze święte.

– W tym roku oddział zorganizował 
spotkanie opłatkowe dla emerytów. Była 
pełna sala. W ramach pierwszego etapu 
akcji protestacyjnej „Solidarności”, któ-
ra polegała na odwiedzaniu biur posłów 
i senatorów Zjednoczonej Prawicy oraz 
wręczaniu im pakietu materiałów z po-
stulatami Związku, odwiedziliśmy posła 
na Sejm Jana Andrzeja Klawitera, byłego 
burmistrza Rumi – mówi Jan Dettlaff. 

Kierownik oddziału chce służyć 
pomocą wszystkim członkom. Ma też 
wiele pomysłów, w tym również na im-
prezy integracyjne dla związkowców, 
które można by realizować w formie 
wspólnych wycieczek. 

(mig)

„To upolityczniona instytucja, która zamiast łączyć dzieli. Nie widzimy za-
sadności dalszego funkcjonowania naszych przedstawicieli i do odwołania 
zawieszamy ich w pracach Rady i Rady Historycznej ECS” – napisali w li-
ście do dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności Basila Kerskiego 
przewodniczący zarządów regionów i sekretariatów branżowych NSZZ 
„Solidarność”.

„Obradujący w Warszawie przewodniczący zarządów regionów i sekretariatów 
branżowych Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” uznają 
spór toczący się wokół finansowania Europejskiego Centrum Solidarności za element 
prowadzonej przez obecną opozycję kampanii wyborczej i jest kolejnym dowodem na 
upolitycznienie tej instytucji” – napisali w liście przedstawiciele NSZZ „Solidarność”.

Przywołują m.in. ostatnią konferencję prasową po posiedzeniu Rady ECS, która 
wcześniej odrzuciła propozycję Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a 
w której uczestniczyli m.in. politycy opozycji, byli członkowie „Solidarności”.

„ Z przykrością trzeba stwierdzić, że Centrum czynnie uczestniczy w politycznym spo-
rze. I w tym kontekście trzeba też przywołać bulwersujące ekscesy z zakłócaniem ubiegło-
rocznych obchodów rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. To w naszej ocenie 
zaprzeczenie idei, która legła u podstaw powołania Centrum” – napisano w liście.

Związek nie ma najmniejszego wpływu na kluczowe decyzje dotyczące funkcjono-
wania ECS, i jest to jeden z głównych powodów braku zgody na wykorzystanie logo 
„S”, nieprzekazania archiwów i nienawiązania bliższej instytucjonalnej współpracy 
z Centrum.

Dlatego NSZZ „Solidarność”, nie widząc zasadności dalszego funkcjonowania 
jego przedstawicieli w Radzie ECS i w Radzie Historycznej ECS, postanawia zawie-
sić udział w ich pracach.

„Przypominamy, że Niezależny Samorządny Związek Zawodowy «Solidarność» 
powstał w sierpniu 1980 roku i nieprzerwanie funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Jest 
jedynym depozytariuszem, kontynuatorem i właścicielem swojego dziedzictwa, 
którego materialnym wyrazem jest miejsce narodzin «Solidarności» – historyczna 
Sala BHP Stoczni Gdańskiej, a duchowym – bazylika Świętej Brygidy w Gdańsku” 
– czytamy na koniec w liście podpisanym przez przewodniczącego Komisji Krajowej 
Piotra Dudę.

List został 6 lutego przekazany Basilowi Kerskiemu, dyrektorowi ECS.
ml/k (Tysol.pl) 

ECS 
bez „Solidarności”

herowie.  Ponadto do oddziału przy-
należą organizacje w Nadleśnictwie 
Strzebielino, Choczewo i Wejherowo, 
a także w Polskiej Grupie Energetycz-
nej Żarnowiec, w Miejskim Zakładzie 
Komunikacji, w Państwowej Komu-
nikacji Samochodowej Wejherowo, 
w Gościcińskiej Fabryce Mebli i w 18 
Wojskowym Oddziale Gospodarczym 
w Wejherowie.  

Niestety, w ostatnim czasie rozwią-
zały się dwie organizacje: w Zakładzie 
Usług Komunalnych i w Domu Pomo-
cy Społecznej. Za to zawiązało się Koło 
Nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 9 
w Wejherowie.

Mimo że odsetek bezrobotnych nie 
jest duży – obecnie na terenie powiatu 
wejherowskiego zarejestrowanych jest 
około 4 tys. osób bez pracy, to oddział 
ZRG „S” współpracuje z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Wejherowie w wy-
mianie informacji o prowadzonych 
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Mecenas Jan Olszewski, harcerz 
Szarych Szeregów, współautor Statutu 
NSZZ „Solidarność”, obrońca  w pro-
cesach politycznych, oskarżyciel po-
siłkowy w procesie toruńskim w roku 
1984 zabójców ks. Jerzego, dziennikarz 
„Po prostu”, Człowiek Niepodległości 
zmarł wieczorem 7 lutego br. w war-
szawskim szpitalu przy ul. Szaserów. 
Miał 88 lat. Był premierem pierwszego 
rządu wyłonionego we w pełni wolnych 
wyborach. 

 
Dojrzewanie

Mecenas Olszewski spinał swoją 
biografią dwa pokolenia „niepodle-
głościowców”, tych z początku wieku 
XX i tych z końca stulecia. Urodził się 
w Warszawie 20 sierpnia 1930 r. Wy-
chowywał się na Bródnie w rodzinie 
kolejarskiej o tradycjach socjalistycz-
nych i niepodległościowych. Był wnu-
kiem Stefana Okrzei.  

Człowiek cierpliwy i serdeczny, 
szczycił się niezależnością myśli i sa-
modzielną oceną rzeczywistości. Służył 
radą i nie krył krytycznego zdania. Był 
postacią jakby z innej epoki polityki. 
Jan Olszewski w ostatniej rozmowie 
upublicznionej na łamach jednej z ga-
zet mówił po śmierci Pawła Adamowi-
cza: „Niech ta wielka tragedia, która 
wydarzyła się w Gdańsku, stanie się 
przyczynkiem do wielkiego pojedna-
nia, zgody i wzajemnego przebaczenia 
między Jarosławem Kaczyńskim a Do-
naldem Tuskiem i Lechem Wałęsą, jak 
również między innymi politykami. 
Byłoby dobrze, gdyby tak się stało. Rzą-
dzący i opozycja muszą umieć ze sobą 
normalnie rozmawiać”.  

W dorosłość Jan Olszewski wcho-
dził, podobnie jak jego pokolenie, 
w kursie przyśpieszonym. 

„Rzeczą niesamowitą była euforia, 
gdyż wydawało się nam, że odnieśli-
śmy zwycięstwo” – wspominał wybuch 
powstania warszawskiego. 

W gimnazjum im. Leopolda Lisa-
-Kuli w 1944 r. wychowawczynią jego 
klasy została Wanda Tomczyńska, ps. 
„Ala”, z kontrwywiadu VII Obwodu 
„Obroża” AK. Jako 16-latek wszedł do 
młodzieżówki Polskiego Stronnictwa 
Ludowego Stanisława Mikołajczyka. 
Chłopcy z kół młodzieżowych mieli 
m.in. chronić lokale PSL przed bojów-
kami PPR.  

Obrońca obywateli 

Jan Olszewski ukończył prawo na 
Uniwersytecie Warszawskim w 1954 r. 
Na fali „Odwilży” z 1956 r. został człon-
kiem redakcji, dziś można rzec, „kul-
towego” tygodnika „Po prostu”. Był 
współautorem, wraz z późniejszym se-
kretarzem Gomułki Walerym Namiot-
kiewiczem i Jerzym Ambroziewiczem, 
jednego z ważniejszych (obok „Instynk-

tu państwowego”) artykułów „Na spo-
tkanie ludziom z AK”, opublikowanego 
w marcu 1956 r. Po zamknięciu „Po 
prostu” miał cenzorski dwuletni zakaz 
publikowania.

W latach 80. Jan Olszewski w pa-
ryskiej „Kulturze” (pod pseudonimem 
Epsilon) zauważył, że do realnej zmia-
ny systemu w 1956 r. zabrakło zorga-
nizowanego i ogólnopolskiego ruchu 
robotniczego. 

„Widziałem, jak to się działo. Jak ta 
władza z dnia na dzień dosłownie prze-
stawała istnieć, jak się nagle rozpadały 
komitety, znikały urzędy bezpieczeń-
stwa. To wszystko działo się w tempie 
bardziej przyspieszonym niż w 1980 
czy 1981 r. Jednak mimo wszystko była 
między kolejnymi erupcjami nastro-
jów pewna jakościowa różnica. Ona 
się w moim przekonaniu bierze stąd, 
że w roku 1980 po raz pierwszy w tej 
skali jako samodzielna społeczna siła 
wystąpili robotnicy” – pisał. 

Młody mecenas wszedł do Klubu 
Krzywego Koła. W latach 60. Olszew-
ski bronił już w głośnych procesach 
politycznych Jacka Kuronia, Karola 
Modzelewskiego, Melchiora Wańkowi-
cza, Janusza Szpotańskiego (sądzonego 
za utwór „Cisi i Gęgacze”), Wojciecha 
Ziembińskiego. W 1971 r. był obrońcą 
w procesie członków „Ruchu”, orga-
nizował akcję pisania listów do władz 
w ich obronie. 

W grudniu 1975 r. Jan Olszewski 
był inicjatorem „Listu 59”, czyli pro-
testu przeciw zmianom w Konstytucji 
PRL wpisującym trwały i nienaruszalny 
sojusz z ZSRS, kierowniczą rolę PZPR 
w państwie oraz zależność respektowa-
nia praw obywateli od wykonywania 
obowiązków wobec państwa.  

„Wolność pracy. Wolności tej nie ma, 
gdy państwo jest jedynym pracodawcą, 
a związki zawodowe są podporządkowa-
ne instancjom partyjnym, sprawującym 
w praktyce władzę państwową. W tych 
warunkach – jak wskazują doświadcze-
nia lat 1956–1970 – próby obrony in-
teresów robotniczych grożą rozlewem 
krwi i prowadzić mogą do poważnych 
zaburzeń. Dlatego należy pracownikom 
zapewnić możliwość swobodnego wy-
boru własnej reprezentacji zawodowej, 
niezależnej od organów państwowych 
lub partyjnych. Należy zagwarantować 
prawo do strajku” – pisali sygnatariusze 
Listu.

W 1976 r. bronił przed sądami ro-
botników Radomia i Ursusa. Współ-
zakładał Komitet Obrony Robotników 
oraz współtworzył „Apel do społeczeń-
stwa i władz PRL” z 23 września 1976 r. 
Należał do grona zaufanych adwokatów 
opozycji wraz z Władysławem Siłą-No-
wickim i Jackiem Taylorem.  

Jednym z jego ważnych tekstów był 
wielokrotnie przedrukowywany „Oby-
watel a Służba Bezpieczeństwa”, w któ-
rym doświadczony obrońca zawarł ze-

staw porad, jak zachowywać się wobec 
bezpieki. Sam był do 27 września 1989 
r. inwigilowany przez funkcjonariuszy 
Wydziału V MSW ds. działalności opo-
zycyjnej.

W stanie wojennym na prośbę sekre-
tarza Episkopatu Polski bp. Bronisława 
W. Dąbrowskiego prowadził rozmowy 
w sprawie zwolnienia z więzień i obo-
zów internowania. Bronił w procesach 
organizatorów strajków i podziemnych 
wydawców. Z upoważnienia ks. pryma-
sa Józefa Glempa w 1984 występował 
jako oskarżyciel posiłkowy w procesie 
zabójców ks. Jerzego Popiełuszki i był 
pełnomocnikiem jego rodziny. W mo-
wie oskarżycielskiej (transmitowanej 
przez media) twierdził:

– Oskarżeni przed sądem mówili, 
że czują się oszukani, bo gwarancje 
bezkarności, o jakich ich zapewniano, 
okazały się złudzeniem. Chciałbym, 
aby zrozumieli, że zostali oszukani po 
stokroć gorzej, bo własnymi rękami, 
w obcym interesie, mogli poprzez swój 
czyn zatruć nienawiścią swój rodzinny 
kraj – mówił mecenas. 

W 1988 r. Olszewski był w Komite-
cie Obywatelskim przy Lechu Wałęsie, 
ale odmówił objęcia przewodzenia 
podstolikowi ds. reformy prawa i są-
dów przy Okrągłym Stole. Został jego 
ekspertem dopiero po tym, jak prof. 
Adam Strzembosz objął to stanowisko.   

„Solidarność”

W 1980 r. mec. Olszewski sprze-
ciwił się proponowanej przez Lecha 
Wałęsę i jego otoczenie (Bronisław 
Geremek, Jacek Kuroń, Tadeusz Ma-
zowiecki) koncepcji stworzenia regio-
nalnych i branżowych związków zawo-
dowych. Na spotkaniu przedstawicieli 
MKZ-ów z całego kraju w Gdańsku 17 
września 1980 r. zaproponował jedną 
strukturę ogólnopolską, co zostało 
poparte m.in. przez Wrocław i Karola 
Modzelewskiego. 

– Doszliśmy do wniosku, że celo-
we będzie przygotowanie ramowego 
projektu statutu przyszłych Wolnych 
Związków Zawodowych. Główny ciężar 
prac nad statutem wziął na siebie Wie-
sław Chrzanowski, bowiem zarówno ja, 
jak i Siła-Nowicki, jako obrońcy w spra-
wach karnych, nie mieliśmy większego 
doświadczenia w dziedzinie prawa 
administracyjnego i przepisów związ-
kowych. Zaprojektowaliśmy statut dla 
Wolnego Związku Zawodowego Pra-
cowników Wybrzeża, którego oryginal-
ną cechą było połączenie różnych branż 
w jednej organizacji związkowej opartej 
na zasadzie terytorialności. Uważałem 
od początku, że nowy ruch związkowy 
może uzyskać i utrzymać rzeczywistą 
niezależność tylko pod warunkiem 
wspólnego, jednolitego i solidarnego 
działania – wspominał po latach Jan 
Olszewski.

Był doradcą Krajowej Komisji Poro-
zumiewawczej NSZZ „S” oraz Zarządu 
Regionu Mazowsze. Wraz z Wiesławem 
Chrzanowskim prowadził przed Sądem 
Wojewódzkim w Warszawie postępo-
wanie rejestracyjne NSZZ „S” i NSZZ 
„S” Rolników Indywidualnych. 

Premier

Jan Olszewski był pierwszym po 
1945 r. premierem z wotum zaufania 
w pełni demokratycznie wybranego 
Sejmu. 

– Dążymy do Polski, która będzie 
pełnoprawnym państwem członkow-
skim Wspólnot Europejskich. Jako 
członek Północnoatlantyckiej Rady 
Współpracy Polska będzie zacieśniać 
więź z Sojuszem Północnoatlantyckim. 
Uważamy ten sojusz za filar bezpieczeń-
stwa europejskiego, a obecność wojsk 
USA w Europie za czynnik stabilizacji. 
Rząd będzie dążył do wszechstronnego 
rozwoju powiązań z NATO – mówił 
w exposé. 

Miał trudne zadanie. Koalicja wisia-
ła na włosku. Nie sprzyjał jej prezydent 
Lech Wałęsa. Sytuacja w armii była 
napięta. Gabinet musiał się zmierzyć 
z nową sytuacją geopolityczną po roz-
padzie ZSRS. 

Polem konfliktu z obozem prezy-
denckim była koncepcja Lecha Wałęsy 
powołania EWG-bis i NATO-bis i utrzy-
mania na terenie postsowieckich baz 
wojskowych spółek polsko-rosyjskich. 
Podczas wizyty prezydenta w Moskwie 
rząd wysłał nawet szyfrogram sprzeci-
wiający się podpisaniu porozumienia 
„tworzącego warunki” dla zakładania 
tych przedsiębiorstw. 

28 maja 1992 r. Sejm uchwalił zapro-
ponowaną przez posła UPR Janusza Kor-
win-Mikkego uchwałę, która zobowią-
zywała ministra spraw wewnętrznych 
do ujawnienia nazwisk posłów, senato-
rów, ministrów (a potem wojewodów, 

sędziów i prokuratorów), figurujących 
w zasobach MSW jako tajni współpra-
cownicy UB i SB w latach 1945–1990. 
Lista 64 nazwisk została przekaza-
na członkom Konwentu Seniorów.  
Jednak 4 czerwca 1991 r. doszło do 
przesilenia. TVP transmitowała ob-
rady Sejmu. Wystąpienie telewizyjne 
premiera zostało po godz. 22 wyemito-
wane w Jedynce i w Dwójce, a w Sejmie 
doszło do wystąpienia pożegnalnego:

– Chciałbym wtedy, kiedy ten gmach 
opuszczę, kiedy skończy się dla mnie 
ten – nie ukrywam – strasznie dole-
gliwy czas, kiedy po ulicach mojego 
miasta mogę się poruszać tylko samo-
chodem albo w towarzystwie torującej 
mi drogę i chroniącej mnie od kontaktu 
z ludźmi eskorty, że wtedy, kiedy się to 
wreszcie skończy – będę mógł wyjść 
na ulice tego miasta, wyjść i popatrzeć 
ludziom w oczy. I tego wam, Panie Po-
słanki i Panowie Posłowie, życzę po tym 
głosowaniu – mówił Jan Olszewski. 

O upadku rządu zadecydowały głosy 
KLD, UD, KPN, SLD i PSL. Uchwała 
z 28 maja 1992 r.  została uznana przez 
Trybunał Konstytucyjny za niezgodną 
z prawem, a Ustawa lustracyjna została 
uchwalona 11 kwietnia 1997 r. 

Po odwołaniu z funkcji premiera 
Olszewski był współautorem obywa-
telskiego projektu Konstytucji RP fir-
mowanego przez NSZZ „Solidarność”. 
Domagał się poddania pod referendum 
zatwierdzające tak ustawy zasadniczej 
uchwalonej przez parlament, jak i pro-
jektu obywatelskiego podpisanego przez 
ponad dwa miliony rodaków.  

3 maja 2009 r. prezydent Lech Ka-
czyński odznaczając Jana Olszewskiego 
Orderem Orła Białego określił go jako 
premiera pierwszego rządu III RP, który 
„usiłował wprowadzić w Polsce te zmia-
ny, które pozwoliłyby mówić o nowym 
państwie w pełnym tego słowa znacze-
niu”.  

Artur S. Górski 

POŻEGNANIE MECENASA JANA OLSZEWSKIEGO, PREMIERA W LATACH 1991–1992 

Człowiek Niepodległy
„Budowaliśmy mozolnie państwo, które obywatele będą mogli szanować. Państwo całkowicie niepodległe, państwo, 
w którym wojsko i policja są w pełni podporządkowane demokratycznej, przedstawicielskiej polskiej władzy” – mówił 
premier Jan Olszewski w wystąpieniu telewizyjnym nocą 4 czerwca 1992 r., tuż przed głosowaniem nad odwołaniem 
jego rządu. Zarejestrowanie NSZZ „Solidarność” na terenie całego kraju w 1980 roku to zasługa Jana Olszewskiego. 
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Niemiecki przedsiębiorca Hans G., prowadzący firmę w gminie Kosakowo, 
został skazany za szerzenie i używanie mowy nienawiści wobec Polaków. 
Wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku skazany musi przekazać 50 ty-
sięcy złotych dla Muzeum w Piaśnicy (jego firma mieści się w linii prostej 
20 kilometrów od tego miejsca zagłady 12 tysięcy Polaków) i przeprosić 
powódkę, Natalię Nitek-Płażyńską.

To ona, jeszcze jako pracownica firmy, nagrała swojego szefa i złożyła pozew. 
Niemiec wykrzykiwał m.in.: „Zabiłbym wszystkich Polaków! Nie miałbym z tym 
problemu!”, „Nienawidzę Polaków, nie to, że ich nie lubię, nienawidzę ich. Oni 
wszyscy są idiotami”, „Tak, jestem! Jestem hitlerowcem! To wina tego kraju, że 
taki jestem!”.

To zarejestrowała Nitek-Płażyńska na nagraniu. Hans G. miał też żartować, że 
najlepsze perfumy to Cyklon B, a w stosunku do pracowników wykonywał gesty, 
jakby chciał ich rozstrzelać. Za takie słowa w swoim kraju G. też mógłby trafić za 
kratki. 

Sąd w Gdańsku skazał w postępowaniu cywilnym niemieckiego przedsiębiorcę 
na grzywnę w wysokości 50 tys. zł, którą ten musi wpłacić na rzecz Muzeum w Pia-
śnicy. Podczas II wojny światowej hitlerowcy w lasach w pobliżu tej miejscowości 
zamordowali 12 tysięcy Polaków: nauczycieli, księży, działaczy politycznych. 

– To wygrana, sprawa trwała przez dwa lata, ale warto było czekać. My, Polacy, 
wygraliśmy. Musimy walczyć o swoją godność. Mam nadzieję, że ta sprawa otworzy 
oczy dzisiejszemu społeczeństwu na to, że niektóre nacje wciąż nie traktują nas 
należycie – powiedziała po rozprawie Natalia-Nitek Płażyńska, która pracowała 
w firmie Niemca od czerwca 2015 do stycznia 2016 roku.

Obrońca Hansa G. zapowiedział apelację. Równolegle przed Sądem Rejonowym 
w Wejherowie toczy się przeciwko G. sprawa karna.  

Słowa Hansa G. na specyficznym „spotkaniu motywacyjnym” zostały ujawnione 
w marcu 2016 roku.

W polskim sądownictwie taka sprawa nie miała precedensu. Przypomnijmy, 
że kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub 
nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, 
wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

(asg)

Kara za nienawiść

Członkowie Komitetu Protestacyjno-Strajkowego NSZZ „Solidarność”, któ-
ry zrzesza m.in. pracowników Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej 
w Starogardzie Gdańskim, spotkali się 7 lutego w Warszawie ze Zbignie-
wem Królem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia. Podpisano 
ustalenia, które mają wprowadzić długofalowe zmiany służące poprawie 
warunków wynagradzania osób zatrudnionych w ROPS.

Starogardzką „Solidarność” reprezentowała Grażyna Wika, przewodniczą-
ca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ROPS, oraz sekretarz Mariola 
Zając.

– W rozmowach bardzo wspierała nas Maria Ochman, przewodnicząca 
Krajowej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność”, za co jesteśmy jej bardzo 
wdzięczni. Z ustaleń wynika, że pielęgniarki otrzymają podwyżkę 1200 zł do 
podstawy od stycznia tego roku (porozumienie z 2015 roku tzw. Zembalowe, 
które dotychczas było obok wynagrodzenia), a pozostali pracownicy 400 zł do 
podstawy również od stycznia. Kolejna transza podwyżek wynagrodzeń będzie 
w drugiej połowie tego roku, a następna w przyszłym roku. Dodatek za kontakt z 
pacjentem niebezpiecznym (Art. 88 Ustawy o działalności leczniczej z 2011 roku) 
ma wzrosnąć do minimum 30 proc. najwcześniej w przyszłym roku, chociaż może 
uda się jeszcze w tym roku go podwyższyć. Obecnie jest na poziomie 10 proc. 
W kolejnych latach podwyżki pracowników ROPS mają być uwzględniane przy 
nowelizacjach budżetu – mówi Grażyna Wika.

Od przewodniczącej Wiki dowiadujemy się również, że zmieni się kwalifika-
cja pracowników ochrony. Nie nastąpi to od razu, ponieważ opracowane przez 
Grażynę Wikę dokumenty dotyczące tej kwalifikacji są konsultowane w Depar-
tamencie Szkolnictwa Wyższego. Docelowo ma zostać zmienione nazewnictwo 
stanowiska, prawdopodobnie będzie to pracownik ochrony psychiatrii sądowej. 
Rozmawiano też o dodatkowym urlopie za przepracowane lata. Ma się tym zająć 
Departament Dialogu.

– Rozmowy w ministerstwie były obiecujące. Jest nadzieja, że ktoś zajął się 
naszymi sprawami. Teraz mają się odbywać regularne spotkania dotyczące psy-
chiatrii sądowej. Pierwsze zaplanowano na marzec. Jednak dopóki nie będziemy 
mieli potwierdzenia obietnic w formie wypłat, nie odwołujemy strajku. Strajk 
jest na razie zawieszony – dodaje Krzysztof Kamysz, zastępca przewodniczącej 
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ROPS w Starogardzie Gdańskim.

(mig)

Zawieszony strajk 
w starogardzkim ROPS

23 lutego br. tuż po godz. 7 rano po-
nowny montaż obalonego pomnika 
prałata Henryka Jankowskiego roz-
poczęli członkowie stoczniowej „So-
lidarności”. Dzień później, w intencji 
prawdy i spokoju duszy tego wielo-
letniego proboszcza parafii św. Bry-
gidy w Gdańsku, została odprawiona 
msza święta w bazylice. 7 marca Rada 
Miasta Gdańska będzie obradowała 
nad dalszym losem pomnika i jego 
usytuowaniem. Czy pozostanie na 
terenie przy ul. Stolarskiej, a skwer 
nadal będzie nosił imię prałata zależy 
zatem od gdańskich rajców.

21 lutego 2019 r. nad ranem grupa 
osób, która przyjechała z Warszawy, 
przewróciła pomnik ks. prałata Hen-
ryka Jankowskiego. Całą nocną akcję 
sprawcy nagrali i film umieścili w In-
ternecie. Policja zatrzymała trzech męż-
czyzn. Okazało się, że są to znani pro-
wokatorzy. Odpowiedzą za znieważenie 
postaci i uszkodzenie mienia. 

Członkowie Społecznego Komitetu 
Budowy Pomnika ks. Henryka Jankow-
skiego zwrócili się do rzemieślników 
o naprawę figury. Tuż przed przybyciem 
rzemieślników pod pomnik podjecha-
ła prywatna ciężarówka z dźwigiem 
na rejestracji powiatu gdańskiego, na 
którą załadowano wykonaną z brązu 
figurę duchownego. Ani kierowca, ani 
towarzyszący mu mężczyzna nie mieli 
żadnego dokumentu upoważniającego 
do zabrania cudzej własności. Straż 
Miejska tylko się temu przyglądała.

Członkowie komitetu postanowili 
odebrać pomnik właścicielowi cięża-
rówki. 

 – Nie wiemy, kim są ludzie, którzy 
zapakowali pomnik na ciężarówkę. Nie 
chcą się przedstawić. Nie mają żadnego 
dokumentu zezwalającego na wywóz-
kę postumentu z brązu. To mogą być 
złomiarze – mówił Roman Kuzimski, 
zastępca przewodniczącego ZRG NSZZ 
„Solidarność”.

Dzięki fizycznej blokadzie członkom 
„Solidarności” udało się nie dopuścić 

Sprawa pomnika 
prałata Jankowskiego
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Pomnik ks. prałata Henryka Jankowskiego po dewastacji ponownie stoi na swoim miejscu.

Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wyraża oburzenie 
wobec nikczemnej dewastacji pomnika śp. księdza prałata Henryka Jankowskiego, 
dewastacji zaplanowanej, której oczywistym celem jest potęgowanie ideowo-poli-
tycznego sporu i dzielenie społeczeństwa. Z oburzeniem przyjmujemy też stanowisko 
władz Gdańska, które zamiast potępienia aktu chuligańskiego wandalizmu, zdają się 
tego typu działania wspierać, wydając zaocznie na śp. księdza prałata wyrok. Przypomi-
namy, że w państwie demokratycznym, którego przecież władze miasta są gorliwymi 
obrońcami, od wydawania wyroków orzekających o czyjejś winie lub niewinności są 
określone instytucje i procedury, a nie polityczno-dziennikarskie środowiska. Przypo-
minamy, że to konstytucja mówi o domniemaniu niewinności do czasu prawomocnego 
orzeczenia sądu i ochronie elementarnej godności człowieka. Przypominamy wreszcie, 
że postępowanie prokuratorskie prowadzone wobec śp. księdza prałata zakończyło się 
umorzeniem w 2004 roku, a dziś ksiądz prałat sam już bronić się nie może. Czy tak ma 
wyglądać walka z nienawiścią i przemocą? Apelujemy o opamiętanie.

do wywiezienia brązowego postumentu 
przedstawiającego postać prałata Jan-
kowskiego. Po kilku godzinach słownych 
przepychanek kierowca tajemniczej cię-
żarówki przyznał, że wykonuje pracę 
dla Zarządu Dróg i Zieleni, komunalnej 
spółki miasta Gdańska. Otrzymał telefon, 
więc przyjechał. Wszystko wskazuje na 
to, że tymczasowe władze miasta chciały 
skorzystać z okazji i usunąć pomnik.

– Nikt nie ma prawa niszczyć i usu-
wać pomnika człowieka, który dla 
Gdańska i dla Polski zrobił bardzo wiele 
dobrego. My chcemy ten pomnik na-
prawić, bo władze miasta nie są nim za-
interesowane. Nie wiemy, kto zlecił ten 
demontaż. Zawiadomiliśmy już policję  
o sprawie próby zagarnięcia cudzego 
mienia – wyjaśniał dziennikarzom zgro-
madzonym wokół cokołu powalonego 
pomnika Krzysztof Dośla, przewodni-
czący ZRG NSZZ „Solidarność”.

Dwa dni później, po naprawie, rze-
mieślnikom w asyście stoczniowców 
udało się podnieść pomnik i brązowy 
posąg prałata Jankowskiego wrócił na 
miejsce. 

Co ciekawe, ze strony byłego wice-
prezydenta Gdańska Piotra Grzelaka 
padły słowa o bezprawnym działaniu 
osób przywracających pomnik na jego 
miejsce. Tymczasem miastem rządzi 

komisarz wyznaczony przez premiera 
Morawieckiego i jest nim była wicepre-
zydent Aleksandra Dulkiewicz. 

21 lutego 2019 r. Prezydium Zarzą-
du Regionu Gdańskiego NSZZ „Soli-
darność” wydało stanowisko w sprawie 
pomnika śp. księdza prałata Henryka 
Jankowskiego. Kilka dni później, prawie 
takie samo stanowisko, przyjęła Komi-
sja Krajowa NSZZ „Solidarność”.  

24 lutego przed południem w bazy-
lice św. Brygidy odprawiono mszę w in-
tencji prawdy i za spokój duszy księdza 
Jankowskiego. Nabożeństwo celebrował 
proboszcz parafii ks. kanonik Ludwik 
Kowalski.

Pomnik nie jest własnością mia-
sta. Jest to prywatna własność. Został 
wzniesiony za sprawą społecznego ko-
mitetu, a decyzję o umieszczeniu go na 
skwerze nieopodal bazyliki, który jest 
gruntem miejskim, oraz nadaniu nazwy 
skwerowi im. Księdza Jankowskiego 
podjęła Rada Miasta Gdańska. 

W ostatnich miesiącach postać nieży-
jącego już od ośmiu lat prałata Jankow-
skiego stała się kontrowersyjna. Obrzuca 
się go oskarżeniami bez poparcia dowo-
dowego. Nie ma też w tej kwestii prawo-
mocnego wyroku sądu. Nikt nie spraw-
dził, czy oskarżenia są prawdziwe.

(asg), (mig)
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KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 18 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W WEJHEROWIE

Niskie wynagrodzenia, na które wpływ ma jedynie Ministerstwo Obrony Narodowej, są największą bolączką 
związkowców z 18 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wejherowie reprezentujących pracowników cy-
wilnych wojska. Ich zarobki minimalnie przekraczają najniższe krajowe wynagrodzenie. Problem dotyczy nie 
tylko cywilów z wejherowskiej jednostki, ale 44 tysięcy osób pracujących na terenie całej Polski. 

Cywile w wojsku

Dwa lata temu rozpoczęła działal-
ność Komisja Zakładowa NSZZ „So-
lidarność” w 18 Wojskowym Oddziale 
Gospodarczym w Wejherowie. Kilka 
miesięcy wcześniej, w październiku 
2016 roku, powstała Komisja Tymczaso-
wa. Na jej czele stanął Jan Dettlaff, który 
do dzisiaj przewodniczy związkowcom 
w organizacji. WOG jest jednostką lo-
gistyczną w składzie 1 Regionalnej Bazy 
Logistycznej w Wałczu. Od września 
2014 roku przejął odpowiedzialność za 
zabezpieczenie finansowo-logistycz-
ne jednostek będących w dotychcza-
sowym rejonie zaopatrywania Cen-
trum Wsparcia Teleinformatycznego 
i Dowodzenia Marynarki Wojennej. 
Do jego zadań należy między innymi 
utrzymanie gotowości bojowej i mobi-
lizacyjnej, zabezpieczenie materiałowe, 
techniczne, medyczne, finansowe oraz 
sprzętu łączności i informatyki, a także 
ochrona i obrona obiektów oraz obsłu-
ga administracyjno-biurowa.

Obecnie do organizacji związkowej 
należy 50 członków, są to głównie oso-
by pracujące w Wejherowie i Siemiro-
wicach. 

– Do niedawna było nas 70, ale nie-
którzy odeszli na emerytury, inni zrezy-
gnowali z pracy. Rotacja pracowników 
jest bardzo duża. Taka, jakiej nigdy nie 
było. Przyczyną są bardzo niskie zarob-
ki. Przychodzi do nas młody człowiek, 
otrzymuje pierwszą, drugą wypłatę w 

wysokości 1500–1600 zł i odchodzi. 
Nikt za takie pieniądze nie chce praco-
wać. Obcokrajowców nie możemy za-
trudniać. Dlatego u nas pracuje sporo 
emerytów albo osoby z różnego rodzaju 
dodatkami. I tak jest w całej Polsce, a 
jest nas 44 tysiące. Niewiele możemy 
wywalczyć. Nie mamy prawa do straj-
ku. Nikt o nas nic nie wie, bo chociaż 
jesteśmy pracownikami cywilnymi, to 
pracujemy w wojsku. Podstawa mojej 

pensji z wieloletnią wysługą wyno-
si 2550 zł brutto – mówi Jan Dettlaff, 
przewodniczący Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” 18 Wojskowego 
Oddziału Gospodarczego w Wejhero-
wie.

Decyzja należy do MON

– Od listopada 2018 r. mamy nowe-
go komendanta. Rozumiem, że pensji 
nam nie podniesie, bo nie ma z czego. 
Nie powiększy budżetu. My jako jed-
nostka nie mamy pieniędzy. Zarobki 
gwarantuje nam ministerstwo. O pod-
wyżkach rozmawiamy za pośrednic-
twem Krajowej Sekcji Pracowników 
Cywilnych MON NSZZ „Solidarność”. 
Po długich rozmowach z komendantem 
dowiedzieliśmy się, że chce wyrównać 
nasze dysproporcje płacowe, bo wystę-
pują ogromne różnice. To pozytywne 
myślenie – kontynuuje Jan Dettlaff.

Podczas lutowego spotkania przed-
stawicieli siedmiu organizacji związ-
kowych funkcjonujących w resorcie 
obrony (Krajowa Sekcja Pracowników 
Cywilnych MON NSZZ „Solidarność”, 
NSZZ Pracowników Wojska, Związek 
Zawodowy Poligrafów, Związek Pra-
cowników Wojska „Tarcza”, Związek 
Zawodowy Militaria, Związek Zawo-
dowy Sektora Obronnego, NSZZ „So-
lidarność” 80) z kierownictwem MON, 
na którym rozmawiano o podwyż-

kach płac dla pracowników cywilnych 
wojska, nie doszło do porozumienia. 
Ministerialni urzędnicy zapropono-
wali 300 zł brutto od 1 stycznia 2019 r. 
„Solidarność” chciała 600 zł brutto, ale 
wyrażając dobrą wolę zeszła do 550 zł. 
Pozostałe związki poparły tę propozy-
cję. Związkowcy czekają na ruch mini-
sterstwa. Nie chcą dalej rozmawiać, bo 
uważają, że te rozmowy nie przynoszą 
żadnego efektu.  

Urzędnicy gwarantowali też utrzy-
manie tych podwyżek w przyszłym 
roku. Ponadto na Święto Wojska Pol-
skiego wszyscy pracownicy cywilni 
mieliby otrzymać jednorazowo 1000 zł 
premii. Ministerstwo rozważa również 
podwyższenie płac w 2020 r. o kolejne 
200 zł brutto. Jednocześnie zapropo-
nowało, że dalsze rozmowy związków 
z MON miałyby mieć charakter in-
dywidualny, czyli z przedstawicielami 
każdego związku osobno.

Związkowcy są temu przeciwni. 
Pomimo reprezentowania różnych 
organizacji związkowych, w kwestii 
wynagrodzeń mają wspólne zdanie. 
Uważają, że rozmowy indywidualne są 
sposobem na rozbicie jedności związ-
ków zawodowych, które od początku  
reprezentują wspólne stanowisko. Do-
magają się też, aby w kolejnych roz-
mowach uczestniczył przedstawiciel 
Ministerstwa Finansów. Wydali nawet 
wspólne oświadczenie: „Prowadzone 
dotychczas rozmowy w sprawie wzro-
stu płac pracowników resortu obrony 
narodowej jednoznacznie wskazują, że 
Kierownictwu Ministerstwa Obrony 
Narodowej nie zależy na zdecydowa-
nej poprawie obecnego stanu obszaru 
wynagradzania powstałego od 1990 r. 
na tle pozostałych grup zawodowych 
sfery budżetowej w państwie, w drodze 
znacznego podwyższenia poziomu pra-
cowniczych wynagrodzeń i zlikwido-
wania znacznych, sięgających kilkuset 
złotych, dysproporcji płac pracowni-
ków zajmujących tożsame stanowiska 
pracy”.

– Nasze żądania nie są zbyt wygóro-
wane. Chcemy podwyżek, ale też, aby 
była jasna ścieżka awansu pracowni-
ka cywilnego. Dzisiaj taki pracownik 
nie ma możliwości awansowania. Na 
przykład, jeśli chodzi o stanowisko 
referenta, to powinien to być młodszy 
referent, starszy, specjalista. W prakty-
ce jest jednak tak, że od początku do 
emerytury jest się po prostu referentem. 
Nie ma żadnej gradacji. Nie ma drogi 
awansu, możliwości awansowania, gdy 
zdobędzie się doświadczenie zawodo-
we. Technik do emerytury będzie tylko 
technikiem – dodaje Jan Dettlaff.

Dyskretna służba

– Nasza praca to dyskretna służba. 
Jesteśmy jednostką na czas pokoju, czy-
li zaopatrujemy poszczególne jednostki 
bojowe w odzież, części zamienne, pa-
liwo, żywność. Ja jestem mechanikiem. 
Z wojskiem związany jestem od lat. 
W 1988 r. mechanik wojskowy zarabiał 
tyle co sierżant. Dzisiaj chcielibyśmy 
mieć pensję szeregowca. Wielu z nas za-
rabia połowę tego, co zarabiają nauczy-
ciele. Kolega skończył 63 lata, inny 59 
lat, kolejny 45 lat. W takim wieku jeste-
śmy mechanikami, młodych prawie nie 

Dariusz Mankiewicz i Jan Dettlaff.

ma. Dawniej mechanicy mieli pensje na 
poziomie sierżantów, bosmanów. Mówi 
się, że średnia pensja cywila w wojsku 
wynosi 3200 zł brutto, ale to nieprawda. 
U nas nikt takiej pensji nie ma. Moja 
podstawa z wysługą wynosi 2660 zł 
brutto – mówi Dariusz Mankiewicz, 
przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
wejherowskiej organizacji związkowej.

Na stanowisku samodzielnego re-
ferenta, również z wieloletnim stażem 
pracy, pensja jest o 100 zł niższa, a śred-
nie wynagrodzenie żołnierza wynosi 
5500 zł. Członkowie „Solidarności” są 
pracownikami biura, warsztatów (me-
chanicy), kuchni, są też kierowcami, 
magazynierami… Największą grupę 
stanowią osoby z wykształceniem śred-
nim, ale sporo osób posiada wykształ-
cenie zawodowe, a także wyższe. Dużą 
grupę stanowią kobiety.

„Solidarność” wynegocjowała w wej-
herowskiej jednostce zakładowy regu-
lamin pracy. Obowiązuje tam również 
ponadzakładowy układ zbiorowy pracy. 
Członkowie komisji chcą wypracować, 
wspólnie z komendantem, stanowisko 
dotyczące dysproporcji wynagrodzeń 
na tym samym stanowisku.

Zabytkowe budynki

Związkowcy twierdzą, że gdyby nie 
problemy finansowe, w wejherowskiej 
jednostce pracowałoby się bardzo do-
brze. W pomieszczeniach biurowych, 
niedawno wyremontowanych, jest na-
wet klimatyzacja.

– Mimo że pracujemy w starych bu-
dynkach, wzniesionych w latach 1870–
–1880, to warunki pracy są dobre. Były 
one budowane z przeznaczeniem na 
szpital psychiatryczny. W 1933 r. lecz-
nicę zlikwidowano. Ciekawostką jest to, 
że w latach 1923–1932 funkcjonował tu 
również obóz kwarantanny (obóz emi-
gracyjny) dla tych, którzy chcieli wyemi-
grować do Ameryki. Przed wyjazdem 
sprawdzano stan zdrowia ludzi, przecho-
dzili oni dezynfekcję. Nazywano to eta-
pem emigracyjnym przed wejściem na 
statek. Teren ten był oddzielony murem 
od pozostałych budynków. Miał własne 
ujęcie wody, a nawet własny cmentarz 
– opowiada Jan Dettlaff.

W 1933 r. pięć budynków przezna-
czono na zakwaterowanie dla żołnierzy 
Batalionu Morskiego (przemianowane-
go w 1937 r. na 1 Morski Batalion Strzel-
ców). W jednym z gmachów znajdowała 
się Szkoła Podstawowa dla Głuchonie-
mych. W kolejnym mieścił się Zakład 
Wychowawczy Dzieci Syberyjskich. W 
latach trzydziestych XX wieku obie te 
instytucje przemianowano na Krajowy 
Zakład Opieki Społecznej. Od listopada 
1939 r. w części budynków stacjonowały 
dwa oddziały Wehrmachtu, a także 62 
oddział artylerii. W dwóch budynkach 
niezagospodarowanych przez wojsko 
umieszczono placówkę wychowawczą 
dla polskich i niemieckich chłopców 
od 4 do 21 roku życia. 

Obecnie cały kompleks został po-
dzielony na Szkołę Podstawową Spe-
cjalną, Zespół Szkół dla Dzieci Niedo-
słyszących, Niepubliczne Przedszkole 
Specjalne i dwie jednostki wojskowe, 
w których przebywają żołnierze czynni, 
a także pracownicy cywilni.

Maria Giedz
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„Solidarność” wynegocjowała 
w wejherowskiej jednostce 
zakładowy regulamin pracy. 
Obowiązuje tam również 
ponadzakładowy układ 
zbiorowy pracy, który jest 
wspólny dla wszystkich 
organizacji związkowych 
w wojsku. Członkowie komisji 
chcą wypracować, wspólnie 
z komendantem, stanowisko 
dotyczące dysproporcji 
wynagrodzeń na tym samym 
stanowisku.
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5 maja 2015 roku NSZZ „Solidar-
ność” podpisał z Andrzejem Dudą, kan-
dydatem na prezydenta RP, porozumie-
nie w sprawie realizacji najważniejszych 
dla Związku postulatów. Po wygranych 
wyborach prezydenckich i parlamen-
tarnych koalicja Zjednoczonej Prawicy, 
dysponując większością w parlamencie, 
rozpoczęła realizację swojego progra-
mu wyborczego, który w wielu punk-
tach pokrywał się z postulatami NSZZ 
„Solidarność”. Jednak po dwóch latach 
rządów, zdaniem związkowców z „S”, 
dobra do tej pory współpraca między 
stroną rządową a „Solidarnością” zaczę-
ła się psuć. Rada Dialogu Społecznego 
(powołana w miejsce Komisji Trój-
stronnej) miała pełnić rolę forum, na 
którym „wykuwane” będą rozwiązania 
dotyczące m.in. pracowników na dro-
dze porozumienia pomiędzy partnera-
mi społecznymi. Niestety, okazuje się, 
że to nie działa. Dialog znów wydaje się 
pozorowany. NSZZ „Solidarność” sta-
nął przed dylematem – z jednej strony 
rząd Zjednoczonej Prawicy wprowadził 
w życie kilka ważnych z punktu widze-
nia obywateli ustaw, z drugiej jednak 
wciąż niezrealizowanych pozostaje 
wiele obietnic wyborczych. Poszczegól-
ni przedstawiciele rządu nie rozumieją 
lub nie chcą zrozumieć, na czym polega 
dialog społeczny w rozwiązywaniu pro-
blemów państwa. 

11 grudnia 2018 roku Komisja Kra-
jowa NSZZ „Solidarność” przyjęła sta-
nowisko w sprawie sytuacji społecznej 
państwa, w którym przedstawione zo-
stały główne postulaty Związku. Poniżej 
prezentujemy ich omówienie.

Równi i równiejsi

Wzrost wynagrodzeń, zatrudnionych 
w sferze finansów publicznych, pro-
porcjonalnie do wzrostu wynagrodzeń 
funkcjonariuszy policji, straży pożar-
nej, więziennictwa, krajowej admini-
stracji skarbowej, celników, pielęgniarek 
i położnych oraz lekarzy rezydentów, 
przewidzianych na 2019 rok dla pozo-
stałych zatrudnionych w jednostkach 
finansów publicznych.

Od 1989 roku przeciętny Polak od 
rządzących słyszał, że trzeba zaciskać 
pasa, oszczędzać, aby w przyszłości móc 
korzystać ze wzrostu ekonomicznego. 
Oczywiście, w tym zaciskaniu pasa byli 
równi i równiejsi, były wąskie grupy za-
wodowe, które zadbały, aby zarabiać na 
poziomie europejskim, jednak pensje 
większości pracujących w Polsce po trzy-

KOMISJA KRAJOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”  O SYTUACJI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA

Rzeczowy dialog albo protest
Pierwszy okres rządów Zjednoczonej Prawicy z punktu widzenia pracow-
ników można ocenić pozytywnie, udało się zrealizować wiele postulatów 
zgłaszanych przez NSZZ „Solidarność”. Coś się zaczęło psuć jakieś półtora 
roku temu. Przede wszystkim nastąpiło osłabienie dialogu społecznego 
poprzez pomijanie związków zawodowych w procesie konsultacji ważnych 
dla pracowników i obywateli projektów rządowych. „Postulaty kierowane 
przez NSZZ „Solidarność” do rządu nie znajdują właściwego rozpatrze-
nia, a na kierowane wystąpienia nie ma w większości żadnej odpowiedzi” 
– napisali członkowie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w stanowisku 
dotyczącym sytuacji społecznej. 

dziestu latach od transformacji ustrojo-
wej są na bardzo niskim poziomie. 

Problem wzrostu wynagrodzeń 
nie ominął również obecnie rządzącej 
Zjednoczonej Prawicy. Dobra sytuacja 
ekonomiczna, którą tak często pod-
kreśla premier Mateusz Morawiecki, 
znajduje swoje odzwierciedlenie we 
wzroście przeciętnego wynagrodze-
nia w gospodarce narodowej. W ciągu 
minionych czterech lat „średnia kra-
jowa” wzrosła o 25 proc. – z 3942,78 
zł (brutto) w styczniu 2015 roku do 
5274,95 zł (brutto) w styczniu roku 
2019. Niestety, ten wzrost dotyczy 
tylko wynagrodzeń w przedsiębior-
stwach zatrudniających więcej niż 
dziewięć osób. W mniejszych firmach 
zarobki są niższe średnio o około 200 
zł. Najgorzej jest jednak w sferze bu-
dżetowej. Za rządów PO-PSL płace 
w budżetówce zostały zamrożone. Po 
dojściu PiS do władzy, gdy wskaźniki 
ekonomiczne zaczęły się poprawiać 
(PKB wzrósł w 2018 roku o 5,1 proc., 
stopa bezrobocia spadła do 5,8 proc., 
wpływy z podatku VAT zwiększyły się 
ze 123 mld zł w 2015 roku do 175 mld 
zł w roku 2018) pracownicy opłacani 
z kasy państwa upomnieli się o swoje 
wynagrodzenia. Nie można zarzucić 
rządom Zjednoczonej Prawicy, że w 
ogóle nie podnosi się wynagrodzeń w 
sferze budżetowej, robi się to jednak 
wybiórczo. Obecnie rządząca koalicja, 
zamiast na forum Rady Dialogu Spo-
łecznego opracować wspólnie z part-
nerami społecznymi system wzrostu 
płac dla całej sfery budżetowej, za-
częła podnosić wynagrodzenia tylko 
wybranym grupom zawodowym. I nie 
chodzi o to, że nie należą się im pod-
wyżki, należą się one zarówno funk-
cjonariuszom policji, straży pożarnej, 
więziennictwa, krajowej administracji 
skarbowej, celnikom, pielęgniarkom 
i położnym czy lekarzom rezyden-
tom, ale powinni je dostać wszyscy 
pracownicy opłacani z państwowej 
kasy, których wynagrodzenia przez 
lata były zamrożone.

– 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 wyróżniana, 
jeśli chodzi o wzrost wynagrodzeń, a 
inna w tych podwyżkach jest pomijana 
– mówił podczas jednej z konferencji 
prasowych przewodniczący Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność” Krzysztof Dośla.

Emerytura ze względu na okres 
składkowy

Modernizacja systemu ubezpieczeń 
społecznych tak, aby pracownicy o 
długoletnich okresach składkowych 
nabywali uprawnienia emerytalne bez 
względu na wiek życia oraz objęcie 
wszystkich wykonujących i świad-
czących pracę bez względu na formę 
umowy, w oparciu o którą ją wykonują, 
w tym prowadzących pozarolniczą 
działalność gospodarczą, proporcjonal-
nymi składkami emerytalno-rentowy-
mi od osiąganych dochodów z każdego 
tytułu ubezpieczenia, z zachowaniem 
zasady 30-krotności.

Pierwszym postulatem zawartym 
w umowie programowej podpisanej w 
maju 2015 roku między „Solidarnością” 
a kandydatem na prezydenta Andrzejem 
Dudą był postulat „obniżenia wieku 
emerytalnego i powiązania uprawnień 
emerytalnych ze stażem pracy”. Pierwszą 
część PiS po wygranych wyborach zreali-
zował i powrócono do wieku uprawnia-
jącego do przejścia na emeryturę 60 lat 
dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wciąż 
jednak nie wprowadzono zapisów, któ-
re umożliwiałyby przejście na emeryturę 
osobom o długoletnim stażu. 

„Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ 
„Solidarność” pozytywnie ocenia przy-
wrócenie progów wiekowych uprawnia-
jących pracowników do przejścia na 
emeryturę w wieku 60 lat dla kobiet i 
65 lat dla mężczyzn. Jednak dla pełnej 
realizacji postulatów NSZZ „Solidar-
ność” brakuje w obowiązującej ustawie 
zapisu o możliwości skorzystania przez 
pracownika z prawa do emerytury bez 
względu na osiągnięty wiek życia, 
uzależnionego od stażu pracy liczo-
nego według okresów składkowych na 
ubezpieczenie społeczne niezależnie od 
formy zatrudnienia. Krajowy Zjazd De-

legatów NSZZ „Solidarność” domaga 
się od Rządu RP wprowadzenia zapisu 
w ustawie umożliwiającego przejście na 
emeryturę po osiągnięciu 35 lat pracy 
kobietom i 40 lat pracy mężczyznom” 
– czytamy w stanowisku XXIX KZD 
NSZZ „Solidarność”.

Uchylenie wygaszania emerytur pomo-
stowych.

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje 
ustawa o emeryturach pomostowych, 
która wprowadziła dla osób wykonu-
jących pracę w szczególnych warun-
kach lub o szczególnym charakterze 
nowy rodzaj świadczenia emerytalne-
go, jakim jest emerytura pomostowa. 
Podstawowym warunkiem otrzymania 
emerytury pomostowej jest wykonywa-
nie szczególnych prac przed 1999 roku. 
Siłą rzeczy świadczenie to ma charak-
ter wygaszający, i nie dlatego, że coraz 
mniej ludzi pracuje w szkodliwych wa-
runkach, ale dlatego, że coraz mniej tę 
pracę rozpoczęło przed 1999 rokiem.

NSZZ „Solidarność” uważa, że o 
przyznaniu emerytury pomostowej po-
winno decydować to, czy praca wykony-
wana jest w szczególnych warunkach lub 
ma szczególny charakter (określone w 
oparciu o kryteria medyczne), a nie data 
rozpoczęcia pracy. Związek kwestionu-
je więc przyznanie prawa do emerytury 
pomostowej tylko tym pracownikom, 
którzy wykonywali pracę w warunkach 
szczególnych i o szczególnym charakte-
rze przed 1 stycznia 1999 roku.

Odmrozić fundusz świadczeń 
socjalnych

Pełne odmrożenie kwot odpisu na za-
kładowy fundusz świadczeń socjalnych.

„Solidarność” postuluje również 
odmrożenie kwot odpisu na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych. Według 
ustawy wysokość odpisu podstawowego 
wynosi na jednego zatrudnionego 37,5 
proc. przeciętnego wynagrodzenia 
miesięcznego w gospodarce narodowej 
w roku poprzednim lub w drugim pół-
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Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w złotych)

5 maja 2015 roku NSZZ 
„Solidarność” podpisał 
z Andrzejem Dudą, 
kandydatem na prezydenta 
RP, porozumienie 
w sprawie realizacji 
najważniejszych dla Związku 
postulatów. Po wygranych 
wyborach prezydenckich 
i parlamentarnych koalicja 
Zjednoczonej Prawicy, 
dysponując większością 
w parlamencie, rozpoczęła 
realizację swojego 
programu wyborczego, 
który w wielu punktach 
pokrywał się z postulatami 
NSZZ „Solidarność”. Jednak 
po dwóch latach rządów, 
zdaniem związkowców z „S”, 
dobra do tej pory współpraca 
między stroną rządową 
a „Solidarnością” zaczęła się 
psuć. 
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roczu roku poprzedniego, jeżeli przecięt-
ne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło 
kwotę wyższą. Jednak kwota bazowa, a co 
za tym idzie sam odpis, w czasie rządów 
PO-PSL został na sześć lat zamrożony. Od 
2011 roku do 2016 roku kwota bazowa 
wynosiła 2917 zł, co dawało odpis w wy-
sokości 1094 zł. Po dojściu PiS do wła-
dzy odpis został odmrożony na rok 2017, 
jednak jego podstawą było przeciętne 
wynagrodzenie za rok 2012. Na rok 2018 
nastąpiło ponowne zamrożenie wskaź-
nika. Po roku przerwy znów częściowo  
„odmrożona” została podstawa ustalenia 
odpisu, w 2019 roku wynosi ona tyle, co 
przeciętne wynagrodzenie miesięczne 
w gospodarce z drugiego półrocza 2013 
roku, co daje odpis w wysokości 1229 zł. 
Gdyby wziąć pod uwagę średnią za dru-
gie półrocze 2018 roku, to odpis powinien 
wynosić około 1526 zł. 

– 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 częścio-
wo, a koszt jest rzeczywiście niewielki  
– mówi Katarzyna Zimmer-Drabczyk, 
ekspert Komisji Krajowej.

Uprościć i obniżyć podatki

Urealnienie kwoty wolnej od podatku 
tak, aby służyła ona osobom najsłab-
szym ekonomicznie, chroniąc je przed 
zagrożeniem ubóstwem.

Jedną z obietnic wyborczych PiS było 
podwyższenie kwoty wolnej od podatku. 
Kwota wolna od podatku, a ściślej kwota 
dochodu niepowodującego obowiązku 
zapłaty podatku dochodowego, przez 
lata rosła nieznacznie o kilkadziesiąt 
złotych rocznie, w 2009 roku (za rzą-
dów koalicji PO-PSL) zatrzymała się na 
poziomie 3091 zł i przez kolejne lata nie 
podniesiono jej ani o złotówkę. W 2017 
roku obecnie rządząca koalicja wprowa-
dziła wyższą kwotę wolną od podatku, 
ale jedynie dla osób o najniższych do-
chodach. W tym roku podniesiono ją 
i obecnie podatku nie płacą osoby za-
rabiające mniej niż 8 tys. rocznie, a do-
chody w przedziale 8 tys. zł do 13 tys. zł 
są opodatkowane kwotą degresywną od 
8001 zł do 3091 zł. Wszyscy osiągający 
dochód wyższy niż 13 tys. zł do 85 528 zł 
rocznie mogą odpisać sobie od dochodu 
3091 zł. Przy dochodach w przedziale od 
85 528 zł do 127 tys. zł znów obowiązu-
je kwota degresywna od 3091 zł do 0 zł. 
W przypadku osób, których zarobki 
mieszczą się w ostatniej grupie dochodo-
wej, to fakt, czy kwota wolna od podatku 
wynosi 3 tys. czy 8 tys. nie ma znaczenia, 
jednak dla większości Polaków kwoty te 
nie są obojętne. Wprowadzone w 2017 
roku zmiany nie obejmują nawet osób 
zarabiających minimalną pensję.

Progi podatkowe

Waloryzacja progów podatkowych oraz 
wysokości zryczałtowanych kosztów 
uzyskania przychodu osób fizycznych. 

NSZZ „Solidarność” domaga się 
podwyższenia progów podatkowych, 
które od lat pozostają na tym samym 
poziomie. Od 10 lat nie było aktualizacji 
kwotowego progu rocznych dochodów, 
po przekroczeniu którego trzeba płacić 
32-procentowy podatek, taki sam jak 
najbogatsi Polacy. Jaki jest skutek dla 
obywateli – ich dochody coraz szyb-
ciej podlegają wyższym stawkom PIT. 
Roczny limit dochodu powodujący 
wejście w tzw. drugi próg podatkowy 
(32 proc.) wynosi 85 528 zł i od 2009 
roku ani drgnął. 

Przyjęcie ustawy  
o Straży Kolejowej

Wśród spraw, które zdaniem „So-
lidarności” należy jak najszybciej roz-
wiązać, jest przyjęcie przez parlament 
ustawy o Straży Kolejowej, która za-
gwarantowałaby utrzymanie bezpie-
czeństwa na obszarach kolejowych, w 
tym w zakresie przeciwdziałania aktom 
terroryzmu. 

21 kwietnia 2016 roku Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
opracowało projekt ustawy o Straży Ko-
lejowej, który w trakcie konsultacji uzy-
skał poparcie związków zawodowych 
oraz całego środowiska kolejarskiego, 
jednak do tej pory nie został rozpa-
trzony przez rząd premiera Mateusza 
Morawieckiego. 23 stycznia kolejarska 
„Solidarność” wysłała list w tej sprawie 
do prezydenta Andrzeja Dudy.

Zdaniem związkowców z Krajowej 
Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” 
„dotychczasowe doświadczenia wielu 
państw, a także ostatnie wydarzenia 
w Gdańsku dobitnie wskazały, że bez-
pieczeństwa publicznego nie zapew-
nią żadne prywatne agencje ochrony. 
Największą gwarancję bezpieczeń-
stwa dają jedynie wyspecjalizowane 
formacje publiczne, korzystające z 
pełni uprawnień ustawowych. Na 
specyficznym obszarze kolejowym, 
który jest integralną częścią Państwa, 
bezpieczeństwo osób i wielomiliardo-
wego mienia zapewnić może wyłącznie 
wyspecjalizowana, profesjonalna Straż 
Kolejowa podległa bezpośrednio pod 
MSWiA” – czytamy w piśmie Krajowej 
Sekcji Kolejarzy.

Pluralizm związkowy

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

NSZZ „Solidarność” domaga się 
wprowadzenia pluralizmu związkowego 
w służbach mundurowych. Obecne ure-
gulowania prawne „narzucają branżo-
wy monopol związkowy” w takich służ-
bach, jak policja czy służba więzienna 
i dopuszczają istnienie jednego związku 
zawodowego. Zdaniem „Solidarności” 
obecnie obowiązujące rozwiązanie jest 
sprzeczne z zasadą swobodnego wybo-
ru organizacji pracowników „wyrażoną 
w art. 2. oraz 11. Konwencji 87 Mię-
dzynarodowej Organizacji Pracy”. Taki 
pluralizm od lat funkcjonuje w straży 
pożarnej.

Składki związkowe bez 
podatku

Zwolnienie z podatku dochodowego od 
osób fizycznych składek członkowskich 
wnoszonych do związków zawodo-
wych. 

Zarówno pracodawcy, jak i pra-
cownicy płacą składki członkowskie 
na organizacje reprezentujące ich in-
teresy. Nie wiadomo jednak, z jakich 
powodów ci pierwsi mogą „wrzucić” w 
koszty uzyskania przychodów składkę 
na swoją organizację, a pracownicy nie 
mają takiej możliwości. Członkowie 
organizacji pracodawców nie płacą 
składek osobiście, a jeszcze wliczają je 
w koszty działalności, natomiast człon-
kowie związków zawodowych płacą 
składki z własnego wynagrodzenia 
i  nie mogą wliczyć ich w koszty.

NSZZ „Solidarność” domaga się 
zrównania stron dialogu społeczne-
go. W tej sprawie wypowiedzieli się 
delegaci na KZD NSZZ „Solidarność” 
w Częstochowie, którzy w przyjętym 
stanowisku zwrócili się do parlamen-
tarzystów PiS o wprowadzenie zapi-
sów, które umożliwiałyby zaliczenie 
do kosztów uzyskania przychodów 
kwot, jakie są wydatkowane na skład-
ki związkowe. 

Związki zawodowe sprawują kon-
trolę nad przestrzeganiem przepisów 
prawa pracy oraz realizują inne usta-
wowe zadania, w szczególności jest to 
udział w tworzeniu wewnątrzzakłado-
wych źródeł prawa pracy (regulamin 
wynagradzania, regulamin premiowa-
nia, regulamin zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych, układ zbiorowy 
pracy). Mają one wpływ na poziom 
wynagrodzeń pracowników, w tym 
członków związku. Istnieje zatem rela-
cja pomiędzy działaniem u pracodawcy 
związku zawodowego a uzyskiwanym 
przez pracownika przychodem z pra-
cy. Z dobrodziejstwa działania związku 
zawodowego u pracodawcy korzystają 
wszyscy pracownicy, zaś koszty jego 
funkcjonowania ponoszą tylko jego 
członkowie. 

„Nie” dla wzrostu cen energii

Przewidywanego wzrostu cen energii 
elektrycznej dla odbiorców przemy-
słowych i indywidualnych, systemu 
rekompensat dla odbiorców indywidu-
alnych oraz mechanizmów ochrony ro-
dzin przed skutkami ogólnego wzrostu 
cen towarów i usług, a co za tym idzie, 
zwiększonymi wydatkami gospodarstw 
domowych.

11 grudnia 2018 roku w momencie 
przyjmowania przez członków Komisji 
Krajowej stanowiska z postulatami, pla-
nowane były duże podwyżki cen energii 
elektrycznej dla odbiorców przemysło-
wych i indywidualnych. Jednak w osta-
teczności wprowadzono ustawę blokującą 
wzrost cen prądu. Jednym z czynników, 
który ma pomóc w ustabilizowaniu cen 
za energię elektryczną w roku 2019, jest 
czterokrotne obniżenie podatku akcyzo-
wego. Jedno jest pewne, przynajmniej ten 
postulat został zrealizowany.

W ubiegłorocznym stanowisku Ko-
misja Krajowa NSZZ „Solidarność” 
wezwała rząd do podjęcia rzeczowego i 
skutecznego dialogu z reprezentatywną 
stroną społeczną. W styczniu 2019 roku 
konwent przewodniczących regionów i 
sekretariatów branżowych przekształcił 
się w Sztab Protestacyjno-Strajkowy. 
Teraz ruch jest po stronie rządu.
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Kwota wolna od podatku
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 – W lutym 1989 roku zasiedliście 
przy Okrągłym Stole do negocjacji 
z ludźmi upadającego reżimu. Mi-
nęło 30 lat. Jak Pan ocenia ów wstęp 
do przemian ustrojowych?

– Moja ocena się nie zmieniła, mimo 
wątpliwości, które – i owszem – poja-
wiały się. Nadal uważam, że na tamte 
czasy była to jedyna droga do osią-
gnięcia celu dla nas podstawowego, 
i to jeszcze w PRL, czyli ponownego 
zarejestrowania i umożliwienia legal-
nej działalności NSZZ „Solidarność”.  
Wiem, że warto było. Przywrócenie pra-
wa do działalności „Solidarności” było 
głównym postulatem dwóch strajków 
przeprowadzonych w Stoczni Gdań-
skiej w 1988 roku. Pojawiła się okazja 
na przełomie 1988 i 1989 roku, potwier-
dzona przy Okrągłym Stole. Bez walki 
na ulicach nasz postulat został spełnio-
ny. Była wielka euforia. Na tamten mo-
ment było to więc dobre rozwiązanie. 
Udział w podstoliku przy Okrągłym 
Stole nie jest plamą na życiorysie. 

– Była wówczas grupa przeciwna, 
która kontestowała ideę Okrągłe-
go Stołu, zresztą z różnych pozycji i 
różnych późniejszych wyborów, od 
Kornela Morawieckiego i Andrzeja 
Gwiazdę po Bronisława Komorow-
skiego. Dzisiaj dla spóźnionych 
rewolucjonistów jest on „zmową”, 
układem z „czerwonymi”, „paktem z 
Kiszczakiem”. Czuł Pan wtedy atmos-
ferę zmowy i siłę układu?

– Nie, nie. Jeśli ktoś dzisiaj stawia 
takie tezy, to ja pytam: a ty gdzieś wte-
dy był, co zrobiłeś? Jak nas wspierałeś? 
Wiem, że są też nieliczni ludzie, którzy 
rzeczywiście działali i wtedy kontesto-

wali, i dzisiaj kontestują Okrągły Stół, 
ale przecież my byliśmy jak wysepka na 
morzu. Była nią stocznia, była Stalowa 
Wola, nieliczne punkty na Śląsku. Byli-
śmy tak naprawdę słabi i osamotnieni.

– Nie wiemy do końca, jak przebie-
gały ówczesne ustalenia mocarstw, 
lecz władza była już słaba. Szukała 
porozumienia, wyjścia z pata, po 
tym, jak „radziecki” zaczął zwijać 
parasol nad PRL, mimo że w Legni-
cy i w Szczecińskiem były dywizje 
sowieckie...

– To, że my byliśmy słabi, to sami 
wiedzieliśmy, bo nam to pokazały straj-
ki majowe i sierpniowe w 1988 roku. 
Ale władza miała nadal czołgi, miała 
400 tysięcy żołnierzy, miała milicję i SB. 
Być może niektórzy prominenci z PZPR 
wiedzieli, że ich systemu nie da się ura-
tować. My nie wiedzieliśmy, bo i skąd, 
jaka jest sytuacja i siła władzy. Nie było 
pewności, że system upadnie i latem 
1989 roku PZPR odda polityczną wła-
dzę. Powtórzę, naszym celem było wte-
dy przywrócenie „Solidarności”.  

– Przy Okrągłym Stole miał Pan też 
dopilnować, by Stocznia Gdańska 
nie została zaorana. Jak Pan postrze-
ga kondycję gospodarki morskiej 
i przemysłu stoczniowego?

– Do strony społecznej przy Okrą-
głym Stole zostałem dokooptowany 
przez Lecha Wałęsę w ostatnim rzu-
cie, kilka tygodni po decyzji premie-
ra Rakowskiego o likwidacji Stoczni 
Gdańskiej im. Lenina. Na Mieczysława 
Rakowskiego nie mieliśmy wpływu, ale 
postanowiliśmy ratować stocznię. Moim 
zadaniem było, oprócz nacisku na lega-
lizację „Solidarności”, upominanie się o 
nasz zakład i wymuszenie cofnięcia tej 
decyzji. Był taki tekst o stoczni spisany 
w Magdalence, że, owszem, jak się sytu-
acja unormuje, okoliczności pozwolą, to 
temat stoczni powróci. Mam ten doku-
ment z podpisami uczestników rozmów 
w Magdalence. Wróciłem z nim do 
Gdańska. Ale on niczego praktycznie 
nie przyniósł. Koleje losu tak pokazały. 
Ale też trzeba powiedzieć, że stocznia, 
w zmienionej formule, funkcjonuje. Być 
może będzie dobrze funkcjonować jako 
przedsiębiorstwo Skarbu Państwa.

 
– A przemysł stoczniowy?

 – On miał być praktycznie zwinię-
ty. Nie zależało na nim decydentom. 
Ci z nomenklatury już od końca 1988 
roku się przygotowywali do skoku w 
przemiany gospodarcze i zajmowali 
dogodne miejsca. Zmieniła się sytu-
acja finansowa stoczni. Inne stocznie, 
jak Stocznia Gdynia, Stocznia Szcze-
cińska, zostały podtrzymane, ale tylko 
tymczasowo. Opozycja, a od 1989 roku 
władza, stanęła przed wielkimi proble-
mami gospodarczymi. Poza tym, gdy się 
już wyjdzie, trudno jest znów wejść na 
rynek okrętowy. A jednak jesteśmy na 

powierzchni, przemysł stoczniowy trzy-
ma się na Wybrzeżu na kilku zakładach, 
funkcjonuje Grupa Remontowa…

– Buduje się tutaj też piękne jachty, 
ale nie ma dynamicznego przemysłu 
okrętowego. Mamy dostęp do mo-
rza, mamy, czy mieliśmy, potencjał 
w fachowcach?

– Nie ma fachowców, spawaczy, 
monterów. Sporo kolegów wyjechało na 
przykład do Norwegii, do Niemiec. Ka-
dra zarządzająca jest, ale borykamy się z 
brakami ludzi do roboty. Powstała luka 
wśród fachowców do budowy statków i 
okrętów. Jednostki zbudowane w Stocz-
ni Gdańskiej czy w innych stoczniach 
być może wypłyną kiedyś na szerokie 
wody. Trzeba pomysłu, woli i czasu.

  
– Tego pomysłu i woli zabrakło lu-
dziom u władzy, także tym z Gdań-
ska, prezydentem był Lech Wałęsa, 
premierami Jan Krzysztof Bielecki i 
Donald Tusk. Ministrów było też spo-
re grono…

– Uważam, że każdy z nich korzystał 
z okazji, jaka się nadarzyła. W latach 80. 
czy  90. z Bieleckim można było poroz-
mawiać i Wałęsa był nawet normalny w 
kontaktach. Trudno mieć z perspektywy 
czasu pretensję o to, co było lub nie było 
robione. Dzisiaj wiemy dużo więcej. Wy-
graliśmy wiosną 1989 roku to, co było 
do wygrania. A potem była polityka Bal-
cerowicza, który realizował inny plan. 
Mam żal, że nie było większego zainte-
resowania rządów, by cokolwiek pozy-
tywnego ze stoczniami zrobić. Szkoda 
fachowców, którzy za robotą i lepszą pła-
cą odpłynęli do innych krajów. 

  

OKRĄGŁY STÓŁ

Dobre rozwiązanie według realiów tamtego czasu 
Rozmowa z EDWARDEM SZWAJKIEWICZEM, od 1980 roku 
w „Solidarności”, w sierpniu 1988 roku wiceprzewodniczącym 
Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej, w 1989 roku uczestnikiem 
obrad Okrągłego Stołu w zespole ds. pluralizmu związkowego

Strajk 31 sierpnia 1988. Edward Szwajkiewicz trzyma wieniec (po prawej).
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– Czy było błędem, że „Solidarność” 
starała się trzymać parasol nad kilko-
ma rządami, chociaż były i jej prote-
sty przeciwko wyprzedaży majątku 
już w 1990 roku?

– Uważałem to za błąd. Nawet wte-
dy, gdy wybory wygrała AWS i był rząd, 
na który mieliśmy wpływ, przekonywa-
łem, że jest okazja, by nasze związko-
we, pracownicze sprawy pchnąć do 
przodu. To się spotkało z krytyką, że 
atakuję nasz rząd. Po paru latach Ma-
rian Krzaklewski publicznie przyznał 
mi rację. Nie chodziło mi przecież, by 
rozwalać i wywracać rząd, ale o to, by 
wymusić rozwiązania zgodne z naszymi 
postulatami. 

– Dzisiaj nabrzmiewa protest pracow-
ników sfery budżetowej, oświaty…

– Nie dziwię się. Ludzie chcą za-
walczyć o swoje. Skoro się mówi, że 
sytuacja ekonomiczna jest bardzo do-
bra, spływają pieniądze z podatków, a 
premier Morawiecki chwali się sukce-
sami, że są pieniądze, to trzeba przy-
pomnieć, że są takie grupy zawodowe, 
którym powinno się poprawić byt. Są 
to pracownicy wynagradzani z budżetu. 
Dzielmy się dobrą koniunkturą. Oczy-
wiście, myśląc racjonalnie, by nie wylać 
dziecka z kąpielą. Skoro sytuacja jest 
dobra, to trzeba się podzielić i sięgnąć 
po te pieniądze.

Rozmawiał Artur S. Górski

Edward Szwajkiewwicz: 
– Moim zadaniem było, 
oprócz nacisku na legalizację 
„Solidarności”, upominanie się 
o nasz zakład i wymuszenie 
cofnięcia decyzji o likwidacji 
Stoczni Gdańskiej. Był taki 
tekst o stoczni spisany 
w Magdalence, że, owszem, 
jak się sytuacja unormuje, 
okoliczności pozwolą, to 
temat stoczni powróci. Mam 
ten dokument z podpisami 
uczestników rozmów 
w Magdalence. Wróciłem z nim 
do Gdańska. Ale on niczego 
praktycznie nie przyniósł. 

Główne postanowienia Okrągłego Stołu
 Przywrócenie Senatu,
 kwotowe wybory do Sejmu – 65 proc. miejsc (299 mandatów) miało być zagwa-

rantowane dla PZPR, ZSL i SD (60 proc.) oraz dla prokomunistycznych organizacji 
katolików – PAX, UChS i PZKS (5 proc.). O pozostałe 35 proc. miejsc (161 manda-
tów) mieli walczyć w wolnych wyborach kandydaci bezpartyjni,

 utworzenie urzędu Prezydenta PRL, wybieranego przez Zgromadzenie Narodo-
we na 6-letnią kadencję,

 zwiększenie roli Sejmu jako naczelnego organu państwa, likwidacja Rady Pań-
stwa,

 zmiana prawa o stowarzyszeniach, która umożliwiła rejestrację NSZZ „Solidar-
ność”, NSZZ RI „Solidarność”, NZS,

 większe kompetencje Trybunału Konstytucyjnego oraz Rzecznika Praw Obywa-
telskich,

 dostęp opozycji do mediów (np. raz w tygodniu półgodzinna audycja w TVP, 
reaktywowanie „Tygodnika Solidarność”, powstanie dziennika opozycyjnego 
– „Gazety Wyborczej”),

 przyjęcie „Stanowiska w sprawie polityki społecznej i gospodarczej oraz reform 
systemowych”, jednak bez większych konkretów w sprawie reform gospodar-
czych.
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Dziejowa zmiana czy 
„paktowanie z czerwonymi”? 

6 LUTEGO 1989 R. 
POCZĄTEK OBRAD OKRĄGŁEGO STOŁU

Idea zorganizowania rozmów między władzą PRL a nielegalną wówczas 
„Solidarnością” po raz pierwszy sformułowana została w sierpniu 1988 
roku, podczas spotkania gen. Czesława Kiszczaka z Lechem Wałęsą. Po 
debacie telewizyjnej między Lechem Wałęsą a Alfredem Miodowiczem w 
listopadzie 1988 roku stało się już niemal pewne, że władze PRL pójdą na 
jakąś formę ustępstw. 

Warunkiem władz PRL do podjęcia rozmów było wygaszanie strajków organizo-
wanych przez „Solidarność”, które z różnym nasileniem trwały od wiosny 1988 roku. 
Przeszkodą była postawa twardogłowych komunistów, którzy nie chcieli dopuścić do 
ponownej legalizacji „Solidarności”, głównego warunku stawianego przez Związek.

Ekipa gen. Wojciecha Jaruzelskiego organizując Okrągły Stół i częściowo wolne 
wybory chciała opozycję solidarnościową wmontować w system swojej władzy w sy-
tuacji, gdy ZSRS wycofywał swoje „aktywa” z Polski.

Zaczęło się od zmian w gospodarce. W maju 1988 r. George Soros przyjechał 
do Polski. Spotkał się z gen. Wojciechem Jaruzelskim i premierem Mieczysławem 
F. Rakowskim, przedstawiając plan transformacji systemu gospodarki planowej 
na wolnorynkową. Pod koniec 1988 roku rząd Rakowskiego i Biuro Polityczne 
KC PZPR podjęły decyzję o wprowadzeniu ustroju kapitalistycznego w pakiecie 
ustaw gospodarczych.

Ostatecznie w trwających do 5 kwietnia 1989 r. obradach 
Okrągłego Stołu ustalono m.in. ponowną legalizację 
„Solidarności”, powołanie nowego dwuizbowego parlamentu, 
a także wolne wybory do Senatu. W wyborach do Sejmu 
65 proc. mandatów zagwarantowano PZPR, ZSL i SD oraz 
prokomunistycznym organizacjom katolików .

Wprowadziły one nowe regulacje w sferze centralnego kierowania gospodarką, 
opodatkowania, funkcjonowania i finansów przedsiębiorstw państwowych, banko-
wości i systemu dewizowego. Szczególne znaczenie miały ustawy z 23 grudnia 1988 
roku. Ustawa o działalności gospodarczej zrównała prawa podmiotów państwowych, 
spółdzielczych i prywatnych pod względem prawnym, jak i w dostępie do kredytów 
oraz reglamentowanych dóbr. Wprowadziła również daleko idącą swobodę w zakresie 
form i rodzajów prowadzonej działalności. Drugą fundamentalną ustawą była ta o 
działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych – stworzyła bardzo 
korzystne warunki dla kapitału obcego.

Przeciwko „paktowaniu z czerwonymi” byli nieliczni. Aktywna była tzw. Gru-
pa Robocza NSZZ „S”, opozycyjna wobec Lecha Wałęsy, której przewodził Andrzej 
Gwiazda. Do bojkotu rozmów wezwała Federacja Młodzieży Walczącej i Solidarność 
Walcząca, której rola była jednak niewielka. Ulotki wzywające do bojkotu sygnowały 
też Liberalno-Demokratyczna Partia „Niepodległość” i PPS-Rewolucja Demokra-
tyczna oraz rozmaite kluby, np. KSN, w którym byli m.in. Bronisław Komorowski i 
Wojciech Ziembiński.

Odrębnym problemem był OPZZ, broniący swego monopolu na działalność 
związkową i zapraszający „S” do wejścia w ich struktury w zakładach.

Propozycja rozmów dawała opozycji nadzieję na powrót do legalnej działalności, a w dal-
szej perspektywie doprowadzić do przekształcenia gospodarczego i politycznego Polski.

Po kilku miesiącach przygotowań 6 lutego 1989 r. rozpoczęły się obrady Okrągłego 
Stołu. Strony uzgodniły, że rozmowy będą się toczyły w trzech zespołach: zespole do 
spraw gospodarki i polityki społecznej, zespole do spraw pluralizmu związkowego 
oraz zespole do spraw reform politycznych.

Wcześniej 18 grudnia 1988 r. ogłoszono powołanie Komitetu Obywatelskiego przy prze-
wodniczącym NSZZ „Solidarność”, a 7 kwietnia 1989 r. KKW „Solidarności” zadecydowa-
ła o powierzeniu prowadzenia kampanii wyborczej właśnie Komitetowi Obywatelskiemu 
pod logo Związku. Zadanie rekomendowania kandydatów przypadło odbudowującym się 
strukturom regionalnym „S”. Bez wsparcia odradzającego się Związku wątła opozycja wobec 
„realnego socjalizmu” nie mogłaby skutecznie stanąć w wyborcze szranki.

Ostatecznie w trwających do 5 kwietnia 1989 r. obradach Okrągłego Stołu ustalono 
m.in. ponowną legalizację „Solidarności”, powołanie nowego dwuizbowego parla-
mentu, a także wolne wybory do Senatu. W wyborach do Sejmu 65 proc. mandatów 
zagwarantowano PZPR, ZSL i SD oraz prokomunistycznym organizacjom katolików 
(tzw. wybory kontraktowe z 4 czerwca 1989 r.). Utworzono również urząd prezydenta 
wybieranego przez Zgromadzenie Narodowe.

Po kilku miesiącach wszystkie ustalenia Okrągłego Stołu wymknęły się spod 
kontroli członków PZPR, w efekcie zawiązania koalicji OKP, ZSL i SD utracili oni 
władzę. W krótkim czasie doszło do rzeczywistych zmian systemowych. Obie strony 
nie przewidziały ani jednego, ani drugiego.

Artur S. Górski

Obojętny, nie 
interesuje mnie to

Raczej negatywny

Zdecydowanie
negatywny

Zdecydowanie 
pozytywny

Raczej pozytywny

Trudno powiedzieć

36%

9%
6%

12%

31%

6%

Jaki jest Pana/Pani stosunek do porozumień zawartych
przy Okrągłym Stole?
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Był najlepszy, najbardziej 
właściwy w ówczesnej 
sytuacji

Miał swoje dobre strony, ale 
ustępstwa wobec władzy 
były zbyt duże, kompromis 
za daleko posunięty

Był to zły sposób 
przygotowania przemian 
politycznych, niepotrzebne 
ustępstwa wobec władz 
komunistycznych

Trudno powiedzieć

Czy Pani/Pana zdaniem przyjęty przy Okrągłym Stole sposob 
przeprowadzenia przemian politycznych w Polsce... (w proc.):

I 2009            III/IV 2010          I 2014                I 2019

30

37

8

25

31

39

7

22

27

41

11

20

21

41

13

26

Umowa społeczna

Zmowa elit

Trudno powiedzieć

Jakie określenie, Pana/Pani zdaniem, lepiej pasuje do 
porozumienia zawartego przy Okrągłym Stole?

I 2009                        III/IV 2010                      I 2019

44

26

30

43

31

26

38

38

24
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Co prawda, jak wynika ze stycznio-
wych badań przeprowadzonych przez 
CBOS, wciąż duża część respondentów 
ma stosunek pozytywny do porozu-
mień Okrągłego Stołu (raczej pozytyw-
ny 31 proc., zdecydowanie pozytywny 
6 proc.), przeciwnego zdania jest 15 
proc., a 36 proc. ma stosunek obojęt-
ny. Jednak już tylko 22 proc. badanych 
osób uznało to wydarzenie za koniec 
ustroju komunistycznego w Polsce.

Ponad dwie trzecie badanych (70 proc.) 
respondentów uznało, że porozumienia 
Okrągłego Stołu umożliwiły pokojowe, 
bezkrwawe przekazanie władzy, przeciw-
nego zdania było 10 proc. 

Jednocześnie znaczna część badanych 
zgadza się z krytycznymi opiniami doty-
czącymi tych wydarzeń. Ponad połowa 
respondentów uważa, że w wyniku Okrą-
głego Stołu w Polsce nie doszło do rozli-
czenia minionego systemu i jego głównych 
przedstawicieli (55 proc.), a także – że 
porozumienia te umożliwiły zachowanie 
wpływów przedstawicielom komunistycz-
nej nomenklatury (52 proc.).

30 procent badanych uważa, że poro-
zumienie z władzą było niepotrzebne, bo 
stary system i tak by wkrótce upadł. 41 
proc. badanych jest przeciwnego zdania.

Co ciekawe, 38 procent uważa, że 
najlepiej do porozumienia zawartego 
przy Okrągłym Stole pasuje określenie 
„umowa społeczna” (spadek o 6 proc. 
w stosunku do roku 2009). Natomiast 
także 38 procent badanych określiło je 
jako „zmowę elit” (wzrost o 12 proc. 
w stosunku do 2009 roku). 

Sam fakt podjęcia rozmów między 
komunistyczną władzą i częścią solidar-
nościowych elit jest dosyć pozytywnie 
postrzegany przez dużą część Polaków, 
jednak to, co było efektem tych rozmów, 
budzi już znacznie więcej zastrzeżeń. 
Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat 
maleje liczba osób, które uważają, że 
przyjęty przy Okrągłym Stole sposób 
przeprowadzania przemian politycznych 
w Polsce „był najlepszy, najbardziej wła-
ściwy w ówczesnej sytuacji”. W 2009 roku 
uważało tak 30 proc. badanych, dziś jest 
to 21 proc. Dziesięć lat temu 37 procent 
respondentów uważało, że Okrągły Stół 
„miał swoje dobre strony, ale ustępstwa 
wobec władzy były zbyt duże, kompromis 
był za daleko posunięty”, w styczniu 2019 
roku tego zdania jest 41 proc. badanych.

Że „był to zły sposób przeprowadze-
nia przemian politycznych, niepotrzeb-
ne ustępstwa wobec władz komuni-
stycznych” uznało 13 procent badanych 
w tym roku, to jest o 5 procent więcej 
niż w 2009 roku.

Małgorzata Kuźma
Na podstawie raportu przeprowadzonego 
przez CBOS w dniach 10–17 stycznia 2019 
roku na liczącej 928 osób reprezentatywnej 
próbie losowej dorosłych mieszkańców.

RAPORT CBOS

Co myślimy o Okrągłym Stole 
po 30 latach
Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło w styczniu bieżącego roku badanie, jak Polacy pamiętają i oce-
niają Okrągły Stół z perspektywy trzydziestu lat. Co ciekawe, CBOS zadał te same pytania swoim respondentom 
już po raz trzeci (pierwsze badanie – styczeń 2009 rok, drugie – styczeń 2014 rok). Tak więc możemy prześledzić 
zmiany, jakim ulegały opinie Polaków na temat porozumienia zawartego między przedstawicielami władzy ko-
munistycznej i częścią elit solidarnościowych. 

HISTORIA
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MAGAZYNEK PODRĘCZNY pod redakcją Martyny Werry

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

CYTAT MIESIĄCA

MIESIĄC W LICZBACH

4931,80 zł – tyle wynosiło przecięt-
ne wynagrodzenie brutto w styczniu 
2019 r. W porównaniu z grudniem 
2018 r. było niższe o 6,5 proc., 

6,2 proc. wyniosła miesięczna 
stopa bezrobocia rejestrowanego 
w styczniu 2019 r. – według danych 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. W porównaniu do grud-
nia 2018 r. była wyższa o 0,4 proc.

O 7,4 proc. wzrosła produkcja sprze-
dana przemysłu w styczniu 2019 r. 
wobec grudnia 2018 r.

16,3 tys. mieszkań oddano do użyt-
ku w styczniu tego roku, czyli o 8,6 
proc. więcej niż przed rokiem – poin-
formował GUS. Było to jednak o 22,1 
proc. mniej niż w grudniu 2018 r.

O 6,6 proc. była wyższa sprzedaż 
detaliczna w cenach bieżących 
w styczniu tego roku w porównaniu 
ze styczniem 2018 roku.

0,9 proc. rok do roku wynosiła in�a-
cja w styczniu 2019 r. – podał GUS.

Po zmianie przepisów prawa karnego 
związanego z pociąganiem do odpo-
wiedzialności osób, które uchylają się 
od płacenia alimentów, ich ściągal-
ność do Funduszu Alimentacyjnego 
wzrosła przeszło 2,5-krotnie.

LICZBA MIESIĄCA

Tylu cudzoziemców w 2018 roku 
pracowało w Polsce. Są to w kolejności: 
Ukraińcy, Białorusini i Wietnamczycy.

1,4 miliona

Na terenie porośniętym przez gę-
sty las archeolodzy odkryli kompletną 
osadę sprzed prawie dwóch tysięcy lat. 
Znalezisko stanowi unikat w skali całej 
Europy, ponieważ zwykle odnajduje się 
pojedyncze domy, kurhany, grodziska czy 
inne obiekty. Tymczasem znalezisko w 
Borach Tucholskich jest całym osiedlem 
wraz z gospodarczym otoczeniem w po-
staci pól i pastwisk. Wygląda na to, że po 

opuszczeniu przez mieszkańców w oko-
licach I wieku po narodzeniu Chrystusa 
osada pozostała nietknięta – leśna gę-
stwina uchroniła ją przed zaoraniem lub 
zabudowaniem przez kolejne pokolenia. 
Archeolodzy natra�li na nią dzięki techni-
ce lotniczego skanowania laserowego. Te-
raz zacierają ręce, bo potencjał naukowy 
znaleziska już porównuje się do słynnej 
osady w Biskupinie.

Do licznych diet mających poprawić 
funkcjonowanie różnych organów naszego 
ciała dołączył wzorzec żywienia optymalny 
dla mózgu. Naukowcy z Uniwersytetu w 
Illinois, którzy go opracowali, zastosowali 
nowatorskie metody – nie prosili uczestni-
ków badania o wypełnianie ankiet, które ci 
mogliby „podkręcić”, lecz zbadali pobrane 
od nich próbki krwi i wykorzystali rezonans 
magnetyczny, co umożliwiło obiektywne 
sprawdzenie stanu aktywności najważniej-
szego naszego narządu. 

Okazało się, że jego pracę poprawiają 
kwasy tłuszczowe Omega-3 i Omega-6 
(pierwsze znajdziemy w olejach roślin-
nych, drugie między innymi w rybach, 

migdałach i orzechach włoskich), karo-
tenoidy (ich źródłem są m.in. marchew, 
dynia, papryka, brokuły, morele i pietrusz-
ka naciowa) i likopen (przeciwutleniacz 
obecny przede wszystkim w pomido-
rach). Korzystnie wpływa na mózg rów-
nież spożywanie witamin z grupy B: B2 
(jej źródłem jest m.in. wieprzowina, drób, 
produkty zbożowe i mleko), B9 (można ją 
znaleźć w nasionach roślin strączkowych, 
najlepiej surowych) i B12 (obecna m.in. 
w rybach, mięsie, mleku, jajach i serach). 
Ostatnim zalecanym składnikiem jest wi-
tamina D, której najlepszym źródłem są 
tłuste ryby morskie, nieco mniej zawierają 
jej żółty ser, jajka i mleko.
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Przeciętny czas dotarcia zespołu ratownictwa medycznego 
(w min)

w mieście powyżej 10 tys. mieszkańców

w mniejszych miejscowościach

W 2015 roku ponad 88 proc. karetek 
pogotowia przybywało na miejsce we-
zwania w czasie nieprzekraczającym usta-
lonego prawnie (15 minut w miastach 
powyżej 10 tys. mieszkańców i 20 minut 
w mniejszych miejscowościach). Jednak 
w 2017 roku ten odsetek zmniejszył się 
już do 79 proc. Dane za 2018 rok nie są 
jeszcze znane. W wielu wsiach czeka się 
na ambulans 45 minut. A jak wiadomo, 
w przypadku osoby w stanie krytycznym 
znaczenie ma każda minuta.

 Skąd biorą się opóźnienia? Według 
Ministerstwa Zdrowia nie jest gorzej, tylko 

po prostu ujednolicenie systemu zbierania 
i przetwarzania danych skutkowało po raz 
pierwszy ukazaniem prawdziwego obrazu. 
Jednak pojawiają się też inne wyjaśnienia. 
Przyczyną wydłużenia czasu dojazdu kare-
tek może być zwiększający się ruch drogo-
wy. Poza tym karetki są w coraz gorszym 
stanie technicznym, a to sprawia, że ich 
kierowcy boją się „przygazować”. Inną przy-
czyną może być zmniejszenie liczby dyspo-
zytorni medycznych, co skutkuje chaosem 
i częstym wprowadzaniem ratowników w 
błąd. Teorie teoriami, a o�arami – również
śmiertelnymi – bywają pacjenci.

Karetki dojeżdżają 
coraz później

Dieta najlepsza dla mózgu

Co właściwie 
kryje się pod tym 
modnym poję-
ciem? Jako inteligen-
cję emocjonalną określa 
się rozpoznawanie, używanie, 
rozumienie i regulowanie emocji. 
Według wielu badaczy te umie-
jętności w większym stopniu de-
cydują o ewentualnym sukcesie 
zawodowym niż inteligencja ra-
cjonalna. A jak jest z nią u naszych 
rodaków?

 Według przeprowadzonego 
niedawno badania Instytutu Roz-
woju Emocji 30 proc. badanych 
Polaków miało wysoki poziom in-
teligencji emocjonalnej, 38 proc. 
średni, a 32 proc. niski. Poziom 
ogólny można więc okre-
ślić jako średni. Ciekawsze 
okazały się wyniki badań 
polskich menedżerów (pre-
zesów i dyrektorów, w tym dyrektorów 
placówek edukacyjnych). Okazało się, że te 
osoby oceniały poziom własnej inteligencji 
emocjonalnej jako znacznie wyższy od rze-

czywistego – aż 42 proc. z nich twierdziło, 
że rozpoznaje emocje w stopniu wysokim. 
Tymczasem badanie pokazało, że to cecha 
tylko 22 proc. z nich.

Inteligencja emocjonalna 
Polaków „Mój poziom IE? 

Oczywiście 
bardzo wysoki!

W 2016 roku 6,9 proc. pracujących Po-
laków deklarowało, że pensja nie daje im 
możliwości godnego życia. W przypadku 
zatrudnionych na stanowiskach pracow-
niczych ten odsetek wzrasta do prawie 
9,6 proc. Co gorsza, pracę miało 3,9 proc. 
osób żyjących w skrajnym ubóstwie 
– a więc takich, których nie stać na zaspo-
kojenie podstawowych potrzeb, takich 
jak jedzenie czy lekarstwa. Tak wynika z 
badań dr hab. Anny Zachorowskiej-Ma-
zurkiewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego.  
O ile jednak jej badania opierające się na 

subiektywnych ocenach sytuacji material-
nej respondentów mogłyby zostać uzna-
ne za przesadnie pesymistyczne, o tyle 
obiektywny wskaźnik niedostatku też nie 
skłania do optymizmu. Wskaźnik pokazuje 
odsetek obywateli niemogących pozwolić 
sobie na przynajmniej trzy z określonych 
dziewięciu wydatków (między innymi 
ogrzanie domu, posiadanie pralki, spędze-
nie tygodniowego urlopu poza domem). 
Według tego wskaźnika w 2016 roku nie-
dostatek dotknął 38,5 proc. osób, w tym 
51,2 proc. pracujących �zycznie.

Pracują i nie mają na jedzenie

Starożytna wioska w Borach Tucholskich

W Niemczech wolną niedzielę chroni konstytucja i nie słyszę, żeby 
Niemcy cierpieli z powodu tego, że nie mogą robić codziennie zakupów.

Marzena Gradecka, założycielka i właścicielka  
Polskiej Grupy Drogeryjnej, jedna z najbogatszych Polek,  

odnosząc się do sprawy zakazu handlu w niedziele
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Ze Lwowem wiążą się początki polskiej Marynarki Handlowej. Imię tego miasta 
otrzymał żaglowiec szkolno-handlowy przeznaczony do praktyk morskich uczniów 
powstałej w 1920 roku Państwowej Szkoły Morskiej w Tczewie. Zatem Lwów stał się 
symbolem odrodzenia się Polski nad Bałtykiem. I choć posiadaliśmy w tym czasie 
liczną kadrę morską, w tym admirałów i oficerów marynarki morskiej i handlowej 

Pod żaglami Lwowa

DZIEJE POLSKI NAD BAŁTYKIEM  W XX WIEKU
(CZĘŚĆ 2)

Model statku Lwów w Muzeum Wisły. Model w skali 1:100 wykonał 
kpt. ż.w. Mieczysław Markiewicz.

oraz marynarzy, którzy pływali wcześniej we flotach 
państw zaborczych, a najwięcej ich było we flocie ro-
syjskiej, przede wszystkim wojennej, to jednak myśl 
o utworzeniu od nowa kadry morskiej przyświeca-
ła wszystkim entuzjastom własnej floty handlowej 
i wojennej. Do nich należeli m.in. wiceadmirał Kazi-
mierz Porębski czy Antoni Garnuszewski, pierwszy 
dyrektor wspomnianej Szkoły Morskiej w Tczewie. 
Oczywiście nie można tu nie wspomnieć ministra 
Eugeniusza Kwiatkowskiego. 

Żaglowiec ten, zanim nadano mu nazwę Lwów 
i podniesiono banderę polską, posiadał już bogatą 
przeszłość. Zbudowany w 1869 roku w jednej ze 
stoczni angielskich, pływał u armatorów angielskich, 
włoskich i holenderskich. W 1898 roku podczas 
sztormu na Oceanie Indyjskim utracił wszystkie 

maszty, lecz kadłub ocalał. Jego holenderski armator przebudował go z fregaty na 
bark. Podczas postoju w 1920 roku w Rotterdamie został kupiony przez Departament 
Spraw Morskich, podległy wówczas Ministerstwu Spraw Wojskowych. Choć był to 
już stary żaglowiec, to jednak o jego kupnie zdecydowano z uwagi na pozostający 
w dobrym stanie żelazny kadłub. 

I tak Lwów pod polską banderą, uszytą przez lwowianki, pływał po morzach 
i oceanach świata z nazwą Gdańsk jako portu macierzystego, świadcząc wszędzie, 
że istnieje takie państwo jak Polska. W swój najdłuższy rejs jako żaglowiec Szkoły 
Morskiej w Tczewie wyruszył w roku 1923 pod komendą kapitana ż.w. Tadeusza 
Ziółkowskiego, byłego oficera niemieckiej marynarki wojennej. Przepłynął równik 
jako pierwszy polski statek i był przyjmowany serdecznie w Brazylii przez tamtejszą 
ludność polską.

W następny dłuższy rejs, bo do Włoch, Lwów wyruszył latem 1925 roku pod 
dowództwem Mamerta Stankiewicza, byłego oficera floty rosyjskiej pochodzącego 
z Ziemi Wileńskiej. Tam zawinął do Genui, skąd załoga udała się na zwiedzanie 
Rzymu. Udano się też do Watykanu, gdzie polskich marynarzy przyjął na audiencji 
papież Pius XI.

Następnym komendantem Lwowa został Konstanty Maciejewicz, dotychczas jego 
pierwszy oficer. Był absolwentem Morskiego Korpusu Kadetów w Petersburgu, aż do re-
wolucji październikowej służył w marynarce wojennej Rosji. Dowodząc Lwowem, odbył 
rejs latem 1928 roku do Konstancy w Rumunii. Tam wyokrętowani zostali uczniowie 
Szkoły Morskiej, którzy koleją wrócili do Polski. W ich miejsce zaokrętowano kolejną 
grupę uczniów tej szkoły, którzy uczestniczyli w powrotnym rejsie do kraju. Podczas 
niego Lwów zawinął do Stambułu, będąc wówczas pierwszym polskim statkiem w tym 
tureckim porcie. Z miejsca odwiedzili żaglowiec tamtejsi Polacy. Stał się też obiektem 
zainteresowania dziennikarzy wszystkich najważniejszych pism tureckich. 

W 1930 roku wraz z przeniesieniem Państwowej Szkoły Morskiej z Tczewa do 
Gdyni Lwów został wycofany ze służby. Jego miejsce zajęła zakupiona we Francji, 
choć zbudowana w Niemczech, fregata nazwana Darem Pomorza. Dowodził nią 
nadal Konstanty Maciejewicz. 

Pamięć o Lwowie i Szkole Morskiej w Tczewie przetrwała długie lata. Jeszcze 
w latach sześćdziesiątych XX wieku odbywali spotkania jej absolwenci, zwani „Tcze-
wiakami”.

Aleksander Miśkiewicz
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Mamert Stankiewicz, 
zdjęcie późniejsze jako 
kapitana MS Piłsudski.

W II RP zarobki pracujących osób, od prezydenta do podoficera Wojska Polskie-
go, regulowała specjalna tabela punktowa i mnożna identyczna dla wszystkich 
grup zawodowych, ze składnikami zależnymi od grupy urzędniczej, stażu, re-
gionu i stanu cywilnego. 

JAK PŁACONO PRZED WOJNĄ

Tabela wynagrodzeń w okresie 
międzywojennym

Przez cały niemal ubiegły rok świę-
towaliśmy stulecie odzyskania niepod-
ległości. Odbudowa państwowości po 
1918 roku nie mogła się powieść bez 
odpowiednio przygotowanego korpusu 
urzędników, których zadanie polegało na 
administracyjnym zjednoczeniu ziem po 
zaborach. Najpełniejszą charakterystykę 
służby publicznej w doktrynie prawnej 
lat dwudziestych przedstawił Stanisław 
Kasznica (ostatni komendant główny 
Narodowych Sił Zbrojnych, ofiara mor-
du sądowego z 1948 r.) w pracy „Polskie 
prawo administracyjne”. 

Ocena kwalifikacji 

W 1922 r. rządowy projekt ustawy 
o pracownikach służby cywilnej zakładał 
powołanie komisji kwalifikacyjnych do 
oceny przydatności urzędnika. Na etapie 
legislacyjnych prac wprowadzono jedno-
litą formę ocen w postaci tabeli. Było to o 

stra spraw wewnętrznych w porozumie-
niu z ministrem skarbu. Rada Ministrów 
brała przy tym pod uwagę zmianę wyso-
kości kosztów utrzymania. 

Generalną zasadą było, iż „pracownicy 
państwowi pobierają płace na podstawie 
podziału na kategorje”. Urzędnicy nale-
żeli do jednej z czterech kategorii służby 
państwowej: administracji ogólnej, szkol-
nictwa, sądownictwa i wojska.

 
Od prezydenta 
do posterunkowego 

Prezydent RP miał do dyspozycji też 
budżet na reprezentację. W budżecie na 
rok 1937/1938 (ustawa skarbowa od 1 
kwietnia 1937 r. do 31 marca 1938 r.) 
roczne uposażenie prezydenta Rze-
czypospolitej określono na kwotę 195 
tys. ówczesnych złotych (czyli około 2 
mln zł). W preliminarzu budżetowym 

szawie, mając dwoje dzieci, po 12 latach 
pracy), a nauczyciel szkoły powszechnej 
w tych samych warunkach rodzinnych 
444 zł, a na prowincji 367 zł.

Sędziowie Sądu Najwyższego otrzy-
mywali od 1190 do 1545 zł. Dalej – 1350 
zł w sądzie apelacyjnym, 1118 zł w skła-
dzie sądu okręgowego, zaś 884 zł w sądzie 
powiatowym, a najniższą pensję miał sę-
dzia sądu pokoju lub powiatowego – od 
431 zł do 884 zł.  

W policji wynagrodzenie zasadnicze 
wahało się od 150 zł dla posterunkowego 
i przodownika (180 zł), przez 335 zł dla 
komisarza, po 700 zł dla inspektora.

Żołd też był zależny od stanu cywil-
nego. W wojsku najwyższe uposażenie 
otrzymywał oficer lub podoficer żona-
ty, mający dwoje dzieci. Pensja generała 
dywizji (mającego rodzinę) w 1928 r. to 
1998 zł, pułkownika 1442 zł, majora 1035 
zł, kapitana 822 zł, plutonowego 368 zł.  
Najniższe uposażenie miał samotny ka-
pral na prowincji 167,17 zł.

Dla porównania – robotnik przed 
i po Wielkim Kryzysie (1929–1934) za-

rabiał średnio 96 zł miesięcznie (rów-
nowartość 20 ówczesnych dolarów). 
Na wyższe zarobki można było liczyć 
w hutnictwie – 128 zł. 

Grupy i dodatki

W budżecie na 1939 r. przewi-
dziano 62 640 etatów urzędniczych 
i 89 131 etatów nauczycielskich, po-
dzielonych na grupy. Grupa I to je-
den etat prezydenta RP. W najniższej 
grupie XII były 3503 etaty. Nauczy-
ciele w zbiorowości urzędników pań-
stwowych byli sytuowani w grupach 
od IV (566 etatów po 1000 zł) do XI 
(12 452 etaty po 130 zł). W II RP sę-
dziowie i prokuratorzy (3645 etatów 
w odrębnych grupach od I do IV) 

cieszyli się pensją od 425 do 1100 zł.
Były dodatki funkcyjne: rektor: 500 zł, 

dyrektor szkoły średniej 100–150 zł, kie-
rownik szkoły podstawowej 5–50 zł.

Ceny

Według „Małego rocznika statystycz-
nego 1939” za kilogram mięsa wołowe-
go i wieprzowego trzeba było zapłacić 
1,50–1,56 zł, a za kilogram ziemniaków 
– 10 groszy. Litr mleka kosztował 27 
groszy, a kilogram cukru złotówkę (w la-
tach 1936–38).  Na 10 kilogramów węgla 
trzeba było wydać 48 groszy. Za złotówkę 
można było zjeść w knajpie dobry obiad.

Auta były luksusem. Za popularnego 
fiata 508 trzeba było w 1938 r. zapłacić 
5,4 tys. zł (obecnych 60 tys. zł). Klasyczny, 
kultowy motocykl sokół 600 kosztował 
2,7 tys. zł (dzisiaj to byłoby 29 tys. zł). 

Kurs dolara z marca 1939 r. to 1 USD 
= 5,31 zł. Od 1920 do 1929 przeciętny 
dochód per capita wzrósł trzykrotnie (!) 
z 678 USD do 2117 USD rocznie (wg 
siły nabywczej USD z 1990 r.). To wynik 
imponujący. 

 Artur S. Górski

Tabela w druku sejmowym 
z 9 października 1923 r. 

legislacyjnych prac wprowadzono jedno-
litą formę ocen w postaci tabeli. Było to o 

mln zł). W preliminarzu budżetowym rabiał średnio 96 zł miesięcznie (rów-
nowartość 20 ówczesnych dolarów). 
Na wyższe zarobki można było liczyć 
w hutnictwie – 128 zł. 

Grupy i dodatki

dziano 62 640 etatów urzędniczych 
i 89 131 etatów nauczycielskich, po-
dzielonych na grupy. Grupa I to je-
den etat prezydenta RP. W najniższej 
grupie XII były 3503 etaty. Nauczy-
ciele w zbiorowości urzędników pań-

cieszyli się pensją od 425 do 1100 zł.Tabela w druku sejmowym 
z 9 października 1923 r. tyle ważne, że według tejże tabeli określa-

no też płace. Zmiana w jednym z segmen-
tów tabelarycznych pociągała też zmiany 
w kolejnych.

 
Kategorie

Dawało to poczucie stałości w rela-
cjach między poszczególnymi grupami 
zawodowymi w ramach ówczesnej „bu-
dżetówki”, a dysproporcje nie ulegały 
pogłębieniu.   

Dwa podstawowe prawa urzędnika, 
to jest prawo do wynagrodzenia i do 
uposażenia emerytalnego, regulowały 
osobne ustawy o uposażeniu funkcjo-
nariuszów (pisownia oryginalna – dop. 
red.) państwowych i wojska z 9 paździer-
nika 1923 r. oraz ustawa o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszów pań-
stwowych i zawodowych wojskowych. 

Uposażenie ustalane było przy pomo-
cy jednakowej dla wszystkich grup mnoż-
nej poprzez grupę i szczeble. W obrębie 
danej grupy przejście na wyższy poziom 
uposażenia odbywało się w stałych termi-
nach półrocznych. Każdorazowa zmiana 
mnożnej następowała na wniosek mini-

na rok 1929/1930 było to 240 tys. zł. 
Z tego pensja prezydencka oscylowała 
wokół 5 tys. zł.

W administracji ogólnej najwyższe 
uposażenie posiadał premier, którego 
pensja wynosiła w grudniu 1928 r. 2 tysią-
ce złotych (dokładnie 1937 zł), a w 1938 r. 
ok. 3 tysięcy złotych. Pensja ministra, ma-
jącego drugą klasę (premier miał pierw-
szą), wynosiła w tym czasie od 1589 zł do 
1806 zł (w zależności od jego stanu ro-
dzinnego i lat służby), podsekretarz stanu 
zarabiał od 1255 zł do 1610 zł, dyrektor 
departamentu i wojewoda od 994 zł do 
1414 zł, starosta od 456 zł do 714 zł. 

Na prowincji pensje były nieco niż-
sze, a do urzędników niższej kategorii 
należeli sekretarze, kanceliści i woźni, 
których pensje sięgały od 110 zł do 484 
zł, w zależności od stopnia i miejsca po-
bytu oraz stosunków rodzinnych.  

W szkolnictwie (dane za 1928 rok) na 
szczycie drabiny stał profesor uniwersyte-
tu z pensją od 886 zł do 1488 zł. Nauczy-
ciel gimnazjum zarabiał od 301 zł do 636 
zł (żonaty nauczyciel gimnazjum w War-
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Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy wpisał na posiedzeniu niejawnym 28 stycznia 
br. zmiany w Statucie NSZZ „Solidarność”, dokonane podczas Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „S” w Często-
chowie w 2018 roku. Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym to przede wszystkim wydłużenie kadencji władz 
Związku z czterech do pięciu lat. Nie wprowadzono  ograniczenia kadencyjności.
Zmiany weszły w życie z dniem ich rejestracji w KRS. Mimo ich wprowadzenia w trakcie kadencji nie ma potrzeby 
przeprowadzania ponownych wyborów władz związkowych, a kadencja będzie przedłużona z automatu.
Kandydować do władz podstawowych organizacji związkowych można legitymując się 6-miesięcznym stażem 
związkowym. Zarząd regionu może zdecydować o skróceniu tego okresu. W Statucie znalazł się zapis o możli-
wości podejmowania uchwał i decyzji głosowaniem „na odległość”. Zasady takiego głosowania określa uchwała 
Krajówki.  Jednolity tekst Statutu znajduje się na stronie internetowej Związku.

Zmiany w Statucie Związku 
wpisane przez sąd do KRS

UCHWAŁA Nr 8 XXIX KZD  
ws. zmian w §§ 35; 39 Statutu 
NSZZ „Solidarność”

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „So-
lidarność”, działając na podstawie § 60 
ust. 3 Statutu NSZZ „Solidarność”, wpro-
wadza następujące zmiany w Statucie 
NSZZ „Solidarność”.

W § 35 ustęp 2 dodaje się punkt  6) o 
następującej treści:

6) członkowie Prezydium KK, także w 
przypadku rezygnacji z funkcji wymie-
nionych w § 35 ust. 2 p 2 - 4.

§ 39 ustęp 3 otrzymuje brzmienie:
3. W skład Krajowego Zjazdu Delega-

tów wchodzą delegaci wybierani przez 
walne zebrania delegatów regionów 
oraz osoby pełniące funkcje wymienio-
ne w § 35 ust. 2 p. 2 - 4 oraz 6.

UCHWAŁA Nr 9 XXIX KZD  
ws. zmian w § 36 Statutu  
NSZZ „Solidarność”

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „So-
lidarność”, działając na podstawie § 60 
ust. 3 Statutu NSZZ „Solidarność”, wpro-
wadza następujące zmiany w Statucie 
NSZZ „Solidarność”.

§ 36 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:
„Kadencja każdej władzy trwa pięć 

lat z tym, że terminy wyborów na daną 
kadencję dla władz poszczególnych 
szczebli określa uchwała Komisji Krajo-
wej”.

dodaje się ustęp 1 a.  w brzmieniu:
„W wyjątkowych przypadkach Ko-

misja Krajowa lub odpowiednio zarząd 
regionu może zdecydować o wydłu-
żeniu lub skróceniu kadencji jednost-
kom przez siebie rejestrowanym, nie 
więcej jednak niż o 4 miesiące. Wyboru 
na nową kadencję dokonuje się w ter-
minach wyznaczonych przez Komisję 
Krajową, niezależnie od momentu 
pierwszego posiedzenia danej władzy 
w poprzedniej kadencji”.

UCHWAŁA Nr 10 XXIX KZD  
ws. zmian § 88 Statutu  
NSZZ „Solidarność”

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „So-
lidarność”, działając na podstawie § 60 
ust. 3 Statutu NSZZ „Solidarność”, wpro-
wadza następujące zmiany w Statucie 
NSZZ „Solidarność”.

§ 88 otrzymuje brzmienie
Zmiany do Statutu, uchwalone pod-

czas sesji Krajowego Zjazdu Delegatów 
w Częstochowie,  w październiku 2018 
roku, wchodzą w życie z dniem reje-
stracji.

UCHWAŁA Nr 11 XXIX KZD  
ws. zmian w § 37 Statutu  
NSZZ „Solidarność”

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Soli-
darność”, działając na podstawie § 60 ust. 
3 Statutu NSZZ „Solidarność”, wprowadza 
następujące zmiany w Statucie NSZZ „So-
lidarność”.

W § 37 wprowadza się ustęp 4. o tre-
ści:

„Posiedzenia władzy stanowiącej zwo-
ływane są  co najmniej 2 razy w kadencji”.

UCHWAŁA Nr 12 XXIX KZD ws. 
zmian w § 47 Statutu NSZZ 
„Solidarność”

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Soli-
darność”, działając na podstawie § 60 ust. 
3 Statutu NSZZ „Solidarność”, wprowadza 
następujące zmiany w Statucie NSZZ „So-
lidarność”.

§ 47 ustęp 8 otrzymuje brzmienie:
„Funkcją związkową, o której mowa w 

niniejszym paragra�e, jest członkostwo 
we wszystkich władzach Związku  oprócz 
członkostwa we władzy stanowiącej jed-
nostki organizacyjnej Związku, którą two-
rzą wszyscy członkowie danej jednostki. 
Nie istnieje ograniczenie w pełnieniu funk-
cji delegata wchodzącego w skład władzy 
stanowiącej regionalnych i krajowych jed-
nostek organizacyjnych Związku, wynika-
jące z ograniczeń związanych  z zajmowa-
nym stanowiskiem w zakładzie pracy”.

UCHWAŁA Nr 13 XXIX KZD  
ws. zmian w § 48 Statutu  
NSZZ „Solidarność”

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Soli-
darność”, działając na podstawie § 60 ust. 
3 Statutu NSZZ „Solidarność”, wprowadza 
następujące zmiany w Statucie NSZZ „So-
lidarność”.

§ 48 otrzymuje brzmienie:
Członek władzy wykonawczej lub 

kontrolnej, który utracił mandat delegata 
- członka władzy stanowiącej, która doko-
nała jego wyboru na daną funkcję, może 
pełnić tę funkcję do czasu podjęcia decy-
zji przez daną władzę stanowiącą o jego 
dalszym pełnieniu funkcji lub odwołaniu 
z pełnionej funkcji. Władza stanowiąca 
jest zobowiązana podjąć tę decyzję na 
najbliższym swoim posiedzeniu.

UCHWAŁA Nr 14 XXIX KZD  
ws. zmian w § 50 Statutu NSZZ 
„Solidarność”

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Soli-
darność”, działając na podstawie § 60 ust. 
3 Statutu NSZZ „Solidarność”, wprowadza 

następujące zmiany w Statucie NSZZ „So-
lidarność”:

W § 50 ustęp 2 pkt. 1 ppkt. a) dotych-
czasową treść zastępuje się następującą:

„1) kandydatem może być członek 
Związku spełniający jeden z następują-
cych warunków:

będący członkiem władzy stanowią-
cej, która dokonuje wyboru, spełniający 
wszystkie wymogi określone w uchwale 
Krajowego Zjazdu Delegatów, legitymu-
jący się co najmniej sześciomiesięcznym, 
nieprzerwanym okresem  przynależności 
do Związku bezpośrednio  poprzedzają-
cym wybór. Powyższy okres przynależno-
ści nie dotyczy kandydatów do władz  or-
ganizacji nowo tworzonych z wyjątkiem 
powstałych w wyniku połączenia lub po-
działu organizacji już istniejących.

Zarząd regionu może wyrazić zgodę 
na kandydowanie do władz podstawowej 
jednostki organizacyjnej Związku oraz 
jej wewnętrznych jednostek organiza-
cyjnych osób niespełniających warunku 
sześciomiesięcznego, nieprzerwanego 
okresu przynależności do Związku bezpo-
średnio poprzedzającego wybór. Decyzja 
zarządu regionu jest ostateczna”.

UCHWAŁA Nr 15 XXIX KZD  
ws. zmian w § 60 Statutu  
NSZZ „Solidarność”

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Soli-
darność”, działając na podstawie § 60 ust. 
3 Statutu NSZZ „Solidarność”, wprowadza 
następujące zmiany w Statucie NSZZ „So-
lidarność”:

W § 60 ustęp 2 dotychczasową treść 
zastępuje się następującą:

„Akty, o których mowa w ust. 1, przyj-
mowane są przy udziale co najmniej poło-
wy uprawnionych do głosowania, zwykłą 
większością głosów w głosowaniu jaw-
nym, chyba że Statut stanowi inaczej. Na 
żądanie co najmniej 1/10 uprawnionych 
do głosowania i obecnych na posiedze-
niu, głosowanie jest tajne”.  

W § 60 dodaje się ustęp 2a w brzmie-
niu:

„Dla władz wykonawczych i kontrol-
nych dopuszcza się możliwość głosowania 
przy wykorzystaniu środków bezpośred-
niego porozumiewania się na odległość. 
Zasady oraz sposób głosowań dla władz 
wykonawczych określa uchwała Komisji 
Krajowej, dla władz kontrolnych uchwała 
Krajowej Komisji Rewizyjnej.

W przypadku głosowań przy wyko-
rzystaniu środków bezpośredniego po-
rozumiewania się na odległość głosowa-
nie tajne zarządza się na wniosek 1/10 
uprawnionych do głosowania”.

Statut NSZZ „Solidarność” to zbiór podstawowych przepisów uchwalonych 
przez najwyższą władzę Związku – Krajowy Zjazd Delegatów, zarejestrowa-
ny przez sąd, obowiązujący wszystkich członków Związku. Statut określa 
m.in.: cele Związku i sposób ich realizacji, strukturę Związku, kompetencje 
i obowiązki statutowych władz związkowych wszystkich szczebli, prawa 
i obowiązki członków Związku oraz sposób wyboru władz. 

W preambule do Statutu czytamy m.in., że NSZZ „Solidarność” powołany w Pol-
sce w wyniku protestu robotniczego i utworzony na podstawie porozumienia zawarte-
go 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajko-
wym a Komisją Rządową, opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej 
i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw 
i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, 
społecznych i kulturalnych. 

17 września 1980 r. powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Soli-
darność” w kształcie takim, jaki znamy do dzisiaj, to jest jednego, ogólnopolskiego, 
niezależnego związku zawodowego. Tego dnia w siedzibie gdańskiego Międzyza-
kładowego Komitetu Założycielskiego zebrali się przedstawiciele 31 MKZ z całego 
kraju. Celem było wypracowanie modelu organizacji związkowej obejmującej cały 
kraj oraz jej statutu i programu działania. 

Mecenas Jan Olszewski zaproponował, aby MKZ w Gdańsku przygotował pro-
jekt statutu dla całego NSZZ, na podstawie którego poszczególne MKZ-y zareje-
strują się jako jeden związek. Z kolei Karol Modzelewski zaproponował, aby nową 
organizację nazwać Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.

22 września 1980 roku przyjęty został projekt Statutu opracowany przez Jana 
Olszewskiego, Andrzeja Stelmachowskiego i Wiesława Chrzanowskiego. 24 wrze-
śnia 1980 roku w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie został złożony wniosek o re-
jestrację NSZZ „Solidarność”. 24 października tego roku Sąd Wojewódzki w War-
szawie wpisał do rejestru związków zawodowych NSZZ „Solidarność”. Dokonał 
jednak w sposób arbitralny zmian w Statucie. Skreślone zostały zapisy o prawie 
do strajku, dopisano stwierdzenie o kierowniczej roli Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej. 

Wkrótce po tym zdarzeniu Krajowa Komisja Porozumiewawcza ogłosiła oficjal-
ny protest i zapowiedziała odwołanie do Sądu Najwyższego. Rząd PRL pod presją 
Związku zapewnił, że rejestracja przez Sąd Najwyższy nastąpi do 10 listopada 1980 
roku. Tak też się stało. 10 listopada Sąd Najwyższy uchylił poprawki wprowadzone 
do Statutu „Solidarności” przez warszawski Sąd Wojewódzki i rejestracja stała się 
faktem. Kierownictwo Związku, chcąc uniknąć konfrontacji z władzami, zgodziło 
się, by do Statutu został dodany aneks, w którym przytoczone zostały fragmenty 
konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy i fragment Porozumień Gdańskich 
mówiący o uznaniu przez MKZ kierowniczej roli PZPR w państwie. 

Na przestrzeni lat KZD wprowadzały liczne zmiany do Statutu Związku, do-
stosowując go do zmieniających się uwarunkowań. Ostatnie zmiany zostały wpro-
wadzone na zjeździe w Częstochowie w 2018 roku, a dotyczyły m.in. wydłużenia 
kadencji władz Związku z czterech do pięciu lat, jednak trzon Statutu zostaje nie-
zmienny, co świadczy o ciągłości NSZZ „Solidarność” od 1980 roku.

Roman Stegart

Czym jest Statut 
naszego Związku

W dniach 19–20 lutego szkolenie dla członków komisji zakładowych i komisji 
rewizyjnych przeprowadził Dział Szkoleń ZRG. Uczestniczyli w nim związkowcy 
z gdańskich i tczewskich organizacji związkowych m.in. z Wojewódzkiego Inspek-
toratu Ochrony Środowiska, Eurocash S.A., Eaton, Transportowego Dozoru Tech-
nicznego, Remontowej Shipbuilding, Orange.

 – Szkolenie obejmuje podstawy prawa przydatne w działalności organizacji 
związkowej. Omawiamy zmiany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, 
ale i prawa wewnątrzzwiązkowego. W ramach zajęć prezentowane są praktyczne 
rozwiązania w prowadzeniu organizacji związkowej – mówi Tadeusz Grubich, tre-
ner i metodyk związkowy.

Grafik szkoleń na II kwartał 2019 r.

Kwiecień 
 19.04  – Mobbing (szkolenie stacjonarne w Gdańsku)
 23–24.04 – Szkolenie dla członków komisji zakładowych i rewizyjnych (szkole-

nie stacjonarne w Gdańsku)
Maj
 22.05 –  Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (szkolenie stacjonarne 

w Gdańsku)
 23.05 – Szkolenie skarbników organizacji związkowych (szkolenie stacjonarne 

w Gdańsku)
Czerwiec
 12–13.06 – Rozwój Związku (szkolenie stacjonarne w Gdańsku)
 26.06  – Mobbing (szkolenie stacjonarne w Gdańsku)

Szkolenie związkowców
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Motywacja jest nam potrzebna do pracy, do osiągania celów, jest nam potrzebna do życia. Czym jest motywacja, 
a czym jest jej brak? Najprościej można to przedstawić, wyobrażając sobie pracę silnika spalinowego – aby silnik 
ruszył, potrzebna jest iskra, która zapala mieszankę paliwa, mieszanka wybucha i przesuwa tłok do przodu. Nie 
jest możliwe, żeby tłok w silniku cały czas przesuwał się do przodu, w pewnej chwili musi wrócić na swoje miejsce. 
Podobnie jest z motywacją. Motywacja jest zapłonem, iskrą wzbudzającą w nas potrzebę działania. Podobnie jak 
w samochodzie, jeżeli nie ma iskry, jeżeli zapłon nie działa, to samochód nie ruszy z miejsca.

Motywacja – energia do życia

Uczucie, gdy rozpoczyna-
my coś nowego, jest wspaniałe. 
Czujemy siłę, ekscytację, opty-
mizm, jednym słowem – czu-
jemy motywację do działania. 
W stanie wysokiej motywacji 
osiągamy najwięcej.  Jednak, 
na szczęście, taki stan nie trwa 
wiecznie, żaden człowiek nie 
może utrzymywać wysokiej 
motywacji w nieskończoność. 
Działają tu mechanizmy obron-
ne zapobiegające wyniszczeniu 
naszego organizmu. W zależ-
ności od osoby i wyznaczonego 
celu stan wysokiej mobilizacji 
może utrzymywać się od kil-
ku dni do kilku miesięcy. W 
tym stanie osiągamy najwięcej, 
potem następuje spadek i wy-
gaśnięcie, a następnie podej-
mujemy starania ponownego 
wzbudzenia motywacji. Jeśli 
jest nam coraz trudniej moty-
wować się do działania lub w ogóle nie 
jesteśmy w stanie się zmotywować, to 
możemy podejrzewać wypalenie zawo-
dowe lub nawet depresję.

Motywacja wewnętrzna 
i zewnętrzna

Osoby mające motywację wewnętrzną 
są w lepszej sytuacji, niż te, które muszą 
szukać motywacji na zewnątrz. Motywa-
cja wewnętrzna pobudza kreatywność, 
sprawia, że łatwiej jest nam angażować 
się w działania, ponieważ tutaj już sama 
aktywność jest nagrodą. Aby określić, 
czy do działania popycha nas motywa-
cja wewnętrzna, czy zewnętrzna, należy 
zadać sobie pytanie: po co to robię? Są 
ludzie, którzy amatorsko uprawiają sport 
(biegają, jeżdżą na rowerze, pływają,) 
bo to lubią (motywacja wewnętrzna), 
a inni zaczynają ćwiczyć, bo kazał im 
lekarz (zewnętrzna). Nie jest to jednak 
takie proste, możliwa jest także zmiana 
motywacji w trakcie działania, na przy-
kład umówiliśmy się z przyjaciółmi na 
bieganie i poszliśmy, choć nie mieliśmy 
ochoty, poszliśmy, bo im to obiecaliśmy 
– zadziałała tutaj motywacja zewnętrzna, 
ale trening tak bardzo się nam spodobał, 
że zaczęliśmy czerpać z niego prawdziwą 
radość i mieć ochotę na więcej – wzbu-
dziła się w nas motywacja wewnętrzna. 
Może też być odwrotnie – to znaczy, że 
jeśli zaczniemy otrzymywać z zewnątrz 
atrakcyjne nagrody za działania, których 
wykonywanie dotychczas było dla nas 
satysfakcjonujące, to uczucie zadowole-
nia i wewnętrzna motywacja spadają.  

Motywacja może być dodatnia lub 
ujemna. Ujemna powstaje, gdy zosta-
niemy czegoś pozbawieni, gdy czujemy 
się zaatakowani, gdy odmawia się nam 
zaspokojenia potrzeb i gdy czujemy się 
zagrożeni. Napięcie motywacyjne do-
datnie pojawia się wtedy, gdy chcemy 

zrealizować nowe interesujące zadania, 
gdy mamy satysfakcję i przyjemność z 
podejmowanych aktywności. 

Czynniki podnoszące poziom mo-
tywacji to motywatory, mogą one być 
wewnętrzne i zewnętrzne oraz ujemne 
i dodatnie. Motywatory wewnętrzne to 
między innymi ciekawość, która sprawia, 
że interesujemy się jakimś zagadnieniem, 
poczucie sprawstwa, czyli poczucie 
wpływu na bieg wydarzeń, wyrazy uzna-
nia najlepiej przekazane na tle grupy, po-
zytywne relacje ze współpracownikami i 
z przełożonymi, a także rywalizacja (lu-
dzie uwielbiają się porównywać), rodzaj 
wykonywanej pracy oraz wyzwania, czyli 
chęć przeciwstawiania się trudnościom. 
Motywatory zewnętrzne to nagrody pie-
niężne i rzeczowe, premie, podwyżki i 
awanse. Motywatory ujemne to kary i 
nagany, negatywne opinie, dodatnie to 
pochwały, nagrody i wyróżnienia.

Motywacyjne perpetuum 
mobile – nawyki 

Niektóre zadania możemy wykony-
wać niejako automatycznie, podobnie 
jak silnik magnetyczny, który zawsze 
pracuje. My też mamy takie mechani-
zmy, które pozwalają na wykonywanie 
zadań bez motywacji – są to nawyki.  
Przykładowo codzienne mycie zębów 
jest nawykiem. Przecież nie musimy się 
codziennie motywować do tego, żeby 
umyć zęby? Nie zastanawiamy się nad 
tym, czy myjemy dziś zęby, czy nie – po 
prostu to robimy każdego dnia, ponie-
waż mamy wypracowany taki nawyk. 
Wyrobiony nawyk jest bardzo dobrą 
sprawą, ponieważ pozwala osiągać cele 
bez wydatkowania energii na motywa-
cję. Jeżeli chcemy osiągnąć jakiś cel, 
nauczyć się języka obcego albo syste-
matycznie uprawiać sport, to wyróbmy 
sobie nowy nawyk. 21 dni, przez trzy 

tygodnie trzeba motywować 
się i powtarzać daną czynność, 
codziennie o tej samej porze i w 
podobnych warunkach. Po tym 
okresie będzie to już czynność 
nawykowa, podobnie jak mycie 
zębów.

Pracodawcy też 
motywują pracowników

Nad podniesieniem poziomu 
motywacji głowią się też praco-
dawcy, w sytuacji niedoboru 
wykwalifikowanych kadr mu-
szą motywować pracowników, 
stwarzając przez to korzystniej-
sze warunki zatrudnienia. Poza 
motywatorami finansowymi 
(premie, podwyżki, nagrody rze-
czowe) pracodawcy mają do dys-
pozycji cały wachlarz nieodpłat-
nych motywatorów. Wracają do 
łask trochę zapomniane środki 

motywacji pozafinansowej, takie jak styl 
zarządzania polegający na wykorzysta-
niu ambicji pracowników. Takim stylem 
jest zarządzanie przez delegowanie. Dla 
pracodawców jest to trudne do zastoso-
wania, bo wymaga uznania kompetencji 
pracownika i okazania mu zaufania. Jed-
nak pracodawcy powinni pamiętać o tej 
możliwości i zmieniać styl zarządzania 
przynajmniej w stosunku do bardziej 
doświadczonych podwładnych. Nieste-
ty, szefowie często o tym zapominają, 
ma to demotywujący wpływ na ludzi 
– nikt nie chce być w sytuacji, w której 
nie docenia się jego wysiłku włożonego 
w realizację zadań i własny rozwój zawo-
dowy. Poszerzanie odpowiedzialności i 
samodzielności zatrudnionych może 
być również narzędziem motywacyjnym 
stosowanym okazjonalnie, na przykład 
przez mianowanie pracownika szefem 
projektu. Ludzie lubią być odpowie-
dzialni, chcą pokazać, że można na nich 
polegać i raczej rzadko zawodzą.

Są takie firmy, w których ludzie szcze-
gólnie chcą pracować, dlatego że z pracą 
w nich wiąże się prestiż, uznanie oraz 
– co najważniejsze – dlatego, że robią 
tam interesujące projekty. Znaczenie ma 
również kadra menedżerska (czyli sposób 
zarządzania) oraz prawdziwa możliwość 
rozwoju. Ludzi do firm przyciąga również 
poczucie sensu, muszą mieć świadomość 
związku ich pracy z wizją i misją firmy.  
Przedsiębiorstwa tak zarządzane mają 
nastawiony na realizację celów, zaanga-
żowany i zmotywowany personel.

Jeśli chcesz wiedzieć, czy masz ade-
kwatne poczucie własnej skutecz-
ności i co motywuje cię do pracy, to 
zapraszamy do związkowego Biura 
Pracy na nieodpłatne testy. Infor-
macje można uzyskać pod telefo-
nem 58 308 43 47.

Renata Tkaczyk

PSYCHOLOGIA NA CO DZIEŃ

Antoni Zambrowski, dziennikarz m.in. „Tygodnika Solidarność”, publicysta, 
działacz opozycji wobec PRL, jeden z symboli Marca ’68, zmarł 27 stycznia 
br. w wieku 85 lat.  

WSPOMNIENIE

Antoni Zambrowski, 
publicysta z pokolenia 
Marca ’68

Antoni Zambrowski
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Marzec ’68 stał się mitem założycielskim dla środowiska opozycji demokratycz-
nej wobec systemu PRL, wywodzącej się z rewizjonizmu marksistowskiego, jak 
Jacek Kuroń, Karol Modzelewski, Adam Michnik czy Seweryn Blumsztajn. 

Ówczesna rozgrywka w aparacie władzy, echo Października 1956 i konfliktu 
frakcji PZPR „Puławy” – „Natolin”, dla setek studentów zakończyła się życiowym 
dramatem – relegowaniem ze studiów, wcieleniem do wojska, represjami i koniecz-
nością emigracji.

Nazwisko Zambrowskiego w Marcu ’68 stało się głośne z powodu jego ojca 
Romana i wykorzystywane było przez propagandę na dowód spisku syjonistów. 
Roman Zambrowski, ojciec Antoniego, urodzony w rodzinie żydowskiej (co dla 
propagandy z Marca ’68 miało wielkie znaczenie), był bowiem komunistą, ofice-
rem politycznym WP, członkiem Rady Państwa (1947–1955). Dlatego też młody 
Zambrowski znalazł się na celowniku frakcji „Partyzantów” Mieczysława Moczara. 
O ironio, byłby dla współczesnych bohaterskich tropicieli życiorysów i rozmaitych 
demaskatorów typowym „resortowym dzieckiem”. 

W 1966 r. za krytykę ataków na Kościół w związku z listem Episkopatu Polski do 
biskupów niemieckich („Przebaczamy – i prosimy o przebaczenie”) został wydalony 
z PZPR i zwolniony z pracy na Uniwersytecie Warszawskim.  W marcu 1968 roku 
został aresztowany pod zarzutem organizowania słynnego wiecu studentów. Moty-
wem była chęć propagandowego powiązania uczestników protestów studenckich z 
rozgrywkami we władzach i pokazania, że buntujący się przeciwko władzy to dzieci 
byłych partyjnych dygnitarzy i „bananowa” młodzież. 

W 1968 roku działał w kole dyskusyjnym środowiska Uniwersytetu Warszaw-
skiego i Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1976 roku był współpracownikiem Komite-
tu Obrony Robotników i Towarzystwa Kursów Naukowych. Od września 1980 r. 
był członkiem NSZZ „Solidarność”. Podczas stanu wojennego internowano go w 
Białołęce. 

W 1989 roku został asystentem wyborczym Jarosława Kaczyńskiego i dzienni-
karzem „Tygodnika Solidarność”, gdyż nie przyjęto go do pracy w „Gazecie Wybor-
czej”.  I to mimo tego, że od roku 1976 był współpracownikiem Komitetu Obrony 
Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” oraz Towarzystwa Kursów 
Naukowych. 

W 1979 r. uczestniczył w akcji „Chrystus w środkach przekazu społecznego”, 
zbierając podpisy pod apelem o transmisję mszy świętej w radiu i TVP, a kilka lat 
później pikietował sklepy monopolowe. W latach 1988–1989 pracował jako stróż. 
Po wybuchu I wojny czeczeńskiej był współzałożycielem Komitetu „Polska – Cze-
czenia”. Publikował obok „Tysola” też na łamach „Ładu”, „Nowego Świata”, „Głosu”, 
„Najwyższego CZASU!” oraz „Naszej Polski”.

Artur S. Górski
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ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

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

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

PORADY PRAWNE

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują zmiany w Dziale X kodeksu pracy wpro-
wadzone przez art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie 
niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców 
w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244).

Pierwsza zmiana dotyczy szkoleń okresowych pracowników administracyjno-
-biurowych. Zgodnie z nowym zapisem szkolenie okresowe pracownika nie jest 
wymagane w przypadku pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, 
gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o sta-
tystyce publicznej, znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą 
niż trzecia kategoria ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym 
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka 
wynika, że jest to konieczne. W przypadku, gdy rodzaj przeważającej działalności 
pracodawcy znajdzie się w grupie działalności, dla której zostanie ustalona wyższa 
niż trzecia kategoria ryzyka, pracodawca jest obowiązany przeprowadzić szkolenie 
okresowe pracownika administracyjno-biurowego w terminie nie dłuższym niż 6 
miesięcy, licząc od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka. Odpowiednio, gdy z do-
konanej oceny ryzyka wynika, że przeprowadzenie szkolenia okresowego pracow-
nika administracyjno-biurowego stało się konieczne, szkolenie to przeprowadza się 
w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia dokonania oceny ryzyka.

Druga istotna zmiana dotyczy możliwości wykonywania zadań służby BHP 
przez samego pracodawcę. A mianowicie pracodawca posiadający ukończone szko-
lenie niezbędne do wykonywania zadań służby BHP może sam wykonywać zadania 
tej służby, jeżeli (i tu dodano do obecnego przepisu) zatrudnia do 50 pracowników 
i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż 
trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z 
tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Iwona Pawlaczyk 

Zmiany w przepisach BHP 

Kontrowersyjne pisma ZUS 
Od początku 2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych kieruje do pracodawców 

pisma ze wskazaniem na obowiązek przeprowadzania przez nich kontroli dotyczą-
cych zwolnień lekarskich, z załącznikami w postaci formularzy sprawozdawczych, 
które mają być przekazywane do 15 dnia każdego miesiąca.

Przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w ra-
zie choroby i macierzyństwa są jednak w tym względzie jasne – firma nie ma ani 
obowiązku nadzorowania e-ZLA, ani przekazywania tego typu raportów. Przepis 
art. 68 przywołanej ustawy wskazuje, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz płat-
nicy składek są uprawnieni do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości 
wykorzystywania zwolnień od pracy zgodnie z ich celem oraz są upoważnieni do 
formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich. 

Jest to zatem ustawowe uprawnienie, a nie obowiązek pracodawcy, który może, 
ale nie musi przeprowadzać kontroli zwolnienia lekarskiego pracownika.

Należy nadmienić, że w przeciwieństwie do ZUS, pracodawcy nie mają odpo-
wiednich narzędzi i sposobów na kwestionowanie zasadności zwolnienia lekarskiego 
pracownika, np. kontroli merytorycznej zwolnienia w miejscu jego zamieszkania.
Stan prawny na dzień 4.02.2019 r.

Maria Szwajkiewicz

PRAWNIK WYJAŚNIA

Jesteś ubezpieczony, aktywny za-
wodowo, ale stan twojego zdrowia 
pogarsza się i grozi niezdolnością 
do pracy? Wystąp do ZUS o skie-
rowanie na rehabilitację leczniczą. 
W ubiegłym roku z tej możliwości 
skorzystało ponad 4 tysiące Pomo-
rzan.

ZUS wysyła Polaków do sanatoriów 
od 20 lat. W tym czasie z rehabilitacji 
skorzystało blisko 1,5 mln osób. W 
2018 roku było ich ponad 90,5 tys. osób. 
Większość z nich (76,7  tys.) cierpiała 
na schorzenia narządu ruchu, układu 
krążenia (5,2 tys.) i problemy psycho-
somatyczne (blisko 3 tys.).

Bezpłatna rehabilitacja skierowana 
jest do osób aktywnych zawodowo, 
które w wyniku choroby lub urazu są 
zagrożone utratą zdolności do pracy. 
Celem programu jest zawczasu prze-
ciwdziałać pogarszającemu się stano-
wi zdrowia, umożliwiając tym samym 
ubezpieczonemu dalszą aktywność 
zawodową, a jednocześnie pomagać 
skutecznie zadbać o zdrowie. Czas 
jest tu kluczowy, gdyż kolejne mie-
siące pracy mimo pogarszającego się 
zdrowia mogą przynieść nieodwracal-
ne skutki. 

Aby uzyskać skierowanie na rehabi-
litację leczniczą trzeba mieć stosowne 
orzeczenie od lekarza orzecznika ZUS. 
Taki dokument orzecznik  może wy-
dać na wniosek lekarza prowadzącego 
leczenie, przy ustalaniu uprawnień do 
świadczenia rehabilitacyjnego, pod-
czas kontroli zaświadczenia lekarskie-
go o czasowej niezdolności do pracy 
lub podczas orzekania o niezdolności 
do pracy dla celów rentowych. Jeśli 
orzecznik wyda pozytywną decyzję, za-
interesowany otrzymuje zawiadomienie 
o skierowaniu na rehabilitację. Odsetek 
pozytywnie rozpatrzonych wniosków 
w woj. pomorskim wynosi ponad 82 
procent. 

W 2018 roku Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych przeznaczył ponad 201 
mln zł na zadania z zakresu prewen-
cji rentowej, w tym ok. 190 mln zł na 
samą rehabilitację leczniczą. Co ważne, 
osoba skierowana na takie leczenie nie 
ponosi żadnych kosztów związanych ze 
swoją kuracją, pobytem i dojazdem do 
uzdrowiska. Nie musi także korzystać   
z urlopu wypoczynkowego, bowiem  
lekarz wystawi zwolnienie. 

W minionym roku ponad 4 tys. Po-
morzan skorzystało z rehabilitacji lecz-
niczej oferowanej przez ZUS. Do sana-

torium wyjeżdżają już nawet nastolatki, 
jednak najwięcej  osób korzystających z 
rehabilitacji  jest w wieku 50–59 lat.

Obecnie ZUS prowadzi program 
rehabilitacji w prawie 100 ośrodkach 
rehabilitacyjnych, m.in. w Ciechocin-
ku, Krynicy, Ustroniu, Nałęczowie czy 
Kołobrzegu. W woj. pomorskim ZUS 
podpisał umowę z ośmioma placówka-
mi.  W tym roku Zakład planuje pod-
pisanie umów z kolejnymi placówkami. 
W ramach rehabilitacji Zakład gwa-
rantuje  pięć lub nawet sześć  zabiegów 
leczniczych dziennie. Istotny jest fakt, 
że z roku na rok rośnie skuteczność 
rehabilitacji leczniczej ZUS. Blisko 
połowa osób, które z niej korzystają, 
wraca do aktywności zawodowej. Dla 
porównania, jeszcze w 2006 roku było 
to nieco ponad 28 proc., a w 2012 roku 
– ok. 38 proc. Niezdolność do pracy 
jest coraz rzadszym scenariuszem, 
mimo że do niedawna była dla osób 
z pogarszającym się zdrowiem jedyną 
perspektywą. 

Więcej informacji, jak uzyskać skie-
rowanie na rehabilitację leczniczą na 
stronie www.zus.pl/rehabilitacja

Regionalny rzecznik prasowy ZUS 
województwa pomorskiego 

Krzysztof Cieszyński 

Z ZUS na rehabilitację 

Można odejść na zawsze, by stale być blisko…
Ks. Jan Twardowski

Wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu Rodzinie z powodu śmierci

ś.p.

Jadwigi Motyki
składają 

koleżanki i koledzy z Koła Emerytów NSZZ „Solidarność”  
Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni

Wywieszenie flag „Solidarności” 
w trakcie trwającego sporu zbioro-
wego jest zgodne z prawem – tak 
orzekł Sąd Rejonowy w Gdyni 19 lu-
tego br. Wyrok w pierwszej instancji 
uchylił nałożoną na działacza związ-
kowego karę upomnienia.

Sąd podkreślił, że akcja protestacyj-
na odbywająca się 14 lutego 2018 roku 
w Gdynia Container Terminal SA była 
uzasadniona, a ponadto nie doprowa-
dziła do naruszenia organizacji i po-
rządku pracy. Oflagowanie nastąpiło 

po godzinach pracy powoda – działacza 
związkowego Komisji Międzyzakłado-
wej NSZZ „Solidarność” w GCT, a flagi 
były rozwieszone po zewnętrznej stro-
nie ogrodzenia. W uzasadnieniu sąd 
zwrócił uwagę również na naruszenie 
terminu do nałożenia kary porządko-
wej, który wynosi 14 dni od dowie-
dzenia się o ewentualnym naruszeniu 
obowiązku pracowniczego – w tym 
przypadku, jak to określono, dbanie 
o dobro zakładu pracy. 14-dniowy ter-
min został przekroczony i tym samym 
kara upomnienia nie powinna zostać 

nałożona. Prawo do strajku oraz analo-
gicznie prawo do podjęcia akcji prote-
stacyjnej, jaką jest oflagowanie zakładu 
pracy, należy do podstawowych praw 
człowieka oraz wolności związkowych. 
Wobec tego wątpliwości związane z wy-
kładnią przepisów regulujących strajk 
powinny być – zgodnie z  asadą in du-
bio pro libertate – rozstrzygane na rzecz, 
a nie przeciwko wolności strajku (por. 
wyrok Sądu Najwyższego z 7.02.2007, 
I PK 209/06).

(rk, ms)

Wywieszenie flag było zgodne z prawem
GDYNIA CONTAINER TERMINAL 

Jeżeli pracownik wygra proces 
i sąd orzeknie o przywróceniu go 
do pracy, to przywrócenie należy 
rozumieć dosłownie.

W wyroku z 26 listopada 2003 r. 
(I PK 490/02) Sąd Najwyższy stwierdził, 
że przywrócenie do pracy następuje na 
warunkach istniejących w chwili roz-
wiązania umowy i pracodawca nie musi 
ich ponownie określać przez wskazanie 
stanowiska pracy, warunków wynagra-
dzania i innych elementów treści sto-
sunku pracy. Należy jednak pamiętać, 
że warunkiem ponownego zatrudnienia 
pracownika jest zgłoszenie gotowości 
niezwłocznego podjęcia pracy w ter-

minie 7 dni od przywrócenia go do niej 
(art. 48 k.p.). Termin ten liczy się od dnia 
uprawomocnienia się wyroku.

Pracownikowi, który podjął pracę w wy-
niku przywrócenia, przysługuje wynagro-
dzenie za czas pozostawania bez pracy:
 w przypadku, gdy umowa została 

rozwiązania za wypowiedzeniem 
– nie więcej niż za dwa miesiące, 
a gdy okres wypowiedzenia wyno-
sił trzy miesiące – nie więcej niż za 
miesiąc. 

 w przypadku, gdy umowa została 
rozwiązania bez wypowiedzenia 
z winy pracownika (dyscyplinarnie) 
nie więcej niż za trzy miesiące i nie 
mniej niż za miesiąc.

Jeżeli angaż rozwiązano z osobą 
w wieku przedemerytalnym albo z 
pracownicą w okresie ciąży lub urlopu 
macierzyńskiego, wynagrodzenie przy-
sługuje za cały okres pozostawania bez 
pracy.

Okres, za który pracownikowi przy-
znano wynagrodzenie, wlicza się do 
okresu zatrudnienia ponownie zatrud-
nionej osoby. Pomimo ciągłości zatrud-
nienia, pracownik za okres pozostawa-
nia bez pracy, za który nie wypłacono 
wynagrodzenia, nie nabywa prawa do 
urlopu wypoczynkowego.
Stan prawny na 20.02.2019 r.

Maria Szwajkiewicz

Przywrócenie do pracy należy rozumieć dosłownie
PRAWNIK INFORMUJE
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W praktyce podatnik może wybrać, 
czy skorzysta z usługi Twój e-PIT czy 
też samodzielnie wypełni zeznanie na 
dotychczasowych zasadach. W przy-
padku elektronicznej formy można też 
uzupełnić dane o informacje na temat 
ulg podatkowych oraz 1 proc. podatku 
PIT na rzecz organizacji pożytku pu-
blicznego. 

Z usługi można skorzystać tutaj 
https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-
-e-pit/

Usługa jest dostępna od 15 lutego i 
będzie można skorzystać z niej do 30 
kwietnia 2019 r. Jeżeli dany podatnik 
nie złoży do tego czasu samodzielnie 
zeznania lub nie potwierdzi zeznania 
w usłudze Twój e-PIT, to przygotowane 
przez KAS zeznanie zostanie uznane za 
złożone w sposób automatyczny. 

Podatnicy składający zeznanie po-
datkowe za 2018 rok mogą skorzystać 
z dostępnych ulg podatkowych oraz 
odliczeń, obniżając tym samym swoje 
zobowiązanie względem urzędu skar-
bowego. Jakie ulgi i odliczenia można 
uwzględnić w PIT za 2018 rok?

Poniżej zestawienie ulg, z których 
podatnicy korzystają najczęściej.

I. Ulga rehabilitacyjna

Jej zadaniem jest częściowe choćby 
zrekompensowanie osobom niepełno-
sprawnym dodatkowych wydatków, 
które ponoszą w związku ze swoimi 
dolegliwościami. 

Ulga rehabilitacyjna polega na odli-
czaniu od uzyskanego dochodu kwoty 
wydatkowanej na:
 cele rehabilitacyjne oraz
 cele związane z ułatwieniem wyko-

nywania czynności życiowych.
Z ulgi korzystać mogą zarówno osoby 

niepełnosprawne, jak i osoby, na których 
utrzymaniu pozostają w 2018 roku osoby 
niepełnosprawne, np. współmałżonek, 
dzieci własne i przysposobione, rodzice, 
rodzice współmałżonka, rodzeństwo.

Warunkiem skorzystania z ulgi reha-
bilitacyjnej jest posiadanie przez osobę, 
której dotyczy wydatek:
 orzeczenia o zakwalifikowaniu 

przez organy orzekające (powiatowe 
i wojewódzkie zespoły ds. orzekania 
o niepełnosprawności) do jednego 
z trzech stopni niepełnosprawności 
lub

 decyzji ZUS przyznającej rentę z 
tytułu całkowitej lub częściowej 
niezdolności do pracy, rentę szkole-
niową albo rentę socjalną, albo

 orzeczenie o niepełnosprawności 
osoby, która nie ukończyła 16 roku 
życia.

Jaką kwotę można odliczyć?
W przypadku wydatków:

1. nielimitowanych – podatnik może 
odliczyć kwotę faktycznie poniesio-

ną (wraz z ewentualnym podatkiem 
VAT),

2. limitowanych „górną” granicą kwoto-
wą – podatnik może odliczyć kwotę 
faktycznie poniesioną, nie więcej niż 
określony w przepisach limit,

3.  poniesionych na zakup leków 
– podatnik może odliczyć różnicę 
pomiędzy wydatkami faktycznie 
poniesionymi w danym miesiącu 
a kwotą 100 zł.

Do wydatków limitowanych należą:
a) opłacenie przewodników osób nie-

widomych I lub II grupy inwalidz-
twa oraz osób z niepełnosprawno-
ścią narządu ruchu zaliczonych do 
I grupy inwalidztwa – odliczenie 
przysługuje w wysokości nieprze-
kraczającej w roku podatkowym 
kwoty 2280 zł; 

b) używanie samochodu osobowego, 
stanowiącego własność (współwła-
sność) osoby niepełnosprawnej lub 
podatnika mającego na utrzymaniu 
osobę niepełnosprawną albo dziecko 
niepełnosprawne, które nie ukoń-
czyło 16 roku życia – odliczeniu 
z tego tytułu podlega kwota w wy-
sokości nieprzekraczającej w roku 
podatkowym 2280 zł.
Ważne! Każdy z małżonków będący 

osobą niepełnosprawną ma swój własny 
limit odliczenia do kwoty 2280 zł. 

Wydatki nielimitowane:
a) adaptacja i wyposażenie mieszkań 

oraz budynków mieszkalnych sto-
sownie do potrzeb wynikających 
z niepełnosprawności,

b) przystosowanie pojazdów mecha-
nicznych do potrzeb wynikających 
z niepełnosprawności,

c) zakup i naprawa indywidualnego 
sprzętu, urządzeń i narzędzi tech-
nicznych niezbędnych w rehabilita-
cji oraz ułatwiających wykonywanie 
czynności życiowych, stosownie do 
potrzeb wynikających z niepełno-
sprawności, z wyjątkiem sprzętu go-
spodarstwa domowego,

d) odpłatność za pobyt na turnusie re-
habilitacyjnym,

e) odpłatność za pobyt na leczeniu w za-
kładzie lecznictwa uzdrowiskowego, 
za pobyt w zakładzie rehabilitacji 
leczniczej, zakładach pielęgnacyjno-
-opiekuńczych oraz odpłatność za 
zabiegi rehabilitacyjne,

f) opieka pielęgniarska w domu nad osobą 
niepełnosprawną w okresie przewlekłej 
choroby uniemożliwiającej poruszanie 
się oraz usługi opiekuńcze świadczone 
dla osób niepełnosprawnych zaliczo-
nych do I grupy inwalidztwa,

g) kolonie i obozy dla dzieci i młodzie-
ży niepełnosprawnej oraz dzieci osób 
niepełnosprawnych, które nie ukoń-
czyły 25 roku życia,

h) odpłatny, konieczny przewóz na 
niezbędne zabiegi leczniczo-reha-

bilitacyjne osoby niepełnosprawnej 
karetką transportu sanitarnego lub 
innym środkiem transportu,

i) odpłatne przejazdy środkami trans-
portu publicznego związane z poby-
tem na turnusie rehabilitacyjnym, w 
zakładzie lecznictwa uzdrowiskowe-
go, na koloniach i obozach dla dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej oraz 
dzieci osób niepełnosprawnych, któ-
re nie ukończyły 25 roku życia.
Wysokość wydatków na cele rehabi-

litacyjne ustala się na podstawie doku-
mentu stwierdzającego ich poniesienie 
zawierającego w szczególności:
 dane identyfikacyjne kupującego 

(odbiorcę usługi lub towaru) i sprze-
dającego towar lub usługę,

 rodzaj zakupionego towaru lub usłu-
gi oraz

 kwotę zapłaty.
Podatnicy, którzy korzystają z od-

liczeń z tytułu ulgi rehabilitacyjnej, 
obowiązani są wykazać niniejszą ulgę 
w załączniku PIT/0.

Osoba niepełnosprawna lub posia-
dająca na utrzymaniu taką osobę nie-
pełnosprawną, jeśli chciałaby skorzystać 
z ulgi na zakup lekarstw musi spełnić 
(oprócz ogólnych warunków uprawnia-
jących do skorzystania z ulg rehabilita-
cyjnych) następujące warunki:
 ponieść w danym miesiącu wydatki 

na zakup leków powyżej 100 zło-
tych,

 posiadać dokument potwierdzający 
poniesienie wydatku (fakturę),

 posiadać pisemne zlecenie, wydane 
przez właściwego lekarza specjalistę, 
o konieczności stosowania zleco-
nych leków. 

Ważne: Sam paragon nie jest dowo-
dem poniesienia wydatku przez 
daną osobę. 

II. Ulga prorodzinna
(ulga na dziecko)

Podatnik ma prawo skorzystać z 
ulgi podatkowej na każde małoletnie 
dziecko, w stosunku do którego w roku 
podatkowym przez co najmniej jeden 
dzień:
1. wykonywał władzę rodzicielską,
2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, 

jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
3. sprawował opiekę poprzez pełnienie 

funkcji rodziny zastępczej na pod-
stawie orzeczenia sądu lub umowy 
zawartej ze starostą.
Odliczenie dotyczy łącznie obojga 

rodziców, opiekunów prawnych dziec-
ka albo rodziców zastępczych pozosta-
jących w związku małżeńskim. Kwotę tę 

mogą odliczyć od podatku w częściach 
równych lub w dowolnej proporcji 
przez nich ustalonej. Dotyczy to zarów-
no rodziców pozostających w związku 
małżeńskim lub partnerskim, jak i ro-
dziców rozwiedzionych czy będących 
w separacji. 

Wysokość odliczenia za każdy mie-
siąc kalendarzowy roku podatkowego 
wynosi:
 92,67 zł, czyli 1112,04 zł rocznie na 

pierwsze dziecko,
 92,67 zł, czyli 1112,04 zł rocznie na 

drugie dziecko,
 166,67 zł, czyli 2000,04 zł rocznie na 

trzecie dziecko,
 225 zł, czyli 2700 zł rocznie na 

czwarte i każde kolejne dziecko.
Podatnikowi wychowującemu jedno 

dziecko odliczenie przysługuje, jeżeli 
dochody podatnika:
a) pozostającego przez cały rok podat-

kowy w związku małżeńskim i jego 
małżonka, nie przekroczyły w roku 
podatkowym łącznie kwoty 112 000 
zł (sumuje się dochody podatnika i 
jego małżonka),

b) niepozostającego w związku mał-
żeńskim, w tym również przez część 
roku podatkowego, nie przekro-
czyły w roku podatkowym kwoty 
56 000 zł, za wyjątkiem podatnika 
samotnie wychowującego małolet-
nie dziecko, do którego ma zastoso-
wanie kwota dochodu w wysokości 
112 000 zł.
Rodzice i opiekunowie dzieci, u 

których podatek wyliczony od ich wy-
nagrodzeń jest zbyt niski, by odliczyć 
całą ulgę podatkową na dzieci, mają 
możliwość złożenia wniosku o zwrot 
tej niewykorzystanej kwoty ulgi pro-
rodzinnej. Kwota zwrotu nie może 
przekroczyć jednak kwoty składek na 
ubezpieczenia społeczne oraz składek 
na ubezpieczenie zdrowotne podle-
gających odliczeniu w zeznaniu PIT 
rodziców. 

III. Ulga na Internet

Podatnik, który po raz pierwszy 
z ulgi internetowej korzystał w ze-
znaniu za 2017 rok lub nie korzystał 
z niej wcale, a w roku podatkowym 
płacił za użytkowanie sieci Inter-
net, ma prawo odliczyć od dochodu 
(przychodu) ponoszone przez siebie 
z tego tytułu wydatki. 

Z ulgi internetowej korzystać moż-
na wyłącznie przez dwa następujące 
bezpośrednio po sobie lata podatko-
we, jeśli w okresie poprzedzającym te 
lata nie korzystało się z tej ulgi. 

Kwota przysługująca do odliczenia 
w danym roku podatkowym nie może 
przekroczyć 760 złotych.

W sytuacji, gdy faktura za korzystanie 
z sieci Internet wystawiona jest na imię 
i nazwisko obojga małżonków (oboje są 
odbiorcami usługi) i w roku podatko-
wym ponosili wydatki z tego tytułu, to 
każde z nich może skorzystać z odlicze-
nia kwoty maksymalnie do wysokości 
limitu 760 zł. Jeżeli małżonkowie wydat-
kowali z tego tytułu np. łącznie 800 zł, to 
każdy z nich może odliczyć po połowie 
tej kwoty lub w proporcjach przez nich 
ustalonych. Ważne jest, aby nie odliczyć 
tej kwoty dwa razy. 

IV. Ulga odsetkowa

Podatnicy, którzy podpisali umowę 
kredytu (pożyczki) do końca 2006 r. na 
sfinansowanie inwestycji mającej na 
celu zaspokojenie potrzeb mieszkanio-
wych, mogą odliczyć wydatki na spłatę 
odsetek od ww. kredytu. Odliczeniu 
podlegają odsetki od części kredytu 
nieprzekraczającej 325 990 zł. Prawo 
do odliczania kwoty odsetek przysługu-
je do końca terminu spłaty określonego 
w umowie, nie dłużej jednak niż do 31 
grudnia 2027 r.

V. Odliczenie wpłat na IKZE

Osoby fizyczne, zgodnie z odrębny-
mi przepisami, mają możliwość groma-
dzenia środków pieniężnych (inwesto-
wania ich) w ramach indywidualnych 
kont zabezpieczenia emerytalnego 
(IKZE) od 1 stycznia 2012 r. 

Wpłaty na IKZE dokonane przez 
podatnika w trakcie roku podatkowego 
do wysokości określonej w przepisach 
o indywidualnych kontach zabezpiecze-
nia emerytalnego podlegają odliczeniu 
od dochodu (przychodu). Wpłaty na 
IKZE podlegają limitowaniu. Limit ten 
nie jest określony w ustawie podatko-
wej, lecz wynika z odrębnych regulacji. 
W 2018 r. wynosił on 5331,60 zł. 

Przykładowo podatnik wpłacał w 
2018 r. 250 zł miesięcznie na IKZE. 
Roczna suma wpłat wyniosła więc 
3000 zł. Dochód podatnika podlegają-
cy opodatkowaniu podatkiem docho-
dowym od osób fizycznych w 2018 r. 
wyniósł 60 000 zł. Dochód ten może 
pomniejszyć o całą kwotę dokonanych 
wpłat na IKZE w wysokości 3000 zł, 
ponieważ nie przekroczyły one limi-
tu dopuszczalnych wpłat w 2018 r., tj. 
kwoty 5331,60 zł.
Stan prawny na 20.02.2019 r.

Maria Szwajkiewicz

Jak najkorzystniej rozliczyć się z fiskusem za 2018 rok 
Podatnicy podatku PIT – czyli pracownicy, zleceniobiorcy, osoby fizyczne 
prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą – są zobowiązani do 
dokonania rocznego rozliczenia podatkowego z urzędem skarbowym, 
właściwym według miejsca zamieszkania podatnika. Od 2019 roku, dzięki 
nowej usłudze „Twój e-PIT”, podatnicy nieprowadzący działalności gospo-
darczej nie będą już musieli wypełniać wniosków ani składać deklaracji, 
by rozliczyć swój podatek. Zamiast tego na portalu podatkowym Krajowa 
Administracja Skarbowa przygotuje dla podatników i udostępni w wersji 
elektronicznej PIT-37 i PIT-38 . 
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SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

– Zacznijmy naszą rozmowę od py-
tania o relacje między związkowca-
mi z „Solidarności” a minister Anną 
Zalewską.

– Aktualnie te relacje są napięte. 
Na samym początku, po objęciu teki 
przez nową panią minister, padło 
mnóstwo obietnic i deklaracji, jak to 
teraz wszystko się zmieni na lepsze, 
były rozmowy na temat na przykład 
zmiany art. 42 Karty nauczyciela do-
tyczącego likwidacji tzw. godzin kar-
cianych. Zapis, który został zmieniony 
w tym artykule, nie do końca spełnia 

Na przełomie stycznia i lutego, 
zgodnie z zaleceniem i stanowi-
skiem Komisji Krajowej NSZZ „So-
lidarność” z grudnia ubiegłego roku 
w sprawie sytuacji społeczno-gospo-
darczej oraz niepokojącego stanu 
dialogu w Polsce, działacze naszego 
Związku odwiedzili biura poselskie 
i senatorskie Zjednoczonej Prawicy 
w ramach ogólnopolskiej akcji pro-
testacyjnej.

W Słupsku do takiego spotkania 
doszło 4 lutego, nasi związkowcy spo-
tkali się z posłem Piotrem Müllerem. 
Celem spotkania było przedstawienie 
stanowiska „Solidarności” dotyczącego 
sytuacji społeczno-gospodarczej Polski 
z uwzględnieniem Regionu Słupskiego, 
a także zwrócenie uwagi na brak dia-
logu pomiędzy Związkiem a stroną 
rządową. 

„Chcemy, aby przywrócono nor-
malne, rzetelne i uczciwe rozmowy 
w ramach Rady Dialogu Społecznego, 
tak jak to było na początku kadencji 
rządu, gdyż od pewnego czasu rząd za-
chowuje się podobnie jak poprzednia 
koalicja PO-PSL i zaczyna ich unikać. 
Przykładem na to jest choćby postawa 
MEN i minister Anny Zalewskiej, która 
całkowicie zlekceważyła i zignorowała 
związkowe oświatowe postulaty” – mó-
wili związkowcy podczas spotkania. 

Działacze, wśród których byli przed-
stawiciele największych słupskich za-
kładów pracy: Energi z przewodniczą-
cym Rafałem Splettstoehserem, oświaty 
– z przewodniczącą Dominiką Korze-
niowską-Gudyn i przewodniczący Re-
gionu NSZZ „Solidarność” w Słupsku 
Stanisław Szukała – wręczyli posłowi 
postulaty „Solidarności”.

ROZMOWA

Protest oświatowej „Solidarności”
Rozmawiamy z DOROTĄ BOJAROWSKĄ-BUBLEJ, zastępcą przewodniczącej Organizacji 
Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Słupsku

nasze oczekiwania. Następna sprawa 
dotyczy wdrażania reformy edukacji, 
gdzie w miejsce gimnazjów przywró-
cono 8-klasową szkołę podstawową. 
Wiadomo, ile czasu i energii kosztuje 
samo przygotowanie i wdrożenie w ży-
cie tak wielkiej operacji. Ministerstwo 
wymyśliło sobie, że nauczyciele z bra-
ku funduszy całą reformę mają zrobić 
za darmo, i tak też było. Czekaliśmy 
cierpliwie na propozycje podwyżek 
ze strony ministerstwa, które obiecała 
nam pani minister, i doczekaliśmy się 
na poziomie 5 procent w zeszłym roku, 

to jest około 200 do 300 złotych brut-
to w zależności od statusu nauczyciela. 
Oczywiście ucieszyliśmy się chociaż 
z takiej podwyżki, bo przez ostatnich 
sześć lat nie było żadnego wzrostu wy-
nagrodzeń, ale naszym zdaniem są to 
środki nieadekwatne do tego, co obie-
cało nam ministerstwo w rozmowach 
ze stroną związkową.
– O jaką skalę podwyżek walczy te-
raz „Solidarność”?

– My, jako „Solidarność”, w styczniu 
zeszłego roku na kolejnym spotkaniu 
z panią minister określiliśmy, że po-
winna to być podwyżka na poziomie 
minimum 15 procent w skali rocznej. 
W odpowiedzi usłyszeliśmy, że mini-
sterstwo chce postulowane 15 procent 
rozłożyć na okres trzech lat: tzn. 5 pro-
cent w roku 2018, następne 5 procent 
w tym roku i w przyszłym kolejne 5 
procent, na co „Solidarność” nie wy-
raża zgody. 

Podjęliśmy więc decyzję o powsta-
niu Sztabu Protestacyjno-Strajkowego 
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” i do momentu realiza-
cji naszych postulatów o zawieszeniu 
rozmów z minister Anną Zalewską. 
Nauczyciele mają już po prostu dość 
czekania i dość pozorowanego dialo-
gu. Powiem tylko, że nauczyciel staży-
sta przez dwa lata zarabia około 1800 
zł na rękę, przez następne sześć lat jako 
nauczyciel kontraktowy otrzymuje 2000 
zł. W ramach tego protestu już zosta-
ły podjęte pewne działania, takie jak 
pikieta w Warszawie, przekazywanie 
pasków wynagrodzeń nauczycieli do 
MEN. Akcję w poszczególnych regio-
nach będą koordynowały regionalne 
sztaby protestacyjno-strajkowe.

– Co jest zawarte w tych postula-
tach?

– Jest ich sześć. Żądamy usunięcia 
niekorzystnych zapisów dotyczących 
oceny pracy nauczyciela, likwidacji go-
dzin „karcianych”, prawdziwej podwyż-
ki płac, a nie jałmużny,  aby dodatki nie 
były wliczane do wynagrodzenia pod-
stawowego pracowników obsługi, zmia-
ny przepisów dotyczących uśredniania 
pensum i usunięcia zapisu umożliwia-
jącego pracę w soboty. 

Nasza słupska komisja przekształciła 
się już w Sztab Protestacyjno-Strajkowy, 
do 15 marca wchodzimy w spór zbio-
rowy z dyrektorami poszczególnych 
placówek oświatowych. Następnym 
ruchem będzie przeprowadzenie refe-
rendum strajkowego i jeżeli nic się nie 
zmieni, a pracownicy w referendum 
opowiedzą się za strajkiem, ogłosimy 
strajk we wszystkich placówkach, gdzie 
są nasze komisje związkowe. W przy-
padku braku realizacji naszych postu-
latów akcja protestacyjna w postaci 
strajku planowana jest na 15 kwietnia, 
w dniu egzaminów gimnazjalnych. W 
marcu w Warszawie odbędzie się posie-
dzenie Krajowego Sztabu Protestacyj-

no-Strajkowego, podczas którego zosta-
ną podjęte decyzje odnośnie dalszych 
działań Związku.

– Czy ten termin 15 kwietnia, kiedy 
mają odbyć się egzaminy gimnazjal-
ne, jest trafnym wyborem? Mam na 
myśli dzieci i rodziców, którzy mogą 
odebrać tę formę protestu bardzo 
źle.

– Zdajemy sobie z tego sprawę, ale 
w sytuacji, w której się znaleźliśmy, 
praktycznie nie mamy wyjścia. Widzi-
my, co się dzieje. Inne grupy zawodowe, 
które protestują, otrzymują podwyżki, 
przykładowo resort mundurowy, gdzie 
po protestach od 1 stycznia wszyscy 
zatrudnieni otrzymali po 650 zł więcej. 
Nauczyciele są takimi samymi obywa-
telami RP jak inne grupy zawodowe i 
mają takie same prawa zawarte w kon-
stytucji jak inni obywatele, więc my po 
prostu chcemy z nich skorzystać.

– Jest nowy młody poseł Piotr Mül-
ler, który podczas swojej inauguracji 
poselskiej w Słupsku mówił o współ-
pracy ze wszystkimi środowiska-
mi. Może trzeba go w jakiś sposób 
poinformować o całej sprawie, tym 
bardziej że jest wiceministrem nauki 
i szkolnictwa wyższego?

– Już to zrobiliśmy. 4 lutego w ra-
mach ogólnopolskiej akcji Związku od-
wiedziliśmy biuro poselskie Piotra Mül-
lera i nasza przewodnicząca Dominika 
Korzeniowska-Gudyn w towarzystwie 
członka prezydium komisji Wojciecha 
Klebana i innych organizacji zakłado-
wych „Solidarności” wręczyła posłowi 
listę naszych postulatów. Pan poseł 
zobowiązał się zająć naszymi sprawa-
mi. Mamy taką nadzieję, że jednak do 
strajku nie dojdzie, a dialog i zdrowy 
rozsądek zwyciężą.

– A jaka jest sytuacja w naszej słup-
skiej oświacie? Jaka jest jej kondycja, 
czy samorząd wywiązuje się ze swo-
ich zobowiązań wobec nauczycieli?

– W 2016 roku miasto obniżyło nam 
dodatki motywacyjne z 5 do 3 procent, 
tłumacząc, że w takiej sytuacji finansowej, 
w jakiej znalazł się Słupsk, nie ma innego 
wyjścia. Przyjęliśmy to z pokorą, wiedząc 
o kłopotach budżetowych naszego mia-
sta. Po wyborach samorządowych w 2018 
r., kiedy zmieniła się władza w Słupsku, 
wynegocjowaliśmy zmianę w regulaminie 
dodatków motywacyjnych i funkcyjnych 
dla dyrektorów szkół oraz wychowaw-
czych. Znalazły się środki finansowe, aby 
te dodatki przywrócić do takiego samego 
poziomu w 2019 roku, czyli 5 procent. 

– Dziękuję bardzo za rozmowę. 

Słupscy związkowcy 
 u posła Piotra Müllera

Dorota Bojarowska-Bublej, zastępca przewodniczącej Organizacji Międzyzakładowej 
Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Słupsku.

Spotkanie w biurze u posła Piotra Müllera w Słupsku  w ramach ogólnopolskiej akcji 
protestacyjnej.
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W styczniu zeszłego roku 
na kolejnym spotkaniu 
z panią minister Zalewską 
określiliśmy, że podwyżka 
powinna być na poziomie 
minimum 15 procent w 
skali rocznej. W odpowiedzi 
usłyszeliśmy, że ministerstwo 
chce postulowane 15 procent 
rozłożyć na okres trzech lat.
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W poprzednim „Magazynie” pisałam o etymologii popularnych w Pol-
sce imion. Okazuje się, że wiele osób chce poznać pochodzenie swojego 
imienia i dlatego kontynuuję ten temat. 

Imiona na „B”

 Borys to imię pochodzenia starosłowiańskiego. Powstało jako skrót od wcze-
śniej funkcjonującego imienia Borysław, które oznacza ‘waleczny i sławny’. 

 Bożena to imię pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza ‘obdarowana przez 
Boga’ lub ‘darowana od Boga’. 

 Bronisław to imię pochodzenia słowiańskiego. Składa się z członów broni 
– ‘bronić, strzec’ i sław – ‘sława’, co znaczy ‘ten, kto broni sławy’. 

Imiona na „C”

 Celina to imię pochodzenia łacińskiego, od słowa caelum – ‘niebo’.
 Czesław jest to imię pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza ‘ten, który ma 

czcić sławę, dobrą cześć’ albo ‘zasługujący na cześć i sławę’.

Imiona na „D”

 Dagmara to imię pochodzenia skandynawskiego, które oznacza ‘sławny 
dzień’.

 Danuta to imię pochodzenia litewskiego od słowa danutie, będącego połą-
czeniem znaczeń ‘niebo’ i ‘córka’ lub pochodzenia łacińskiego, od słowa do-
nata – ‘darowana przez Boga’. 

 Dariusz jest to imię pochodzenia staroperskiego, od słowa Dărayavahuš – 
‘podtrzymujący dobro’. 

 Dawid to imię pochodzenia hebrajskiego, które oznacza ‘dowódca, opiekun’ 
oraz ‘godny kochania’.

 Donald to imię pochodzenia celtyckiego, oznaczające ‘władca świata’.
 Dorota to imię wywodzące się z języka greckiego, od słów doron – ‘dar’ i the-

os – ‘bóg’ i oznacza ‘ta, która przyszła na świat jako dar boży’.

Imiona na „E”

 Edward to imię pochodzenia staroangielskiego, utworzone od słów ead  – ‘do-
brobyt, szczęście’ i weard – ‘obrońca, opiekun’. Oznacza ono ‘ten, który broni 
majątku’.

 Eliza jest to imię pochodzenia hebrajskiego, pochodzi od słowa eliszeba, co 
oznacza ‘Bóg moją przysięgą’.

 Eugeniusz to imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa eugenes 
– ‘szlachetnie urodzony, wielkoduszny’. Oznacza ono ‘osobę dobrze urodzoną, 
szlachetną i wielkoduszną’.

Imiona na „G”

 Grażyna to imię pochodzenia litewskiego, od słowa grażus – ‘piękna’.
 Grzegorz jest to imię pochodzenia greckiego, od słowa gręgorikós – ‘czuwa-

jący, czujny’ i oznacza ‘czujny, gorliwy’ oraz ‘gotowy do nocnego czuwania i 
modlitw’.

Imiona na „K”

 Kamil to imię pochodzenia łacińskiego, od słowa camillus i oznacza dosłow-
nie ‘szlachetny chłopiec lub urodzony z wolnych rodziców, szlachetny’.

 Karol jest to imię pochodzenia starogermańskiego, od słowa charal, carl ‘mąż, 
mężczyzna’ lub skandynawskiego – wtedy znaczy ‘człowiek prosty, chłop’. Od 
imienia tego wywodzą się słowiańskie słowa: polskie – król, czeskie – král. 

 Katarzyna to imię pochodzenia greckiego, od słowa katharos i oznacza ‘czysta, 
dziewicza, bez skazy’. 

 Kazimierz to imię pochodzenia starosłowiańskiego. Wywodzi się od słów kazi 
– ‘niszczyć’ i mir ‘pokój’. Oznacza ‘mężczyznę, który niszczy pokój lub sławę 
wrogów’. 

 Kleopatra to imię wywodzące się od greckich słów kleos – ‘sława’ i pater 
‘ojciec’. Oznacza ono ‘ojcowa duma, sława’.

 Konrad to imię pochodzenia staroniemieckiego, od słów kuoni – ‘śmiały’ 
i rad – ‘rada’. Oznacza ono ‘odważny, skory w udzielaniu rad innym’. 

 Krystian to imię pochodzenia grecko-łacińskiego, wywodzące się od słów 
Christianus, Cristianus. Oznacza ono ‘należący do Chrystusa’.

 Krystyna to imię pochodzenia łacińskiego od słowa Christinus, znaczącego 
‘Chrystusowy’.

 Krzysztof to imię pochodzenia greckiego, od słów Christos  – ‘Chrystus’ i phe-
ro – ‘nieść’. Oznacza: ‘niosący (w sobie), wyznający Chrystusa’.

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 Krzyżówki z zapiskiem z nr. 
1/2019. Otrzymuje ją pani Donata 
Barke. 
Nagrodę wyślemy pocztą. Hasło 
brzmiało: „Bogurodzica”.

NA KOŃCU JĘZYKA

Borys, Krystyna
i inne imiona

CZYTELNICY I MY

LISTY DO REDAKCJI

POZIOMO
2) Tadeusz, reżyser „Doliny Issy”, 5) „ … Pi-
kowa”, opera P. Czajkowskiego, 6) Crusoe, 
najsłynniejszy rozbitek, 8) ryba o różo-
wym mięsie, 9) leży u stóp Etny,10) do-
wód niewinności, 12) miasto w Norwegii, 
znane żołnierzom Samodzielnej Brygady 
Strzelców Podhalańskich, 15) toksyczne 
działanie, 16) okrasa, 17) swojak, 20) wy-
soki kwiat z przydomowego ogródka, 
22) samica reksa, 23) żołnierska barwa, 
26) przedmioty z lamusa, 27) miasto 
z Cmentarzem Łyczakowskim, 28) podest 
dla występów starszaków

PIONOWO
1) brodawka, gradówka, 2) kolor w talii, 
3) lewa w kartach, 4) annały, 7) kości 
w rybie, 10) np. zegar z 1901 r., 11) oman, 
bylina afrykańska, 12) świetlny napis, 
13) lennik, 14) Va lub VIIIb, 18) coś wyjąt-
kowego i pożądanego, 19) stan w USA 
z Wielkim Kanionem, 20) „Czerwone … 
na Monte Cassino”, 21) forma krawiecka, 
24) mała solenizantka z 2 marca

Litery czytane rzędami w szarych krat-
kach utworzą rozwiązanie

(kas)

1 2 3 4

5

6 7

8

9

10 11

12 13 14

15

16

17 18 19

20 21

22

23 24 25

26

27

28

Krzyżówka z przedmiotami z lamusa

Swego czasu Polska Akademia Nauk 
powołała Zespół Etyki Słowa przy Ra-
dzie Języka Polskiego. Miał on – jak 
głoszono – postawić tamę wulgaryzacji 
i agresji w komunikacji, przeciwstawiać 
się manipulacji, kłamstwu, oszustwu, ob-
rażaniu ludzi, przemocy słownej, a także 
promować prawdomówność, kulturalne 
porozumiewanie się i kulturalne prowa-
dzenie sporów.

Powołano następujące podzespoły 
etyki słowa: w polityce, w mediach, 

w wypowiedziach Kościołów, w litera-
turze i krytyce literackiej, tekstach wy-
powiedzi urzędowych, w edukacji dzie-
ci i młodzieży oraz podzespół podstaw 
teoretycznych etyki słowa. 

Po tej szumnej zapowiedzi zapano-
wała cisza!

Kto weźmie odpowiedzialność za 
tworzenie tego rodzaju martwych by-
tów? Brak jest bieżącego monitoringu 
i okresowych raportów z tych podze-
społów, by społeczeństwo jak w lustrze 

mogło się przejrzeć, by było poinfor-
mowane, jak sprawy się mają, czy jest 
jakiś postęp w edukacji społecznej.

Miałem nadzieję, że badania socjo-
logiczne będą miały charakter nie tylko 
poznawczy, ale przyniosą jakiś pożytek 
społeczny.

Gdańsk, 16 lutego 2019 r. 

lek. med. Zbigniew Bulczak 
 internista

Etyka słowa

Stowarzyszenie „Godność”: 
4 czerwca otoczmy opieką plac Solidarności

Nie pozwólmy zawłaszczać ideałów i 
symboli „Solidarności” do celów politycz-
nych – apelują byli działacze „Solidarno-
ści” i więźniowie polityczni z okresu PRL 
zrzeszeni w Stowarzyszeniu „Godność”. 
Właśnie za próbę upolitycznienia kom-
batanci uważają planowane obchody 30 
rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r., któ-
rych zapowiedź ogłosili samorządowcy z 
całej Polski związani z obecną opozycją, 
głównie Platformą Obywatelską. 

Ich zdaniem opozycja wobec rządu 
Zjednoczonej Prawicy będzie chcia-

ła wykorzystać tegoroczne obchody 
rocznicy Okrągłego Stołu i wyborów 
kontraktowych do zbudowania „frontu 
antypisowskiego”.

„W dniu 4 czerwca zamierza się zor-
ganizować hucpę polityczną, aby społe-
czeństwo zachęcić do udziału w wybo-
rach i pomóc im odzyskać władzę. Dziś 
społeczeństwo zna już z nagrań gen. 
Kiszczaka przyjacielskie rozmowy za-
krapiane alkoholem i ustalenia z Magda-
lenki. Wybory w dniu 4 czerwca 1989 r. 
nie były w pełni wolne i demokratyczne. 

To było swoiste referendum, w którym 
wzięło licznie udział polskie społeczeń-
stwo. Wynik oznaczał ogromną porażkę 
komunistów i zachęcał tych, którym po-
wierzono mandaty, do głębokich reform 
politycznych i gospodarczych” – przypo-
minają działacze Stowarzyszenia „God-
ność”, którzy apelują do członków „S” 
w Stoczni Gdańsk o „otoczenie opieką 
placu Solidarności, aby nie dochodziło 
na nim do gorszących imprez niemają-
cych nic wspólnego z pamięcią o pole-
głych stoczniowcach”. 
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Miasto z „przeklętym zamkiem”
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

Reklama

Niektórzy uważają, że południowo-wschodnią część Pomorza winno się nazywać Prusami Górnymi, inni, że jest 
to Powiśle. Niezależnie od nazwy warto ten rejon odwiedzić, bo znajduje się tam sporo miejscowości godnych 
uwagi. Jedną z nich jest nieduże, ponadpięciotysięczne, urokliwe miasteczko o przebogatej historii i kilku intere-
sujących zabytkach. Leży 27 kilometrów na południowy wschód od Malborka i około 40 kilometrów od Elbląga. 
Jadąc z Gdańska, trzeba pokonać ich ponad 90, ale warto. Zapraszam do Dzierzgonia, który przed laty nazywał 
się Christburg (miasto Chrystusa), bo został zdobyty przez Krzyżaków w dzień Bożego Narodzenia.

w całości został rozebrany. Co prawda po 
pokoju toruńskim w 1466 r. został odbu-
dowany, gdyż ulokowano tam siedzibę pol-
skiego starostwa, ale 200 lat później ponow-
nie popadł w ruinę. W ostateczności w XIX 
wieku zamek przestał istnieć, a na jego miej-
scu powstał park. Niemniej legend związa-
nych z tą krzyżacką warownią jest wiele. 
Jedna z nich mówi, że budowla nie miała 
szczęścia, bo opanowały ją złe duchy. Ponoć 
dlatego, że jej gospodarz w 1410 r., wbrew 
własnej woli, walczył pod Grunwaldem, 
gdzie zresztą zginął. Wyruszając na wojnę 
przeciwko wojskom polskim powiedział, że 
jest mu wszystko jedno, kto będzie rządził 
na zamku, może być to sam czart…

Mówi się też, że w czasach krzyżac-
kich z dzierzgońskiego zamku wiódł do 
Malborka wielki tunel, którym jeździło 
się konno. Wożono tamtędy odzież i 
uzbrojenie, gdyż w zamku urzędował 
wielki szatny, który zaopatrywał Malbork 
w broń wykonywaną przez pruskich jeń-
ców przykutych do ścian piwnic. 

Opowieści jest wiele, bo też i wiele 
w Dzierzgoniu się działo. W czasach rzym-
skich, a więc ponad dwa tysiące lat temu, 

wiódł tędy szlak bursztynowy. Świadczą 
o tym znalezione rzymskie monety. We 
wczesnym średniowieczu do ziemi dzierz-
gońskiej docierali wikingowie, których łódź 
znaleziono w pobliżu Bągart (około 6 km 
na północ od Dzierzgonia).  Potem, w la-
tach 1233–1234, na tereny Prusów przybyli 
Krzyżacy. Nie od razu zdobyli staropruski 
gród Pomezanów. Prusowie nie chcieli 
Krzyżaków. Ci jednak byli nieugięci, czego 
dowodem było wzniesienie drugiej co do 
wielkości warowni w państwie krzyżackim. 
Natomiast osadzie rozlokowanej u podnóża 
zamku 7 kwietnia 1288 roku nadali prawa 
miejskie. W lipcu 1410 r., po bitwie pod 
Grunwaldem, na zamku w Dzierzgoniu 
zatrzymał się król Władysław Jagiełło.

W 1508 r. niemiecka nazwa miasta 
Christburg została zamieniona na polską 
– Kiszpork. Nazwa Dzierzgoń, a właści-
wie Drzgon, po raz pierwszy wystąpiła w 
oryginalnym tekście traktatu pokojowego 
zawartego w Toruniu w 1466 r. Jednak 
zaczęto jej używać dopiero po II wojnie 
światowej, kiedy tereny te znalazły się w 
granicach państwa polskiego. 

Do dzisiaj w mieście zachowało się kilka 
wartych odwiedzenia obiektów zabytko-
wych. Integralną częścią kompleksu zamko-
wego jest istniejąca do dzisiaj gotycka, mu-
rowana z cegły kaplica pw. św. Anny z XIV 
wieku, znajdująca się na wzgórzu cmen-
tarnym, oddzielonym drogą od wzgórza 
zamkowego. Wyjątkowo pięknym obiektem 
jest gotycki kościół Trójcy Przenajświętszej 
i św. Katarzyny z XIV wieku z bogatym, 
barokowym wyposażeniem. Dzierzgoń 
ma też cerkiew greckokatolicką Zesłania 
Ducha Świętego, funkcjonującą od 1957 r., 
na potrzeby ludności przesiedlonej w ra-
mach akcji „Wisła”. Znajduje się w dawnym 
barokowym kościele ojców Reformatów. 
Natomiast w poklasztornych budynkach 
mieści się dom kultury. Idąc półtora kilo-
metra na południowy zachód od centrum, 
dochodzi się do starego, założonego zapew-
ne w XVIII wieku, cmentarza żydowskiego 
z około 130 grobami. Najstarszy nagrobek 
pochodzi z 1855 r. Ponieważ cmentarz jest 
nieczynny od 1961 r., większość macew 
uległa zniszczeniu. Mimo to uważa się go 
za najlepiej zachowany w województwie 
pomorskim.

Warto też wiedzieć, że przez Dzierz-
goń przebiegają szlaki rowerowe. Pierwszy 
– międzynarodowy R1 wiodący z Calais do 
St. Petersburga (3700 km), drugi – niebieski 
szlak „kościołów Powiśla” (44 km) i trzeci 
– czerwony – „zamków Powiśla” (93 km).

Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Ruiny krzyżackiego zamku.

Cmentarna kaplica pw. Świętej Anny z XIV wieku.

Ponoć na wzgórzu, pod ruinami 
dzierzgońskiego zamku, Niemcy pod 
koniec II wojny światowej ukryli Bursz-
tynową Komnatę. Jeszcze w latach 90. XX 
wieku żyły osoby, które opowiadały o nie-
mieckich ciężarówkach wjeżdżających do 

tuneli warowni. Dzisiaj nie ma ani wa-
rowni, ani tuneli. Chociaż, kto wie? 

Dzierzgoński zamek nie ma dobrej sła-
wy. Wzniesiono go w miejscu wcześniejsze-
go pruskiego grodu w latach 1247–1248, 
ale już w 1414 r. spłonął, a w 1456 r. prawie 

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

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

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

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

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

DYREKTOR BIURA ZRG, pok. 110, 308 42 60 

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

KADRY, pok. 127, 308-42-97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Biura oddziałów ZR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uwaga! przed każdym  
nr. telefonu stacjonarnego dodajemy 58


