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31 marca minął termin wyborów w podstawo-
wych jednostkach organizacyjnych NSZZ „Solidar-
ność”. Poniżej kontynuujemy wykaz organizacji 
związkowych i ich przewodniczących, w których 
wybory zostały zatwierdzone przez Regionalną 
Komisję Wyborczą. 

• Szkoły Artystyczne Wybrzeża w Gdańsku – Aleksan-
dra Lewicka,

• Dom Pomocy Społecznej w Malborku – Danuta Bo-
rówka,

• Szpitale Pomorskie – Elżbieta Piotrowska,
• DELPHI POLAND S.A. O/Gdańsk – Mirosława Karbo-

wiak,
• Dovista Polska sp. z o.o. – Tomasz Muszyński,
• Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku 

– Henryk Kaczorowski,
• Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WIK w Starogardzie Gdań-

skim – Krzysztof Bartkowiak,
• 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wejherowie – Jan Dettlaff,
• Sp-nia Inwalidów POMORZANKA Zakład Pracy Chronionej w Starogardzie 

Gdańskim – Hanna Orlikowska,
• ELKOM sp. z o.o. – Eugeniusz Wałaszewski,
• Zakład Energetyki Cieplnej STAR-PEC  sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim 

– Mariusz Szpakowski,
• Urząd Miejski w Tczewie – Iwona Base,
• AUCHAN POLSKA sp. z o.o. – Ewa Wojtanowska,
• COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. – Paweł Formela,
• Komisja Terenowa NSZZ „S” Powiatu Starogardzkiego przy Oddziale RG NSZZ 

„S” w Starogardzie Gdańskim – Leszek Wójcik,
• Pilotów Morskich w Gdańsku – Mariusz Narkiewicz,
• Urząd Miasta Starogard Gdański – Mieczysław Haronek,
• Pracowników Telekomunikacji – Zbigniew Łajca,
• PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami – Henryk Przerwa,
• Pracownicy Oświaty i Wychowania przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie – Ludwika Szpunar,
• PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział EW Żarnowiec w Czymanowie – Ro-

bert Bartodziejski,
• Urząd Statystyczny – Katarzyna Adamska,
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku – Joanna Kielas,
• Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – Piotr Madej,
• Nadleśnictwo Starogard – Mieczysław Talaśka,
• Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji  WARTA SA – Anna Olczak,
• Pracowników Oświaty i Wychowania Gminy Przywidz – Ewa Zielińska,
• Destylarnia Sobieski S.A. – Mirosław Kleina,
• Port Gdański Eksploatacja S.A. – Piotr Ratkowski,
• EKO DOLINA sp. z o.o. w Łężycach – Gabriela Maślanka,
• Przeds. Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Gdyni – Jarosław Sadłowski,
• National Oilwell Varco Poland sp. z o.o. w Gdańsku – Jan Kościelski,
• Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Malborku – Mi-

rosław Kurek,
• SP Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego – Irena Jenda,
• Pracowników Oświaty i Wychowania w Gimnazjum nr 1 im. Antoniego 

Abrahama w Kartuzach – Dorota Zarach,
• Nadleśnictwo Wejherowo – Marcin Kowalski,
• Malborska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Beata Wesołowska,
• Przeds. Projektowo-Usługowe BIPRORAF sp. z o.o. – Marek Reda,
• NZOZ „Przychodnia” sp. z o.o. i NZOZ Szpital Specjalistyczny sp. z o.o. w Ko-

ścierzynie – Andrzej Pufelski,
• Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej O/Gdynia – Zenon Stenka,
• Komisja Terenowa dla Członków Indywidualnych przy ZRG NSZZ „Solidar-

ność” – Mirosław Rekowski,
• PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. – Marek Reclaw,
• KOPZU Życie SA Oddział Gdańsk – Anita Garska-Karnasiewicz,
• Nadleśnictwo Choczewo – Tomasz Wirkus,
• Miejskie Przeds. Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Lęborku – Tadeusz Obidziński,
• Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu – Tadeusz Eksterowicz,
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku – Małgorzata 

Narloch,
• Pracowników Krajowej Spółki Cukrowej „Polski Cukier” S.A. Oddział Cu-

krownia Malbork – Zbigniew Jezierski,
• Malborskie Zakłady Chemiczne „ORGANIKA” S.A – Zdzisław Orzechowski,
• Pracowników Oświaty i Wychowania Miasta i Gminy Czersk – Janusz Kitowski,
• Nadleśnictwo Strzebielino – Eugeniusz Klawikowski,
• PSS SPOŁEM w Sopocie – Halina Pustówka,

Wybory w NSZZ „Solidarność”

Ciąg dalszy na str. 5

Ogólnopolska Droga 
Krzyżowa Ludzi Pracy na 
warszawskim Żoliborzu

Kilkaset osób wzięło udział w piątek 23 
marca w Ogólnopolskiej Drodze Krzyżowej 
Ludzi Pracy na warszawskim Żoliborzu. 
Przewodniczył jej proboszcz żoliborskiej 
parafii św. Stanisława Kostki, kustosz sanktu-
arium bł. ks. Jerzego Popiełuszki ks. Marcin 
Brzeziński. Tegoroczna Droga Krzyżowa pod 
hasłem „Chrystus solidarny z ludźmi pracy” 
– wyruszyła z sanktuarium bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki. Na czele procesji niesiono 
czterometrowy krzyż, który na początku został 
położony na znajdującym się obok kościoła 
grobie ks. Jerzego Popiełuszki – patrona ludzi 
pracy. Rozważania do tegorocznej Drogi Krzy-
żowej przygotowali przedstawiciele różnych 
środowisk i zawodów. Krzyż nieśli m.in. hut-
nicy, strażacy, energetycy, żołnierze, strażnicy 
miejscy, nauczyciele, studenci, pracownicy 
służby zdrowia i działacze „Solidarności”.

Polacy popierają 
ograniczenie handlu 
w niedziele
56 proc. Polaków jest zadowolonych 
z ograniczenia handlu w niedziele – wynika 
z sondażu Kantar Millward Brown przepro-
wadzonego między 26 a 27 marca 2018 r.
Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek 
na konferencji prasowej w Ministerstwie 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 22 
marca 2018 r. przedstawił wyniki kontroli 
ograniczenia handlu w niedziele 11 i 18 
marca. Szef Państwowej Inspekcji Pracy 
poinformował, że łącznie w obie niedziele 
inspektorzy pracy sprawdzili ponad 12 tys. 
placówek handlowych, stwierdzając, że ok. 
60 proc. z nich było zamkniętych. Kontroli 
poddanych zostało ponad 5 tys. otwartych 
placówek. Ustalono, że 147 spośród tych 
sklepów otwarto wbrew prawu. W związku 
ze złamaniem zakazu handlu inspektorzy 
PIP nałożyli 54 mandaty karne, skierowali 
do sądu 38 wniosków o ukaranie, a w 55 
przypadkach zastosowali środki oddziaływa-
nia wychowawczego. W działania kontrolne 
i sprawdzające podczas każdej z dwóch 

niedziel zaangażowanych było ok. 600 
inspektorów pracy.

Pracownicze Plany 
Kapitałowe nie rozwiązują 
problemu niskich emerytur
Pracownicy o niskich dochodach będą 
rezygnować z Pracowniczych Planów Kapita-
łowych (PPK), a skorzystają ci z wyższymi do-
chodami. Dlatego „Solidarność” negatywnie 
oceniła zaprezentowany przez Ministerstwo 
Finansów projekt ustawy o PPK.
Zdaniem członków Prezydium Komisji 
Krajowej przedstawiona propozycja będzie 
miała ograniczony wpływ na budżet państwa, 
a w konsekwencji na dofinansowanie
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). 
Ponadto PPK nie rozwiązują problemu 
niskich świadczeń emerytalnych. Pracownicy 
o niskich dochodach zapewne podejmą 
działania mające na celu rezygnację z PPK. 
Planami mogą być zainteresowani pracow-
nicy o wyższych dochodach. W efekcie przy 
wykorzystaniu środków publicznych (Fundusz 
Pracy) nastąpi dofinansowywanie świadczeń
pracowników o relatywnie lepszej sytuacji 
na rynku pracy i lepszej sytuacji materialno-
-dochodowej. – Nie możemy zaakceptować 
obciążenia dodatkową składką pracownika 
uzyskującego wynagrodzenie w wysokości 
minimalnego wynagrodzenia, a także nie 
można pominąć faktu, że składka od małych 
dochodów przyniesie niewielkie oszczędno-
ści, które będą nieznacznym wsparciem dla 
dochodów emerytów o niskich świadczeniach 
– podkreśla Agata Baranowska-Grycuk z Biu-
ra Eksperckiego,Komisji Krajowej „S”. 

Bóg, honor, Ojczyzna

Naszej koleżance Ewie Zydorek, sekretarz Komisji Krajowej  
NSZZ „Solidarność”

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Męża
w imieniu członków oraz pracowników Zarządu Regionu Gdańskiego  

NSZZ „Solidarność”

składa
Krzysztof Dośla 

Pod takim tytułem, z okazji 100-lecia 
odzyskania niepodległości przez Polskę, 
przygotowywana jest w Sali BHP wystawa 
złożona z 46 obrazów autorstwa 22 malarzy 
z rodzieńszczyzny, członków Związku Polaków 
na Białorusi. W ich malarstwie ukazana jest 
historia Polski. Na płótnach znalazły się osoby 
zasłużone dla naszego kraju, m.in. żołnierze 
wyklęci, a także istotne wydarzenia, jak 
obrona Lwowa. Wernisaż zaplanowany jest 
na 7 maja 2018 r.  



3Nr 4/kwiecień 2018

W REGIONIE


AKTUALNOŚCI

W numerze między innymi:

Dzień 11 marca 2018 r. był pierwszą wolną niedzielą, od kiedy 
w Polsce wprowadzono ustawowe ograniczenia pracy w handlu. 

Po dwóch niedzielach z ograniczonym handlem, 
str. 4

 „Wolność zrzeszania czy wolność zwalniania? Czy konstytucja 
rzeczywiście zapewnia wolność tworzenia i działania związków 
zawodowych?” –  to temat konferencji zorganizowanej przez 
NSZZ „Solidarność”, która odbyła się  16 marca w historycznej 
Sali BHP. 

Zabezpieczyć zwalnianych pracowników, str. 8

Dotychczas wybory w Regionie Gdańskim „S” zostały przepro-
wadzone w ponad 300 podstawowych jednostkach organiza-
cyjnych. Protokoły z przebiegu wyborów w 250 organizacjach 
zostały zatwierdzone przez Regionalną Komisję Wyborczą. . 

Wybory w Związku, str. 12

Wieloletni pracownik sieci sklepów Biedronka Karol Jarantowski 
uległ wypadkowi przy pracy. Od tego czasu rozpoczęły się jego 
kłopoty. 

Stracił zdrowie, został zwolniony, str. 17

Pamiątki związane z „Solidarnością” będzie można przynosić 
do nowego muzeum, które zostało utworzone w Wejherowie. 
– To miejsce to również sala wystaw – zaznacza współtwórca tej 
inicjatywy Zygmunt Pałasz.

Wejherowskie muzeum „Solidarności”, str. 21

Pomnik 
w 96 miesięcznicęO problemach w zakładach 

pracy na ZRG NSZZ „S”

Problemy w zakładach pracy i wybory w or-
ganizacjach związkowych to główne tematy 
obrad Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”, które się odbyły 5 marca w sali 
Akwen w Gdańsku. O problemach w firmie
Skanska informował Zbigniew Kowalczyk, 
przewodniczący OM w Skanska SA (więcej str. 
6). Niepokojące informacje na temat planowa-
nych zwolnień pracowników przedstawił także 
Mirosław Kamieński, przewodniczący „Soli-
darności” w Stoczni Wojennej w Gdyni. Nieco 
optymizmu przekazał Krzysztof Rzeszutek, 
wiceprzewodniczący KZ NSZZ „S” w Operze 
Bałtyckiej – Doszło do ustaleń z Urzędem Mar-
szałkowskim, wedle których Warcisław Kunc, 
dyrektor Opery Bałtyckiej, będzie zajmował 
to stanowisko do końca czerwca. Chciałbym 
podziękować Krzysztofowi Dośli, przewod-
niczącemu ZRG, za ogromne wsparcie w tej 
walce – mówił Krzysztof Rzeszutek. Krzysztof 
Żmuda zrelacjonował ogólnopolskie statystyki 
dotyczące udziału poszczególnych regionów 
„Solidarności” w służbie przy grobie bł. ks. Je-
rzego. – Mamy się czym pochwalić. Zajęliśmy 
pierwsze miejsce wśród wszystkich regionów, 
jeśli chodzi o liczbę odbytych służb – mówił 
Krzysztof Żmuda, regionalny koordynator służb 
przy grobie bł. ks. Jerzego. 

Podziękowania i wzruszenia

– Dziękuję wam za pracę w Regionalnej Sekcji. 
Za pracę, która jest najautentyczniejszym 
przykładem społecznikostwa – mówił 8 marca 
w budynku „Solidarności”, podczas ostatniego 
w tej kadencji spotkania Rady Regionalnej 
Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „S” do jej 
członków, Krzysztof Dośla, przewodniczący 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S”. Krzysz-
tof Dośla dodał, że emeryci i renciści zrzeszeni 
w „Solidarności” mogliby swój czas poświęcić 
opiece nad wnukami, na pieleniu ogródków 
czy po prostu oglądaniu telewizji. – A wam się 
chce jeszcze oddawać pracy społecznej, poma-
gać innym. Bardzo wam dziękuję i proszę was 
nadal o pracę na rzecz Związku. Na was za-
wsze można liczyć – mówił Dośla. Przewodni-
czący Zarządu Regionu Gdańskiego szczególne 
wyrazy wdzięczności złożył przewodniczącemu 
Sekcji Janowi Klassie. Regionalna Sekcja liczy 
ponad 3,5 tys. członków. 24 kwietnia w sali 
Akwen odbędą się wybory władz Sekcji.

Andrzej Piwarski  
i Wojciech Milewski
14 marca 2018 r. w Sali Mieszczańskiej 
w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku 
Andrzej Jan Piwarski, artysta malarz, otrzymał 
Nagrodę Specjalną Marszałka Województwa 
Pomorskiego. Nagrodę Andrzej Piwarski 
otrzymał za wybitne zasługi w dziedzinie 

twórczości artystycznej, za wielką artystyczną 
wyobraźnię i mistrzowski warsztat malarski, 
ze szczególnym podziękowaniem za ekspre-
sywne i twórcze upamiętnienie naszej historii. 
Tego dnia stypendium twórcze otrzymał także 
Wojciech Milewski, nagradzany i zasłużony 
fotografik, współpracujący z naszą redakcją.

Będą lepiej kontrolować

Nowo wybrani członkowie komisji rewizyjnych 
w podstawowych jednostkach organizacyjnych 
NSZZ „S” przechodzą właśnie szkolenia. 20 
marca do Gdańska przyjechało ponad 20 osób z  
różnych oddziałów naszego Regionu. Reprezen-
towali gdyński MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej), gdański MOPR (Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie), Nadleśnictwo Choczewo, 
18 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wejhe-
rowie, SPZOZ (Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej) w Czersku, Polską Spółkę 
Gazownictwa, OT Port Gdynia, firmy Delphi
Corporation i Remontowa Lighting Technologies 
SA, a także Komisję Krajową „S”. Rola komisji 
rewizyjnych jest bardzo ważna, jak wyjaśnia 
Tadeusz Grubich z Działu Szkoleń Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S”, gdyż stanowią władzę 
kontrolną w organizacjach. Komisja rewizyjna 
odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie 
komisji zakładowych. Kontroluje zgodność 
działania KZ z przepisami wewnątrzzwiązkowy-
mi powszechnie obowiązującymi w Związku. 
– Zgłosiłam się na to szkolenie – mówi Anna 
Ciemięga z gdyńskiego MOPS, bo chcę się 
dowiedzieć, co należy do naszych obowiązków, 
jak kontrolować działalność komisji zakładowej 
i na co zwracać szczególną uwagę.

Ludzie roku 1988  
na Wybrzeżu

W 2008 r. Region Gdański NSZZ „Solidarność” 
rozpoczął tworzenie unikatowej listy osób, 
które uczestniczyły w strajkach na Wybrzeżu 
w 1988 r. Jak podaje Wojciech Książek, czło-
nek Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”, na liście mogą się znaleźć 
nie tylko osoby czynnie strajkujące, ale też te, 
które wspomagały strajkujących. Są to m.in. 
ci, którzy dostarczali żywność, drukarze prasy 
podziemnej i inni. Wstępna lista została już 
opublikowana jako specjalna wkładka do 
miesięcznika „Magazyn” Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Aktualnie 
lista zawiera nazwiska około 4 tys. osób. Ma 
ona  charakter otwarty i  stale jest uzupełnia-
na. Informacje należy przesyłać pod adresem: 
wojciech.ksiazek@solidarnosc.gda.pl. 

10 kwietnia minie 8 lat od katastrofy smoleńskiej, w której zginęło 96 
osób, w tym prezydent Lech Kaczyński oraz ostatni prezydent RP 
na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Od tego czasu, co miesiąc 

organizowane są marsze i msze św. w intencji ofiar. Podczas 95 miesięcznicy 
smoleńskiej Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, zapowie-
dział, że 10 kwietnia 2018 r., czyli równo osiem lat po tragedii, odbędzie się 
ostatni marsz, ale nie ostatnia miesięcznica. – Msze będą odbywały się nadal. 
Natomiast to, co nas łączyło przez tyle lat, co było prezentowane co miesiąc 
i łączyło się z pewnym oczekiwaniem, z pewną nadzieją, to się kończy – po-
wiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości. 

Na placu Piłsudskiego w Warszawie, a dokładnie na terenach zielonych 
pomiędzy placem a ul. Królewską, powstaje pomnik upamiętniający Ofiary 
Tragedii Smoleńskiej. Pomimo wielu utrudnień, jakie czynią władze Warszawy, 
pomnik zostanie odsłonięty właśnie podczas uroczystości 96 miesięcznicy.

W tym roku w Warszawie mają powstać dwa pomniki upamiętniające ka-
tastrofę smoleńską. Drugi, poświęcony Lechowi Kaczyńskiemu, stanie przed 
budynkiem Garnizonu Warszawa, naprzeciwko placu Piłsudskiego. Jego od-
słonięcie planowane jest na jesień. 

(mig)
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Dzień 11 marca 2018 roku 
był pierwszą wolną niedzie-
lą, od kiedy w Polsce wpro-
wadzono ustawowe ogra-
niczenia pracy w handlu. 

Jakoś nikt z głodu nie umarł, 
a Polacy zamiast do galerii 
handlowych wybrali się 

na spacer. Na podstawie badań 
przeprowadzonych przez firmę 
Selectivv Mobile House można 
wskazać, że liczba spacerujących 
w parkach wzrosła pięciokrotnie. 
Co ciekawe, nie odnotowano też 
znacznego wzrostu zakupów 
przez internet. Z tej formy 11 
marca skorzystało zaledwie 3 
proc. klientów. Podobnie było 
w drugą niedzielę, 18 marca.

Niestety, właściciele niektó-
rych sieci wydłużyli pracownikom 
godziny pracy w sobotę i w ponie-
działek. Takim przykładem jest 
sieć sklepów Biedronka. 

– 11 marca otwartych było 
pięć Biedronek w Polsce znaj-
dujących się przy dworcach 
PKP i PKS, a 18 marca siedem 
– mówi Piotr Adamczyk, prze-
wodniczący NSZZ „Solidarność” 
pracowników Biedronki. – Z ich 
usług korzystali nie tylko podróż-
ni, ale ściągano klientów z mia-
sta, wysyłając do nich SMS-em 
cykliczne zaproszenia na zakupy. 
Dużym problemem w Biedronce 
jest zmiana godzin pracy – do 
24.00 w sobotę i od 24.00 w po-
niedziałek. Pracownicy nie mają 
jak dostać się do pracy, a jeśli już 
dotrą na 0.15 w poniedziałek, to 
na dostawy towaru czekają do 
godziny 4 rano. 

Na oryginalny pomysł wpa-
dli zarządcy Galerii Metropolia  
znajdującej się tuż przy stacji ko-
lejowej w Gdańsku Wrzeszczu. 
Próbowano tam obejść przepisy, 
starając się o status dworca. 11 
marca w niedzielę część sklepów 
na terenie galerii była czynna. 
Gdańscy radni zapowiedzieli, 
że Metropolia straci koncesję na 
sprzedaż alkoholu, bo jeśli chce 
mieć status dworca, to zgodnie z 
prawem na dworcu alkoholu się 
nie sprzedaje.

Państwowa Inspekcja Pracy 
w niedziele 11 i 18 marca łącz-
nie skontrolowała ponad 12 tys. 
placówek handlowych na tere-
nie całej Polski. Z tego 60 proc. 
sklepów w tych dwóch dniach 
było zamkniętych. Jak podał 
główny inspektor pracy Wiesław 
Łyszczek, 11 marca inspektorzy 
przyjęli 341 zgłoszeń o łamaniu 
zakazu handlu, a 18 marca 416, 
z czego 147 zostało otwartych 
wbrew ustawie. Inspektorzy 
PIP łącznie za złamanie zakazu 
handlu 11 i 18 marca nałożyli 54 
mandaty karne, do sądu trafiło 
38 wniosków o ukaranie, a w 55 

przypadkach sprzedawcy zostali 
pouczeni. 

W Pomorskiem 11 marca 
zweryfikowano 198 placówek 
handlowych pod kątem prze-
strzegania przepisów o zakazie 
handlu, natomiast 18 marca 
280, z czego przeprowadzono 
lub rozpoczęto kontrole w 159 
sklepach. W zdecydowanej 
większości placówki te funk-
cjonowały legalnie. 

J a k  p o w i e d z i a ł a  n a m 
Agnieszka Kraszewska-Go-
dziątkowska, okręgowy inspek-
tor pracy w Gdańsku, 11 marca 
otwartych było 113 placówek. 
Według wstępnej oceny w kil-
kunastu placówkach najpraw-
dopodobniej doszło do wykro-
czenia poprzez powierzenie 
pracy zarówno pracownikom, 
jak i zatrudnionym na umowę 
cywilnoprawną oraz osobom 
świadczącym  tę pracę wbrew 
obowiązującym przepisom. 11 
przypadków zostało poddanych 
szczegółowej analizie.

– Niektóre przypadki będą 
rozpatrywane powtórnie, bo 
inspektorzy sprawdzają, czy 
należy ich działalność zaliczyć 
do handlowej, czy usługowej – 
mówi Kraszewska-Godziątkow-
ska. – Część tych przypadków 
dotyczy placówek otwartych w 
Galerii Metropolia. One mają 
siedziby poza województwem 
pomorskim. Inspektorzy będą 
więc musieli rozszerzyć zakres 
kontroli, aby skontaktować się z 
ich właścicielami. Żadne z tych 
postępowań nie zostało zakoń-
czone, więc o sankcjach jeszcze 
nie możemy mówić. Jeśli cho-
dzi o 18 marca, to inspektorzy 
dopatrzyli się naruszenia pra-
wa w siedmiu sklepach, gdzie 
stwierdzili wykonywanie pracy 
przez pięcioro pracowników 
i pięcioro zleceniobiorców. 
Żadna z tych kontroli nie została 
jeszcze zakończona.

Wachlarz kar za łamanie za-
kazu jest szeroki. Zastosowanie 

ich będzie zależało od zachowa-
nia właścicieli sklepów. – Jeżeli 
się okaże, że był to jednostkowy 
przypadek, to inspektor ma moż-
liwość zastosowania pouczenia 
– dodaje pani inspektor. – Na-
tomiast jeżeli będą to kwestie 
sporne, może nie zakończyć się 
postępowaniem mandatowym, 
tylko wniosek o ukaranie zosta-
nie skierowany do sądu.

Zdaniem Marka Lewandow-
skiego, rzecznika prasowego 
przewodniczącego NSZZ „So-
lidarność”, pierwsza bez handlu 
niedziela była spokojna. – Jest 
lepiej niż można było się spo-
dziewać – stwierdza Lewandow-
ski. – Skala łamania przepisów 
jest niewielka. 341 zgłoszeń na 
350 tys. sklepów to jest bardzo 
dobry wynik. Potrzeba kilku 
miesięcy, aby ocenić skutki tej 
ustawy, zwłaszcza że niektórzy 
pracodawcy będą powiększać 
zakres działalności handlowej.

– To zwycięstwo dla prawie 
miliona pracowników, którzy 
wreszcie mogli spędzić nie-
dziele w domu z rodzinami, na 
spacerach – mówił Piotr Duda 
w niedzielnym wydaniu TVP 
Info. – O to walczyliśmy przez 
wiele lat i dotrzymujemy słowa 
– po święcie Trzech Króli to 
następny nasz etap, który jest 
bardzo ważny, bo pracownikom 
to się należy. To nie jest ustawa 
przeciwko konsumentom, to jest 
ustawa w obronie pracowników 
handlu. I to nam się udało. (…) 
Program 500+, który obserwuje-
my od dwóch lat, bez tych wol-
nych niedziel nie byłby pełny. 
Teraz w niedziele rodziny będą 
mogły być razem.

W kwietniu mamy czte-
ry wolne od handlu niedziele:  
1 (Wielkanoc), 8, 15 i 22.

„Solidarność” uruchomiła 
specjalną infolinię, na którą 
można zgłaszać przypadki ła-
mania prawa: tel. 32 253 83 62 
lub 505 085 570.

Maria Giedz

Po dwóch niedzielach 
z ograniczonym handlem

Zamiast do marketu – na spacer!
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ZWojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił 

rozporządzenia zastępcze wojewody pomorskiego 
w sprawie nazw ulic, które IPN uznał za symbolizujące 

komunę.
Już w dwie godziny później wyrzucano na stos tablice z nazwą 

ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i zastępowano – ul. Dąbrowsz-
czaków. Zapewne stało się to na polecenie prezydenta Gdańska, 
który zaraz po wyroku tryumfalnie oświadczył, że WSA kierował 
się obroną konstytucyjnych praw samorządu. 

Ale sprawie warto przyjrzeć się dokładniej. Oto parlament 
przegłosował ponad rok temu ustawę, w myśl której IPN ma 
ogłosić nazwy ulic, które ich zdaniem symbolizują słusznie mi-
niony i potępiony okres komunizmu, a samorządy terytorialne 
mają dwanaście miesięcy na ich zmianę. Gdańsk nie wywiązał się 
z ustawy i np. nazwy ul. Dąbrowszczaków nie zmienił. W związku 
z tym wojewoda pomorski – zobowiązany ustawą – wydał tzw. 
zarządzenie zastępcze i zmienił nazwę ul. Dąbrowszczaków na ul. 
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Prezydent Gdańska wspomniane 
rozporządzenie zaskarżył do WSA. 

Warto przypomnieć, że sądy administracyjne zajmują się roz-
strzyganiem sporów kompetencyjnych między organami władzy 
publicznej „w ramach porządku prawnego, w tym ustaw”. Gdyby 
sąd administracyjny rzeczywiście – tak jak komentował to Pa-
weł Adamowicz – kierował się w swoim orzeczeniu konstytucją, 
a nie ustawą, to mielibyśmy pierwszy poważny problem – sąd 
w orzeczeniu zakwestionowałby przyjęty porządek prawny. Jed-
nak przewodniczący składu sędziowskiego sędzia Jacek Hyla do 
tego się nie posunął i – przynajmniej w ustnym uzasadnieniu – za-
bawił się w słowną ekwilibrystykę, przyjmując, że „fakt noszenia 
przez ulicę konkretnej nazwy stanowiącej symbol komunizmu nie 
prowadzi do propagowania zjawiska komunizmu, które jest za-
kazane”. Innymi słowy, jeśli ludzie nie kojarzą Dąbrowszczaków 
z komuną, to nie ma sprawy. Co innego – dowodził sędzia – gdyby 
to była ul. Lenina… 

A więc to sąd administracyjny ma od tej pory decydować, co 
jest symbolem komuny, a co nie jest, co się ludziom „kojarzy”, 
a co „nie kojarzy”. Wojewoda zapewne złoży apelację do Naczel-
nego Sądu Administracyjnego i trudno przypuszczać, by wyrok 
pierwszej instancji się utrzymał. Ale prezydent Gdańska będzie 
mógł dołożyć kolejną cegiełkę do pracowicie budowanego muru 
oporu wobec opresyjnego rządu gwałcącego prawa obywateli. Na 
tym froncie Dąbrowszczacy pozbawieni polskiego obywatelstwa 
przed wojną za walkę w obcej armii okazali się bardziej godni 
upamiętnienia niż Prezydent Lech Kaczyński. To po stronie pro-
pagatorów komunizmu nadzorowanych przez NKWD, z których 
później wywodził się jeden z dowódców kierujących grudniową 
masakrą na Wybrzeżu opowiedział się pan prezydent Paweł Ada-
mowicz. A jeszcze nie tak dawno włodarz Gdańska tłumaczył się 
przed sądem, że to kwietniowa trauma po stracie przyjaciół w 
smoleńskiej tragedii spowodowała, iż zapomniał do ówczesnego 
zeznania majątkowego wpisać kilku mieszkań.

No cóż, niektóre samorządy poszły na kompromis – w jed-
nym z miasteczek zastąpiono ulicę Janka Krasickiego – działacza 
komunistycznego, ulicą Ignacego Krasickiego – poety i biskupa. 
Wilk syty i owca cała, a Krasicki Krasickiemu i tak nierówny… 
W końcu tylko jeden Krasicki potrafił pisać takie bajki: 

Po dwudziestu dekretach, trzynastu remisach,
Czterdziestu kondemnatach, sześciu kompromisach
Zwyciężył Marek Piotra; a że się zbogacił,
Ostatnie trzysta złotych za dekret zapłacił.
Umarł Piotr, umarł Marek, powróciwszy z grodu:
Ten, co przegrał, z rozpaczy; ten, co wygrał, z głodu.

Jacek Rybicki

Co się ludziom  
kojarzy?
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i œmIesZno, i strAszno
Przypuszczam, 
¿e to chodzi 
o mnie
Stały element naszej rubryki to oczywiście 
„kwiatki” z obrad sejmowej komisji śledczej ds. 
Amber Gold. Tym razem fragment przesłu-
chania DARIUSZA RÓ¯YCKIEGO, szefa 
gdańskiej prokuratury okręgowej od roku 2008 
do wiosny 2016.
Na pytanie jednego z członków komisji: 
„W aktach sprawy operacyjnej prowadzonej 
przez ABW znajduje się częściowo odtajniona 
notatka, z której wynika, że jeden z prokura-
torów gdańskich miał po zaniżonej cenie – ok. 
400 tys. zł – nabyć od dewelopera mieszkanie 
warte na rynku 800 tys. zł. Czy świadek ma 
wiedzę, którego z prokuratorów z prokuratury 
gdańskiej dotyczy ta informacja?”
Prokurator Dariusz Różycki odpowiedział: 
„Takiej informacji nigdy nie miałem przed sobą, 
ale też przypuszczam, że to chodzi o mnie.”

Stringi 
zamiast statków

Pamiętamy wystawne kolacje polityków PO 
w restauracji „Sowa i Przyjaciele” na koszt 
podatnika. Okazuje się, że nie był to niechlub-
ny wyjątek. Szastanie publicznymi pieniędzmi 
w czasach rządów koalicji PO-PSL było nagmin-
ne. Ostatnio media ujawniły listę zakupów opła-
canych za pomocą służbowych kart kredyto-
wych przez pracowników spółki wchodzącej w 
skład grupy Polska Żegluga Morska. Biżuteria za 
100 tys. dolarów, cygara za 40 tys. i ekskluzyw-
na damska bielizna to tylko niektóre wydatki 
pracowników spółki Polsteam, która zajmować 
się miała pozyskiwaniem nowych kontrahentów 
dla PŻM. Zamówień jednak ubywało, statki były 
wyprzedawane konkurentom, w ciągu 10 lat 
flota PŻM stopniała z 93 do 55 jednostek pły-
wających, a z kont firmy zniknęło 300 mln euro.

Gdzie wyrzuciæ? - 
oto jest pytanie!
Kiedyś wystarczał jeden kosz na śmieci, później 
pojawiły się dwa z napisem „suche” i „mokre”. 
Teraz każdy z nas musi ich mieć pięć i do tego 
szczegółową ściągawkę. Zapewne niejednemu 
z nas zadrży ręka nad koszem ze śmieciami 
i pojawi się pytanie, gdzie wrzucić papierek po 
cukierku. I tak do pojemnika z napisem PAPIER 
możemy wrzucić gazety i kartony, ale już nie 
możemy zużytych ręczników papierowych 
i papieru lakierowanego. Ten pierwszy powi-
nien trafić do kosza z napisem BIO, a drugi
do pojemnika z napisem RESZTKOWE. Do BIO 
wrzucimy obierki warzywne i owocowe, ale nie 
kości zwierzęce i surowe mięso, które powinno 
trafić do kosza RESZTKOWEGO. W pojemniku
SZKŁO wylądują butelki i słoiki, jednak nie 

wolno do nich wrzucić rozbitego kubka i szkieł 
okularowych czy rozbitej szyby… Życzymy 
miłego i spokojnego wyrzucania śmieci.

Dworzec 
czy galeria?
Po wprowadzeniu ograniczenia handlu w nie-
dzielę właściciele sieci i galerii handlowych 
prześcigają się w szukaniu luk w prawie, które 
umożliwią ominięcie obowiązujących przepi-
sów. Skrajnym przykładem są zarządcy Galerii 
Metropolia w Gdańsku Wrzeszczu, którzy nie 
mogą się zdecydować, czy budynek im podle-
gający jest galerią handlową czy dworcem kole-
jowym. Na początku marca, tuż przed pierwszą 
wolną niedzielą, zmienili galerię w dworzec 
(zainstalowali kilka kas biletowych), co według 
ich prawników umożliwia handel w niedzielę. 
Szkopuł w tym, że jeżeli są dworcem, to sklepy 
i restauracje znajdujące się tam nie mogą sprze-
dawać alkoholu. Ale już jest podobno pomysł 
na ten problem, Galeria Metropolia będzie 
dworcem tylko w niedziele niehandlowe.

Czekaj¹c 
na kandydata
Za kilka miesięcy wybory samorządowe. 
W Gdańsku w mediach zaprzyjaźnionych 
z obecnym układem władzy ruszyła kampania 
wychwalająca obecnie rządzącego prezydenta. 
A to, że urzędnicy miejscy dostaną podwyżki, 
a to, że rodzą się dzieci z in vitro, a to, że ro-
śnie nowa galeria handlowa (naszym zdaniem 
za nią to akurat ktoś powinien raczej przepra-
szać) itd. Druga strona sceny politycznej siedzi 
cicho, nadal nie wiadomo, kto stanie w szranki 
z PAW£EM ADAMOWICZEM. Mamy tylko 
nadzieję, że Zjednoczona Prawica nie ujawni 
swojego kandydata dopiero po wyborach.

Chory 
z dobrobytu
Na koniec przykład absurdu rodem z USA. Jak 
wiadomo, amerykańscy adwokaci potrafią
udowodnić każdą niedorzeczność. I tak udało 
im się ostatnio uchronić od więzienia pewnego 
szesnastolatka, który po pijanemu spowodował 
wypadek samochodowy, a zginęły w nim cztery 
osoby. Wina była bezsporna i najpierw sąd ska-
zał młodzieńca na 10 lat więzienia. Jednak po 
dwóch latach adwokatom udało się przekonać 
wymiar sprawiedliwości, że ich klient cierpi 
na chorobę zwaną „affluenza”, która zaburza
racjonalne myślenie wskutek nadmiernego 
dobrobytu. A że niekomfortowe warunki w wię-
zieniu mogłyby okazać się „groźne dla psychiki” 
młodego bogacza, sąd zawiesił wykonywanie 
kary i skierował go na terapię. Ciekawe, kiedy ta 
jednostka chorobowa trafi do Polski?

(mk)

Wybory w NSZZ „Solidarność”
Ciąg dalszy ze str. 2
• Transportowy Dozór Techniczny w Gdańsku – Krzysztof 

Buliński,
• PKP ENERGETYKA  S.A. w Sopocie – Marek Klas,
• SIARKOPOL GDAŃSK SA – Zenon Glapa,
• ECO Malbork sp. z o.o – Mariusz Kud,
• Polska Spółka Gazownictwa przy Oddziale w Gdańsku 

– Zbigniew Matuszewski,
• „SZKUNER” sp. z o.o.  Władysławowo – Ryszard Karsznia,
• Szpital Pucki sp. z o.o. – Janina Blaszke,
• Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Gdań-

sku – Marcin Jacewicz,
• Pracowników Oświaty i Wychowania w Rumi – Danuta Wójcik,
• Przeds. Komunikacji Trolejbusowej  sp. z o.o. w Gdyni – Le-

szek Stodolski,
• Pracowników  KK, FG, KSNiO NSZZ „S” oraz SIPN „S” – Mo-

nika Dorawa,
• Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im. T. I. Gulgow-

skich we Wdzydzach Kiszewskich – Wojciech Myszk,
• Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wej-

herowie – Karol Wojciechowski,
• Totalizator Sportowy sp. z o.o. Oddział w Gdańsku – Elż-

bieta Skłucka,
• Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków – Jarosław Baciński,
• Portowy Zakład Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. Gdynia – Anna 

Maruszczak,
• Nadleśnictwo Cewice – Piotr Mądrzak,
• REMONTOWA SHIPBUILDING S.A. – Krzysztof Żmuda,
• EATON TRUCK COMPONENTS sp. z o.o. – Tomasz Soliński,
• Przedsiębiorstwo „Nogat” sp. z o.o. – Daniel Szutiak,
• Pracowników Oświaty i Wychowania w Redzie – Alina Kreft,
• Przeds. Produkcyjno-Usługowo-Handlowe DEKOM sp.  

z o.o. – Anida Hanusowska,
• Grupa Stoczni GDYNIA S.A. – Roman Kuzimski,
• Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej 

S.A. – Karol Kurowski,
• KLIMOR S.A. – Czesław Kostrzewa,
• SEMMELROCK STEIN+DESIGN sp. z o.o. – Dariusz Pawlicki,
• Flextronics International Poland – Wojciech Kleina,
• Muzeum Narodowe – Barbara Spigarska,
• Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku – Dorota Zielińska,
• Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lębor-

ku – Piotr Krzemiński,
• PKP CARGOTABOR sp. z o.o. ZNT w Tczewie, Gdyni, Olszty-

nie – Andrzej Netkowski,
• Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tcze-

wie – Łukasz Gaszkowski,
• Nadleśnictwo Gdańsk – Jerzy Bławat,
• Gdański Ośrodek Sportu – Wojciech Groszewski,
• Urząd Morski Gdynia – Ilona Górska,
• Morski Instytut Rybacki w Gdyni – Kordian Trella,
• PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku 

– Marek Mrozkowiak,
• Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego i Miejskiego sp. z 

o.o. – Waldemar Langiewicz,
• Pracowników Oświaty i Wychowania Rejon Tczew – Alicja 

Olszewska,
• Muzeum Zamkowe w Malborku – Waldemar Jaszczyński,
• Urząd Miasta Malborka – Jan Kikut,
• Zakład Budowy Maszyn ZREMB SA – Grzegorz Wiśniewski,
• Komisja Terenowa Emerytów i Rencistów NSZZ „S” przy 

Oddziale ZRG w Chojnicach – Stanisław Kowalik,
• Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. Chojnice – Janusz Po-

niecki,
• Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana 

– Wacław Ciecholiński,
• Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej Starogard Gd. 

– Grażyna Wika,
• Okręgowe Przeds. Energetyki Cieplnej sp. z o.o. Gdynia 

– Wojciech Litewski,
• Gdański Zespół Żłobków – Elżbieta Hryniewicz,
• Makro Cash and Carry Polska S.A. – Robert Szmagaj, 
• Placówek Oświatowych Powiatu Tczewskiego – Wiesława 

Cejner-Mania,
• Pracowników Policji, ABW, SG – Iwona Adamczyk-Rosinka
• Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Conrada-

-Korzeniowskiego – Beata Dłutkowska,
• Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych FOSFORY sp. 

z o. o. – Janusz Derwojed,
• PKP Intercity S.A. Zakład Północny w Gdyni – Ryszard Pipczyński,
• Muzeum Historyczne Miasta Gdańska – Joanna Harasim-Grym,
• Alior Bank S.A. – Marek Chmielewicz,
• Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej O/Morski 

w Gdyni – Maciej Statkiewicz. 
Aktualizacja: 29 marca 2018 r.
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Jedna z największych firm budowlanych na polskim rynku, 
działający globalnie szwedzki koncern Skanska, zwija część 
swojej działalności i będzie zwalniać pracowników. Z pracą 
pożegna się około 2,3 tys. pracowników z Polski. I to w cza-
sie bardzo dobrej koniunktury w budownictwie. 

W nowym biznesplanie Skanska chce ograniczyć swoje 
działania do kilku największych miast, jak Warszawa, 
Katowice, Kraków, Gdańsk, Wrocław, Łódź i Poznań. 

Skanska w Gdańsku przystępuje do budowy 14-kondygnacyjnych 
biurowców naprzeciwko kampusu Uniwersytetu Gdańskiego. 
Rozbudowany front robót i błędy polskiego zarządu spółki do-
prowadziły do tego, że koncern zdecydował się na cięcia zatrud-
nienia. Czy oznacza to też, że koncern chce skupić się na rynkach 
bałkańskich, gdzie do zagospodarowania są też fundusze unijne? 
Perspektywa zwolnień wywołała reakcję związkowców. 

– Za nami trudny okres negocjacji z zarządem Skanskiej SA. 
Naszą rolą jest zadbanie o tych, którzy zostaną zwolnieni, i o tych, 
którzy pozostaną. Niepokoi nas zamykanie działalności firmy w jej 
tradycyjnych lokalizacjach. Spółka ogranicza sprzedaż o połowę. 
Wkrótce się przekonamy, czy biznesplan się powiedzie – powie-
dział nam Zbigniew Kowalczyk, przewodniczący NSZZ „Soli-
darność” w Skanskiej. Polska odnoga tego koncernu zwolnienia 
grupowe przeszła już raz – w 2016 r. Zwolniono ponad 800 osób, 
a blisko tysiąc, rozczarowanych działalnością firmy, odeszło do-
browolnie. Redukcje nie dały efektu w postaci poprawy kondycji 
spółki.

 – W 2018 r. zarząd chce zredukować zatrudnienie z 4,6 tys. 
do 2,3 tys. pracowników na polskim rynku. Negocjacje na temat 
utrzymania niektórych lokalizacji, czyli także miejsc pracy były 
trudne, bo przedsiębiorca, zgodnie z prawem, swobodnie kształtuje 
swój biznes – zauważa Kowalczyk. – Dzięki naszym interwencjom 
uratowaliśmy 160 miejsc pracy. Niewiele, ale jednak – dodaje 
Kowalczyk. Na szczęście jest zapotrzebowanie na fachowców 
w budownictwie. Nie powinno być wielkiego problemu ze znale-
zieniem pracy. Kowalczyk zapewnia, że w „zagospodarowaniu” 
zwolnionych związkowcy wykorzystają swoje kontakty z praco-
dawcami poprzez Krajową Sekcję Drogownictwa NSZZ „S”. Ko-
lejny aspekt sprawy to fakt, iż przez dwa lata nie było podwyżek. 
Spółka musi jednak dokończyć projekty. Zarząd obiecuje więc bo-
nusy dla tych, którzy na realizacjach zostaną do ich zakończenia. 
Tyle, że w załodze nie ma optymizmu, bo zostało nadszarpnięte 
zaufanie załogi do zarządu spółki. Trudno będzie je odbudować. 
Jak to się stało, że w dobie koniunktury na budownictwo wielkie 
trudności finansowe ma w Polsce Skanska, odnotowując idącą w 
setki milionów złotych stratę. I to dwa lata z rzędu. Związkowcy 
wskazują na błędy w zarządzaniu, na zbyt rozciągnięty front robót, 
zbyt optymistyczne, naciągane raportowanie do centrali i na brak 
realnej i skutecznej kontroli.

– Zarząd źle trafił ze strategią. Gdyby to nie był silny globalny 
koncern rodem ze Szwecji, to nasza sytuacja, biorąc pod uwagę 
skalę strat, byłaby dużo gorsza. Ciężar byłby nie do udźwignięcia 
dla krajowej firmy – zauważa Zbigniew Kowalczyk.

Druga przyczyna kłopotów to zachwianie zasad konkurencji 
przez obowiązujące wiele lat wyłączne kryterium ceny jako wy-
znacznika zwycięstwa w przetargach. Firmy, które cięły koszty 
pracy, były w lepszej sytuacji niż te, które pilnowały standardów 
i miały wyższe ceny. Mimo że pojawiły się klauzule społeczne, 
de facto niewiele się zmieniło i to cena decyduje o zwycięstwie 
w przetargu.

(asg)

Trudne negocjacje 
w Skanskiej

Stocznia Gdańsk wraca 
w polskie ręce. Stocznię 
Gdańsk i spółkę GSG To-
wers kupuje Agencja Roz-
woju Przemysłu. 

Pierwszy, najważniejszy 
etap negocjacji dotyczą-
cych zakupu przez ARP 

należącej do ukraińskiego in-
westora Stoczni Gdańsk i spół-
ki GSG Towers się zakończył. 
28 marca br. strony podpisały 
porozumienie (tzw. term sheet), 
dotyczące głównych warunków 
finalnej transakcji.

Jest to rezultat trwających 
kilka tygodni intensywnych 
negocjacji, które rozpoczęły 
się w styczniu br., po złoże-
niu przez ARP oferty zakupu 
Stoczni Gdańsk i Spółki GSG 
Towers, producenta wież dla 
elektrowni wiatrowych. Term 
sheet jest efektem konstruk-
tywnej współpracy obu stron. 
Stronom zależy na wypraco-
waniu jak najlepszych warun-
ków, które zagwarantują wyko-
rzystanie potencjału zarówno 
Stoczni Gdańsk, jak i GSG 
Towers. Podpisanie porozu-

mienia term sheet oznacza, że 
obie strony ustaliły kluczowe 
warunki transakcji i harmono-
gram dojścia do przekazania 
ARP kontroli nad spółkami.

Złożona przez ARP oferta 
zakupu ma charakter rynkowy. 
Sfinalizowanie transakcji, tzw. 
closing, wymaga jeszcze uzgod-
nienia szeregu warunków przez 
obie strony. Będzie to wymagać 
m.in. zgód korporacyjnych, 
a także pozytywnej decyzji Pre-
zesa Urzędu Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów, dotyczącej 
warunków koncentracji.

ARP, przejmując spółki: 
Stocznia Gdańsk i GSG Towers, 
chce właściwie wykorzystać po-
tencjał obu firm i doświadcze-
nie pracowników. Priorytetem 
biznesowym jest ustabilizowa-
nie sytuacji i docelowo zapew-
nienie obu spółkom stabilnego, 
długoterminowego rozwoju na 
konkurencyjnym rynku stocz-
niowym oraz w obszarze mor-
skiej energetyki wiatrowej.

Aktualnie 81,05 procent ak-
cji Stoczni Gdańsk S.A. należy 
do Gdańsk Shipyard Group, 
która jest kontrolowana przez 

ukraińskiego inwestora. Po-
zostałe 18,95 procent akcji 
posiada ARP. W spółce GSG 
Towers Sp. z o.o., ARP i GSG 
mają po 50 procent udziałów. 
W obu spółkach kontrola ope-
racyjna należy do ukraińskiego 
inwestora. W Stoczni Gdańsk 
zatrudnionych jest obecnie 
ok.140 osób, a w GSG Towers 
ok. 430 osób.

Źródło: ARP S.A. 
www.nszz-stocznia.pl

Stocznia Gdańsk wraca  
w polskie ręce!

Dziękujemy premierom 
Jarosławowi 
Kaczyńskiemu 
i Mateuszowi 
Morawieckiemu 
za dotrzymanie 
zobowiązań 
wyborczych. 
Przystępujemy do 
drugiego etapu 
– budowania 
nowoczesnej stoczni. 
 
NSZZ „Solidarność” 
Stoczni Gdańskiej

Róży i Leszkowi Błęckim szczere wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

Mamy i Teściowej
składają 

Koleżanki i Koledzy z NSZZ „Solidarność”  
Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni

FO
T.

 P
A

W
EŁ

 G
LA

N
ER

T

ZWIĄZEK

W marcu ruszył wspólny 
projekt edukacyjny 
Komisji Międzyza-

kładowej NSZZ „Solidarność” 
Stoczni Gdynia – Energo-
montaż Północ Gdynia oraz 
Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej (PSSE) pt. „Na 
tropach Zimnej Wojny”.

Jest on adresowany przede 
wszystkim do uczniów star-
szych klas szkół podstawo-
wych oraz szkół średnich, 
ale również wszystkich chęt-

nych np. drużyn harcerskich, 
kół środowiskowych, itp. 
Zajęcia odbywają się w sali 
konferencyjnej PSSE, w bu-
dynku „Akwarium” przy ul. 
Czechosłowackiej 3. W ra-
mach zajęć młodzież ma 
okazję wysłuchania wykładu 
multimedialnego dr. Aleksan-
dra Kozickiego pt. „Zimna 
Wojna”, następnym punktem 
programu jest zwiedzanie 
z przewodnikiem schronu 
dowodzenia Obrony Cywil-

nej Stoczni im. Komuny Pa-
ryskiej. Schron był obiektem 
chroniącym 50 osób przed 
skutkami ataku jądrowego. 
Zachowało się jego liczne 
oryginalne wyposażenie. 

Prosimy o zgłaszanie grup 
do Aleksandra Kozickiego, 
tel. 515 240 490. Uczestnicy 
nie ponoszą żadnych kosztów 
z tytułu uczestnictwa w zaję-
ciach. 

Zapraszamy!
(ak)

Program edukacyjny w Gdyni
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– Wywodzimy się z innej 
muzycznej opowieści, ale wy-
chowywaliśmy się na podob-
nych wzorcach. „Urodziłem się 
w Polsce” to rockowy hymn, 
taki, że „ciary” przechodzą, 
gdy ze sceny płynie: „Ojciec 
Polak, matka Polka. Polskie 
miasto, polska łąka…”.

– Świat jest mały (śmiech). 
Każdy z nas wywodzi się 
z pewnej historii, ma za sobą 
doświadczenia i chłonął czas 
buntu. Żyliśmy atmosferą straj-
ków z lata 1980 roku. To był 
czas romantyzmu. Ale i sprawy 
stały na ostrzu noża. Nie było 
wiadomo, jak to się skończy, 
czy „radzieccy” nie wejdą. 
Dlatego jesteśmy w Gdańsku 
na koncertach, występowa-
liśmy na rocznicę „Solidar-
ności”. To przecież dotyczy 
nas osobiście. My jesteśmy 
z ducha tamtego czasu. Wiem, 
że jest coraz więcej młodych 
ludzi, którzy pracują za gra-
nicą. Wyjeżdżają i nie mają 
kompleksów. Odnoszą sukcesy 
w poważnych firmach, a wy-
noszą swoją osobowość stąd, 
z Polski, gdzie kończą szkoły, 
studia. Są przygotowani, znają 
języki. I myślę, że wrócą. Jeśli 
sprawy pójdą dobrze.   

– Przekaz muzyczny, za 
pomocą gitar czy rytmu per-
kusji jest nośny. Trafia do 
młodych. W końcu naszej hi-
storii nie uczy tylko szwedzki 
Sabaton, bo chyba dla wielu, 
nie dla nas, niespodzianką 
był tamten przekaz o Wiź-
nie, o 1939 roku z ich utworu 
„40:1”? 

Złe Psy na scenie na pierwszym planie: Jacek Kasprzyk i Andrzej Nowak.
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– Ich teledyski, z filmowy-
mi fragmentami bitew, były 
rzeczywiście dobre i wymow-
ne. My dawno tak wybraliśmy. 
Ten przekaz. Nasza ostatnia 
płyta „Duma” została przygo-
towana specjalnie w związku 
ze zbliżającym się stuleciem 
odzyskania niepodległości. 
Staraliśmy się pokazać naszą 
historię, naszą tradycję, tak ją 
skomponować, by dać szerszy 
przekaz, muzyczne akcenty 
wpisać w historię. 

– Są na niej utwory „Dum-
ny z pochodzenia”, „Dzieci 
miasta”, „Polak. Potęga ist-
nienia”, „Rozkwitały pąki 
białych róż”, „Ułańska siła 
– Od Rosyji jadę”, wspomnia-
ny „Urodziłem się w Polsce”. 
To wasz przekaz, że „prawda 
zawsze zwycięży”? Nie oba-
wiacie się oskarżeń o nacjo-
nalizm? 

– Nie obawiamy się, bo 
jak pan powiedział – prawda 
zwycięży, nieważne, jak długo 
będę czekał. Tymczasem już 
nam zarzucają nacjonalizm. Ci, 
którzy nie rozumieją, że można 
być, że trzeba być patriotą, że 
można być dumnym z Polski, 
z Polaków, że nie ma miejsca na 
kompleksy, jeśli się wie o tym, 
co potrafiliśmy i co potrafimy 
zrobić dla naszego miejsca na 
ziemi. Ten przekaz płynie z 
naszej potrzeby opowiedzenia 
o tym, co jest ważne dla wspól-
noty.

– W 2012 roku stacja radia 
publicznego odmówiła emisji 
utworu „Polska” jako nieme-
dialnego i szowinistycznego... 

– Wtedy odpisałem, że 
utwór jest przekazem polskie-
go patrioty, że napisany został 
z dumy z polskości i z bycia 
Polakiem. 

– Patriotyzm, a nawet na-
cjonalizm rozumiany jako 
wypełnianie obowiązków 
polskich to jeszcze nie szowi-
nizm, jednak nie ksenofobia. 
Skąd u niektórych z nas ten 
drażniący kompleks wobec 
manifestowania polskości? 

– Ale w tych czasach jest 
to odbierane tak, jak byśmy 
myśleli w jakimś złym rytmie, 
ksenofobicznie. A my mówi-
my, że mamy się z czego cie-
szyć i czym szczycić, że żyje-
my w pięknym kraju, którego 
rozwój zawdzięczamy sobie. 
Nie gnębiliśmy, nie kolonizo-
waliśmy. Dzisiaj narodowość, 
patriotyzm są wartościami tak 
spolaryzowanymi, że aż jest 
to smutne. Niesiemy przesła-
nie, my, Złe Psy, podkreślające 
ważne sprawy, z wątkami pa-
triotycznymi. Mamy 100-lecie 
niepodległości. Musimy być 
z niej dumni. 

– Przed rokiem 1918 dla 
ojczyzny walczyli i pracowali 
ludzie z różnych politycznych 
nurtów. Może nowe pokolenie, 
bez traumy historycznej, ale 
z wiedzą o historii, przełamie 
ów kompleks, który też wma-
wiały nam rozmaite niby-elity 
po 1989 roku?

– Ważne jest, że młodzi 
ludzie, dzięki buntowi, dzięki 
twardej polityce Reagana, dzię-
ki „Solidarności”, mają otwar-
te drzwi do świata, do Europy. 

Mogą korzystać z życia. Są 
niezaprzeczalne sukcesy. Jest 
paszport w kieszeni. Na dowód 
jedzie się przez Europę. Jednak 
oni może nie zdają siebie spra-
wy, ile to kosztowało nerwów, 
poświęceń, wyrzeczeń. Ile było 
lat nękania przez ubecję, zastra-
szania, sądów, więzień. Dzisiaj 
łatwo się z wolności korzysta. 
To, co zostało wywalczone, od 
lat powojennych, w latach 80., 
a nawet od 1939 roku, ludzie 
konsumują dzisiaj. Nie zdając 
sobie sprawy, że za naszych 
czasów szkolnych nie było ko-
loru szarego. Był albo czerwo-
ny, albo biały. Byłeś z władzą 
albo przeciwko niej. 

– Dzisiaj mamy odzyski-
wanie pamięci, na przykład 
o Żołnierzach Niezłomnych. 
Nie trzeba im hagiografii ani 
gloryfikacji. Wystarczy pamięć. 
Przy ogniskach czy w domach 
słuchało się przed laty opowie-
ści, kto z kim „chodził w lesie”, 
w jakim był oddziale. To był 
opór heroiczny i beznadziejny. 
Warto o tym śpiewać?

– Dlatego właśnie to robi-
my. Wybieramy się w trasę z 
programem na 2018. Powstaje 
materiał na kolejną płytę. Ale w 
tym czasie uważamy, że to jest 
czas szczególny. Warto śpie-
wać o niepodległości, o Polsce. 
Jesteśmy w Trójmieście na fe-
stiwalu Niepokorni Niezłomni 
Wyklęci. Podpisujemy się obie-
ma rękami pod tą ideą. Jednak 
jest niewiele zespołów, które 
podkreślają nurty patriotyczne, 
mówią o dumie z tego, że jest 
się Polakiem. Nasza ostatnia 
płyta jest podkreśleniem tych 
wartości, zwróceniem uwagi 
przez muzykę, że możemy być 
dumni i szczęśliwi, czuć się 
wolnymi. Możemy wypowia-
dać się, drukować. A jeszcze 
trzydzieści lat temu nie było to 
takie proste i za słowa można 
było zapłacić. Ludzie szli poku-
tować za słowo. 

– Jeśli nie pod zarzutem za 
słowo, to za „kradzież powie-
lacza”…

– Smutni panowie nękali 
ludzi i wszystkich buntowni-
ków dookoła. Nie można było 
swobodnie wyjechać. 

– Chyba że za przyzwo-
leniem władzy, to nawet na 
stypendia do Londynu i do 
USA. 

– A dzisiaj paszport, dowód 
biorę i wsiadam do samochodu 
czy samolotu. Dosiadam moto-
cykla. I jadę!

 – Czy my nie jesteśmy jed-
nak na peryferiach? 

– Jeśli już, to gospodar-
czych. Nie wszystko idzie 
„z elegancją”. Będąc w centrum 
Europy powinniśmy z tego ko-
rzystać. A powód? Tylu Pola-
ków zginęło, tylu walczyło. Nie 
poddaliśmy się w 1939 roku, 
walczyliśmy z okupantami, 
na Zachodzie, na Wschodzie. 
A dzisiaj nas omijają. Niem-
cy z Rosjanami dogadują się 
i prowadzą gazociąg obok nas. 
Prościej przecież byłoby po-
prowadzić rurę przez Polskę, 
nie dnem morza. I my byśmy 
korzystali. 

– Z Węgrami Złe Psy mają 
dobre relacje, skoro gracie ra-
zem?  

– Spotykając się z artystami 
na festiwalach, na koncertach, 
poczuliśmy, że Polacy i Węgrzy 
mają do siebie prawdziwy sen-
tyment. Są gitary, jest muzyka. 
Nie ma barier. Ani językowych, 
ani komunikacyjnych. Razem 
jeździmy na motorach. Uwiel-
biam motocykle, stare samocho-
dy. W częściach i parę całych 
to razem z kilkadziesiąt sztuk. 
Taka pasja (śmiech), która nie 
omija nawet skuterów osa. Je-
śli ktoś jeszcze o nich pamięta. 
To są cuda ze starych czasów. 
To, co w nas zostało. Mecha-
nizmy, formy stworzone wręcz 
przez artystów, by służyły przez 
lata. Pojazdy, motocykle przed-
wojenne, i te z czasów wojny, 
działają do dzisiaj. Mają swoją 
duszę i to jest piękne.    

– Czyli znów historia?
– Tak. I to jest przecież pa-

triotyzm. Każdy z nas jest Po-
lakiem. Warto zaznaczyć ten 
fakt poprzez kontekst rock and 
rolla. Jak i przez sport. Przecież 
skoczkowie czy piłkarze rywa-
lizują, grają i wygrywają dla 
nas. Najważniejsze, abyśmy 
byli szczerzy i otwarci. Smutne, 
że coraz mniej ludzi to ludzie 
z zasadami. Komercja powodu-
je, że ludzie zapominają, gdzie 
są wartości prawdziwe. Jedną 
z tych wartości jest patriotyzm 
i poczucie, skąd się pochodzi, 
kim się jest.   

 Rozmawiał 
Artur S. Górski 

Noszę dumnie polskie barwy. 
Jak rycerze, jak żołnierze… 
Rozmowa z Andrzejem Nowakiem, liderem i założycielem TSA i Złych Psów, gitarzystą, 
kompozytorem i autorem tekstów

KULTURA
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Artykuł 12 konstytucji

Przewodniczący „Solidar-
ności” mówił, że porozumie-
nia podpisane w sierpniu 1980 
roku – między władzą a straj-
kującymi robotnikami – były 
spełnieniem ich marzeń. – We 
wszystkich tych postulatach 
numerem jeden była wolność 
zrzeszania się w niezależne od 
partii politycznych, od praco-
dawców, związki zawodowe 
– powiedział Piotr Duda, 

– Dziś można powiedzieć, 
jest taki chichot historii, że po 38 
latach, w tym samym miejscu, 
w Sali BHP, gdzie podpisywano 
te porozumienia, musimy orga-
nizować konferencję (…) krzy-
cząc głośno: chcemy wolności 
związkowej, nie chcemy dys-
kryminacji, chcemy, aby w wol-
nym kraju funkcjonowały i nie 
były dyskryminowane związki 
zawodowe – mówił Duda.

Przypomniał, że art. 12 
polskiej konstytucji „gwa-
rantuje wolność tworzenia i 
zrzeszania się w związki za-
wodowe”. W jego ocenie ten 
zapis „jest dziś martwy, jest 
fikcją”. Według Dudy już w 
latach 90. globalne korporacje, 
które weszły do Polski, „za-
częły stosować swoje prawa, 
zaczęły prowadzić kampanię 
przeciwko związkom zawodo-
wym”. – Kampania się nasi-
lała, a dziś praktycznie mamy 
tego apogeum – mówił szef 
„S”. Tak samo fikcją jest art. 
32 ustawy o związkach zawo-
dowych, mówiący o ochronie 
działaczy. Duda zaapelował 
do ministra sprawiedliwości 
o „dobrą zmianę” w tej dzie-
dzinie.

W czasie konferencji wystą-
pił Hieronim Stachel z organi-
zacji „S” przy Cuiavia OSM  
Inowrocław, który przez sie-
dem lat walczył w sądach róż-

nych instancji o przywrócenie 
do pracy. Sąd Najwyższy nie 
miał wątpliwości, że wypowie-
dzenie warunków pracy i płacy 
nastąpiło z naruszeniem ustawy 
o związkach zawodowych, któ-
ra zakłada szczególną ochronę 
„trwałości stosunku pracy dzia-
łacza związkowego”.

Niechętni czy 
zapracowani 
prokuratorzy

Pracodawca, chcąc pozbyć 
się niewygodnych pracowni-
ków, tak naprawdę związkow-
ców zadających trudne pytania 
czy też dopominających się o 
prawa pracownicze, szuka czę-
sto na nich tzw. haka, aby była 
możliwość zwolnienia go pod 
byle jakim pretekstem. Naj-
częściej jest to dyscyplinarka, 
czyli art. 52 kodeksu pracy. A 
przecież konstytucja w art. 12 
gwarantuje obywatelom mię-
dzy innymi swobodę zrzesza-
nia się w związki zawodowe.

Szokujące dane s ta ty-
styczne na temat działalności 
prokuratury w przypadkach, 
kiedy mamy do czynienia z 
utrudnianiem przez pracodaw-
cę działalności związkowej, 
przedstawiła Ewa Kędzior, 
koordynator ds. obrony praw 
związkowych Komisji Krajo-
wej NSZZ „Solidarność”.

W latach 2013–2016 wpły-
nęło do prokuratur w Polsce 
226 zgłoszeń podejrzenia po-
pełnienia przestępstwa doty-
czących artykułu 35 ustawy 
o związkach zawodowych. 
Z 226 zgłoszeń w 78 przypad-
kach postanowiono o odmowie 
wszczęcia postępowania. Co 
stanowi 34,5 procent wszyst-
kich zgłoszeń.

Aż w 119 przypadkach 
natomiast doszło do umorze-
nia postępowania. Dotyczy-
ło to więc ponad 50 procent 
zgłoszeń. W sumie odmowa  
wszczęcia postępowania i umo-
rzenie postępowania objęły po-
nad 87 procent zgłoszeń. 

Niestety, tylko w 5 przy-
padkach został wniesiony akt 
oskarżenia. Jakie były uzasad-
nienia prokuratury? Najczęściej 
pojawiało się sformułowanie: 
„brak danych dostatecznie 
uzasadniających popełnienie 
przestępstwa” lub „brak zna-
mion czynu zabronionego”.

Nieskuteczne przepisy 
W sytuacji, kiedy mamy do 

czynienia z przewlekłością są-
dową, a zwolnieni pracownicy 
nawet latami czekają na orze-
czenie, można śmiało powie-
dzieć, że szczególna ochrona 
dotycząca związków zawo-
dowych jest fikcją. A to zwal-
niani, najczęściej niesłusznie, 
przez pracodawcę pracownicy 
powinni otrzymać ochronę. Po-
stulat „Solidarności” wykorzy-
stania instytucji zabezpieczenia 
miałby pomóc im przetrwać w 
najtrudniejszym okresie ocze-
kiwania na wydanie przez sąd 
orzeczenia. 

Ewa Kędzior sprawdziła, 
czy obowiązujące przepisy 
dają obecnie możliwość zasto-
sowania takiego zabezpiecze-
nia i jak to w praktyce wyglą-
da. W tym celu zwróciła się do 
wszystkich sądów rejonowych 
– sądów pracy – w Polsce z za-
pytaniami. Sprawdziła, czy ta-
kie wnioski o uzyskanie zabez-
pieczenia w postaci obowiązku 
zatrudnienia pracownika zosta-
ły w sądach w ogóle złożone.  
Przeanalizowała także skutecz-
ność wnoszenia przez prawni-
ków takich wniosków.

– Niestety, dane są pesy-
mistyczne – twierdzi Ewa 
Kędzior. – Osobno przeana-

Zabezpieczyć 
zwalnianych 
pracowników 
 „Wolność zrzeszania czy wolność zwalniania? Czy konsty-
tucja rzeczywiście zapewnia wolność tworzenia i działania 
związków zawodowych?” –  to temat konferencji zorganizo-
wanej przez NSZZ „Solidarność”, która odbyła się  16 marca 
w historycznej Sali BHP. Punktem wyjścia do rozmowy był 
art. 12 Konstytucji RP gwarantujący m.in. wolność zrzeszania 
się w związki zawodowe. Udział w niej wzięli między innymi 
przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda i minister spra-
wiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Postulat „Solidarności”
Wykorzystanie instytucji zabezpieczenia w trakcie 
postępowania sądowego dla zwalnianych pracowni-
ków – taki postulat złożyła „Solidarność” ministrowi 
sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze. W tym celu ma 
zostać powołany specjalny zespół z udziałem ekspertów 
z „Solidarności”, który wypracuje stosowne zapisy takiej 
nowelizacji.
Pomysł „Solidarności” polega na tym, aby sędzia 
stosując instytucję zabezpieczenia mógł wydać nakaz 
zmuszający pracodawcę do zatrudnienia zwolnionego 
pracownika na czas postępowania sądowego. Zabezpie-
czenie mogłoby być stosowane w trakcie postępowania 
sądowego w przypadkach, kiedy pracownik wnosi 
pozew o uznanie wypowiedzenia pracy za bezskuteczne 
bądź o przywrócenie do pracy.

Uczestnikami konferencji byli m.in.: Krzysztof Dośla, Piotr Duda, Zbigniew Ziobro, Janusz 
Śniadek, Jan Mosiński i Marian Krzaklewski.

Piotr Duda

Hieronim Stachel

Ewa Kędzior

Już w latach 90. 
globalne korporacje, 
które weszły do Polski, 
„zaczęły stosować 
swoje prawa, zaczęły 
prowadzić kampanię 
przeciwko związkom 
zawodowym”. 

W latach 2013–2016 
wpłynęło do prokuratur 
w Polsce 226 zgłoszeń 
podejrzenia popełnienia 
przestępstwa 
dotyczących artykułu 
35 ustawy o związkach 
zawodowych. 
Z 226 zgłoszeń 
w 78 przypadkach 
postanowiono 
o odmowie wszczęcia 
postępowania. Co 
stanowi 34,5 procent 
wszystkich zgłoszeń.
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lizowałam wnioski składane 
w sądach I i II instancji. W 
sądach I instancji złożono 84 
wnioski o uzyskanie zabezpie-
czenia w postaci obowiązku 
zatrudnienia pracownika. 75 
zostało oddalonych, 6 zostało 
uwzględnionych. Jednak w są-
dach II instancji 5 wniosków 
zostało oddalonych, a tylko 1 
został utrzymany!

Jako przyczynę takich decy-
zji sędziowie wskazywali brak 
podstawy prawnej do uwzględ-
nienia wniosków lub zaistnie-
nie przesłanek uniemożliwiają-
cych udzielenia zabezpieczenia 
bądź też niezaistnienie przesła-
nek umożliwiających udziele-
nie zabezpieczenia.

Jak twierdzi Ewa Kędzior, 
w obecnym stanie prawnym 
ustalenie zabezpieczenia w 
postaci nakazania pracodawcy 
zatrudnienia zwolnionego pra-
cownika do czasu uzyskania 
orzeczenia sądu jest w prakty-
ce niemożliwe.

– Z dwóch względów: z 
jednej strony występowania 
przesłanek uniemożliwiających 
uzyskanie zabezpieczenia we 
wskazany sposób, z drugiej z 
kolei brak przesłanek, których 
zaistnienie warunkuje możli-
wość udzielenia zabezpieczenia 
we wskazany sposób – mówi 
ekspert „Solidarności”.

Ewa Kędzior tłumaczy, że 
„Solidarność” występuje o 
ustanowienie przepisu szcze-
gólnego, bo przepisy ogólne w 
praktyce uniemożliwiają za-
stosowanie zabezpieczenia w 
postaci nakazania pracodawcy 
zatrudnienia zwolnionego pra-
cownika. Ustawa o związkach 
zawodowych daje bowiem 
możliwość reprezentatywnym 
organizacjom związkowym 
wniesienia wniosku o wyda-
nie lub zmianę ustawy albo 
innego aktu prawnego w za-

Zbigniew Ziobro

kresie spraw objętych ustawą 
o związkach zawodowych.

Powstanie zespół

Minister Zbigniew Ziobro 
zapowiedział, że we współ-
pracy z NSZZ „Solidarność” 
przy ministrze sprawiedliwo-
ści powołany zostanie zespół, 
który przyjrzy się przepisom 
związanym m.in. z prawem 
pracy. Szef Ministerstwa Spra-
wiedliwości podkreślił, że w 
skład zespołu wejdą eksperci, 
których wskaże przewodniczą-
cy „Solidarności” Piotr Duda. 
Zespół zajmie się między inny-
mi wypracowaniem zapisów 
takiej nowelizacji.

– Zespół miałby za zadanie 
przyjrzeć się przepisom za-
równo cywilistycznym, prawa 
pracy, jak i karnym związa-
nym z zabezpieczeniem praw 
pracowniczych i związkowych 
– wyjaśniał.

Zapowiedział również, że 
przygotuje w konsultacji z 
„Solidarnością” oraz innymi 
związkami zawodowymi wy-
tyczne dla prokuratorów co 
do sposobu działania m.in. w 
przypadku uporczywego naru-
szania praw pracowniczych. 

Dodał także, że ministerstwo 
będzie organizowało szkolenia 
dla prokuratorów i sędziów, 
którzy nie rozumieją często 
mechanizmów związanych z 
działalnością związkową.

– Ta dobra zmiana, która 
następuje w państwie polskim, 
również musi wkroczyć w 
obszar spraw, który był przed-
miotem dzisiejszej dyskusji 
– podkreślił minister Ziobro 
na briefingu po zakończeniu 
konferencji w Sali BHP Stocz-
ni Gdańskiej.

Olga Zielińska,  
Jacek Mach

zdjęcia: Paweł Glanert

Ta dobra zmiana, która następuje w państwie 
polskim, również musi wkroczyć w obszar spraw, 
który był przedmiotem  dyskusji.

Kwestia zagrożenia cyber-
terroryzmem oraz płace w 
oświacie w kontekście pod-
wyżek na rok 2018 zdomi-
nowały posiedzenie Wo-
jewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego w Gdańsku, 
które odbyło się 22 marca 
w Sali Herbowej Urzędu 
Marszałkowskiego Woje-
wództwa Pomorskiego.

Cz ł o n k o w i e  W R D S 
przyjęli stanowisko w 
sprawie projektu sys-

temu wynagrodzenia nauczy-
cieli. Projekt ten uwzględnia 
aktualny stan prawny statusu 
nauczycieli i jest zbieżny z de-
klaracjami władz oświatowych 
o powiązaniu zarobków na-
uczycieli z wysokością średnich 
płac w gospodarce narodowej. 
Zespół do spraw społecznych 
rady, który opracował projekt, 
utrzymuje, że należy przywró-
cić co najmniej 120-procentową 
relację pomiędzy wynagrodze-
niami nauczycieli a średnimi 
zarobkami w gospodarce na-
rodowej. Obecnie jest to ok. 
108 proc., a w 2013 r. było 122 
proc. Można to osiągnąć, jak 
relacjonował Franciszek Potul-
ski, były wiceminister edukacji 
i przewodniczący zespołu, jeśli 
przyjmie się, że wzrost kwoty 
bazowej płac nauczycieli będzie 
corocznie wyższy na przykład o 

WRDS: Trudna  
sytuacja nauczycieli

Płace w oświacie zdominowały posiedzenie Wojewódzkiej 
Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku, które odbyło się 22 
marca.

2 proc. od planowanego wzro-
stu wynagrodzenia w gospodar-
ce narodowej. 

Na rok 2018 zaplanowano 
wzrost tej kwoty o 4,01 proc. 
w stosunku do roku ubiegłego. 
Taki wzrost wynika z zaplano-
wanej podwyżki o 5 proc. od 
1 kwietnia, do której dolicza 
się środki ze zlikwidowane-
go dodatku mieszkaniowego 
dla około 180 tys. nauczycieli 
uczących w szkołach wiejskich 
na terenie Polski. Należy tu 
wspomnieć, że nauczyciele 
otrzymują pensje gwaranto-
wane w budżecie (minimalne), 
które są ściśle określone, oraz 
rzeczywiste, będące pochod-

ną gwarantowanych, a także 
dodatków za nadgodziny czy 
wynikających ze struktury 
awansów zawodowych (na-
uczyciel stażysta, kontraktowy, 
mianowany, dyplomowany). 

Polscy nauczyciele znajdują 
się na 18.–19. miejscu wśród 
nauczycieli państw unijnych 
pod względem wysokości wy-
nagrodzeń. Do ich zarobków, 
aby spełniały wymóg wyna-
grodzeń gwarantowanych, 
aż 41 samorządów naszego 
województwa musi dopłacać. 
Dlatego projekt przewiduje ko-
nieczność prowadzenia dialogu 
rządu ze stroną społeczną. 

(mig)
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– Chcemy jako komisja 
sejmowa być swoistym katali-
zatorem rozwiązań prawnych, 
które usprawnią działania Pań-
stwowej Inspekcji Pracy. Zwró-
cimy się do Ministerstwa Pracy 
i innych resortów o zapropo-
nowanie rozwiązań dotyczą-
cych problemów, z jakimi od 
wielu lat zmaga się Państwo-
wa Inspekcja Pracy i na które 
wielokrotnie „Solidarność” 
zwracała uwagę – mówi poseł 
PiS Janusz Śniadek, który 21 
marca przewodniczył w Sejmie 
obradom Komisji do spraw 
Kontroli Państwowej.

Państwowa Inspekcja Pracy 
przedstawiła w Sejmie raport 
zawierający zarówno problemy, 
z jakimi zmagają się w trakcie 
pracy inspektorzy pracy, ale 
i konkretne rozwiązania. Wśród 
wymienionych propozycji, któ-
rych wdrożenie uskuteczniłoby 
nadzór nad przestrzeganiem 
prawa pracy, znalazły się m.in. 
kwestie proceduralne dotyczą-
ce ograniczenia konieczności 
przedstawiania upoważnień do 
przeprowadzenia kontroli przez 
inspektora, wyłączenie PIP z ko-
nieczności stosowania ustawy 
o swobodzie działalności gospo-
darczej „Podstawa i legalność 
zatrudnienia”, wprowadzenie 
domniemania stosunku pracy, 
przyjęcie obowiązku rejestrowa-
nia zatrudnionych w ZUS jesz-
cze przed rozpoczęciem pracy 
(zarówno na podstawie umów 
o pracę, jak i cywilnoprawnych), 
doprecyzowanie składników 
wynagrodzenia, które wchodzą 
w skład tego przysługującego 
za nadgodziny, określenie mo-
mentu rozliczenia się z pracow-
nikiem w razie ustania stosunku 

pracy, zobowiązanie zatrudniają-
cych do prowadzenia ewidencji 
godzin pracy zleceniobiorców 
i samozatrudnionych, określenie 
terminu wypłaty wynagrodzenia 
zleceniobiorców i samozatrud-
nionych.

Janusz Śniadek zapowiada, 
że Komisja do spraw Kontroli 
Państwowej przyjmie dezyde-
rat, kierując wnioski do po-
szczególnych resortów. Jego 
zdaniem w celu poprawienia 
efektywności działania PIP 
należałoby podejść do tematu 
całościowo, a nie wybiórczo 
skupiać się nad załatwieniem 
poszczególnych problemów.

– Roman Giedrojć pozostawił 
nam projekt zmian, który byłby 
doskonałym punktem wyjścia do 
przygotowania nowelizacji usta-
wy o PIP. A to zapewniłoby jej 
skuteczniejsze metody nadzoru 
– mówi poseł Janusz Śniadek.

Janusz Śniadek dodaje, że 
prowadzi zarówno z posłami, jak 
i przewodniczącym „Solidarno-
ści” Piotrem Dudą rozmowy na 
temat przygotowania noweliza-
cji takiej ustawy.

Janusz Śniadek: Poprawić skuteczność działań PIP
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Czy należy monitorować 
własność mediów, a jeśli 
tak, to dlaczego? Na to 
pytanie próbowali odpo-
wiedzieć medioznawcy, 
politycy i dziennikarze 
podczas konferencji zor-
ganizowanej przez Cen-
trum Monitoringu Wolno-
ści Prasy w warszawskiej 
siedzibie Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich. 

Podstawowym zagadnie-
niem poruszanym pod-
czas konferencji była 

struktura własności mediów 
w Polsce i jej wpływ na kształ-
towanie świadomości, poglą-
dów oraz postaw politycznych 
społeczeństwa. Z badań wyni-
ka, że większość mass mediów 
funkcjonujących na polskim 
rynku znajduje się w rękach 
zachodniego, w znacznym 
stopniu niemieckiego kapita-
łu. Jednak do tej pory nikt nie 
zajmował się konsekwencjami 
oddania „czwartej władzy” 
w obce ręce. 

– Wpływ zagranicznego ka-
pitału dominuje w bardzo wie-
lu sektorach – twierdzi minister 
Teresa Bochwic, zastępca prze-
wodniczącego Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji. – Ta 
dominacja przede wszystkim 
opanowała rynek prasy kobie-
cej. Pisma dla pań dyrygują 
polską kobietą i jej pojęciem 

o świecie, pojęciem o prawie, 
pojęciem o prawach kobiet, 
również często pojęciem o po-
lityce, bo promowani są różni 
idole czy celebryci niemający 
nic wspólnego z polską kulturą. 
To one dyktują modę, mówią, 
kto jest obciachowy, a kto nie. 
W tych pismach nikogo nie in-
teresuje ani „Pan Tadeusz”, ani 
polska muzyka, teatr, literatura. 
Ich interesuje tylko to, co mogą 
na polskim rynku sprzedać. A 
do sprzedania mają przeważ-
nie leki, paraleki i suplementy 
diety. Publikują więc porady 
medyczno-kosmetyczne połą-
czone z opisami farmaceuty-
ków. To powinna być reklama, 
a nie porady. 

Minister Bochwic uważa, 
że obcy kapitał manipuluje też 
umysłami dziennikarzy. – Oni 
przechodzą szkolenia i tu, i na 
Zachodzie. To nie zostaje bez 
skutków. Nie chodzi o to, aby-
śmy byli jakimś zaściankiem, 
tylko chodzi o to, żebyśmy 
mogli decydować o własnych 
sprawach i o własnych pienią-
dzach tak, jak my uważamy. 

Zdaniem Wojciecha Resz-
czyńskiego z Oddziału War-
szawskiego SDP zostaliśmy 
skolonizowani przez kapitał 
zachodni. – Mamy prawo mieć 
obawy, że polska racja stanu 
prezentowana przez ogólne 
media nie jest w odpowiedni 
sposób akceptowana. Chcemy 

mieć takie media, taką struktu-
rę mediów w Polsce, jaka ist-
nieje na Zachodzie. Nie ma w 
Niemczech angielskich stacji, 
nie ma we Francji niemieckich 
stacji czy w Anglii niemiec-
kich gazet. Kiedy były próby 
wprowadzenia zagranicznego 
kapitału w jednym z krajów 
UE, natychmiast pojawiało 
się w mediach oburzenie. My, 
będąc członkiem UE, chcemy 
być krajem, którego rynek me-
dialny wygląda podobnie jak 
w innych krajach unijnych.

I nie chodzi tu o odbieranie 
własności: – Dzisiejsze roz-
wiązania pozwalają w drodze 
regulacji prawnych unormo-
wać kwestie kapitału zgodnie 
z interesem państwa – podkre-
śla Reszczyński. – W Polsce 
kapitał krajowy jest coraz sil-
niejszy i chętnie zainwestował-
by w polskie media, bo to daje 
szansę m.in. na reklamowanie 
polskich produktów. Media są 
takim samym dobrem jak ko-
paliny: ropa, węgiel, gaz i my, 
Polacy, musimy sobie z tego 
zacząć zdawać sprawę. Trud-
no mówić o rozwoju państwa 
polskiego, jeśli większość pra-
sy znajduje się w rękach nie-
mieckich. 

Poseł Barbara Bubula, wy-
kładowca ekonomiki mediów 
na Uniwersytecie Papieskim 
Jana Pawła II w Krakowie, 
podkreśla, że istotne jest to, 

z jakich źródeł wyborcy czerpią 
informacje polityczne, zarów-
no krajowe, jak i międzynaro-
dowe, oraz co wpływa na ich 
decyzje polityczne. Jesteśmy 
społeczeństwem słabo infor-
mowanym, czytelnictwo gazet 
jest bardzo niskie, niski jest też 
udział korzystania z mediów 
o pogłębionym charakterze. 
Brakuje dobrych dziennika-
rzy śledczych kontrolujących 
władzę, brakuje dziennikarzy, 
których stać na pisanie pogłę-
bionych reportaży. Mamy sła-
be wychowanie obywatelskie, 
słabe zainteresowanie kulturą. 
Występuje brak poszanowania 
wspólnoty narodowej. 

Od pani poseł dowiedzieli-
śmy się, że jak na razie w Pol-
sce prowadzi się jedynie przy-
czynkarskie badania mówiące 
o wpływie właścicieli mediów 
na kształtowanie naszej świa-
domości. Mamy zbyt mało śro-
dowisk, które mogą w sposób 
niezależny takie badania prze-
prowadzić. To są małe ośrodki, 
jak Uniwersytet Papieski Jana 
Pawła II w Krakowie, Wyższa 
Szkoła Kultury Społecznej i 
Medialnej w Toruniu, czy Uni-
wersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie. 
Można do tego dołączyć Kato-
licki Uniwersytet Lubelski.

 – Jak na razie tylko te 
ośrodki są w stanie wznieść się 
ponad zależność o charakterze 

biznesowym – wyjaśnia Bubu-
la. – Na dużych uniwersytetach 
występuje silna presja wobec 
osób będących ekspertami. 
Chodzi o to, aby stały się one 
również ekspertami uzależnio-
nymi od dużych potentatów na 
rynku mediów. To zagadnienie 
dotyczy nie tylko medioznaw-
ców, ale specjalistów od ochro-
ny środowiska, specjalistów od 
komputeryzacji, od energii... 

Na zupełnie inny aspekt 
zwróciła uwagę dr Hanna 
Karp, medioznawca z WSK-
SiM w Toruniu. Zaintereso-
wał ją problem zachowania 
się mediów o obcym kapitale 
w potencjalnie krytycznych dla 
Polski momentach, na przykład 
wojny. – Możemy się nagle 
znaleźć w sytuacji bardzo nie-
ciekawej, nawet jeśli chodzi 
o bezpośrednie zagrożenie 
państwa – stwierdza Karp i za-
stanawia się: – Kto nas będzie 
informował o najważniejszych 
sprawach dotyczących bezpie-
czeństwa kraju? Czy Bauer, 
czy radio niemieckie, czy roz-
głośnie francuskie? 

Za dekoncentracją, a nawet 
wręcz repolonizacją mediów 
w Polsce optuje większość pol-
skich dziennikarzy i wielu po-
lityków. Sprawa jednak utknę-
ła w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 

 Maria Giedz 

Od lewej: Krzysztof Skowroński, Wojciech Reszczyński, Barbara Bubala, Teresa Bochwic i Jolanta Hajdasz.
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Zarząd Regionu Elbląskie-
go NSZZ „Solidarność”, 
na wniosek organizacji 

związkowych zrzeszających pra-
cowników oświaty i wychowa-
nia z RE, uchwałą nr 55 wyraził 
zgodę na utworzenie Międzyre-
gionalnej Sekcji Pracowników 
Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” z siedzibą w 
Gdańsku i zarejestrowaną w 
Regionie Gdańskim. 

Po reformie administra-
cyjnej z 1999 r. trzy powiaty 

(kwidzyński, sztumski i no-
wodworski) województwa po-
morskiego znalazły się w RE 
NSZZ „S”, funkcjonującym na 
terenie województwa warmiń-
sko-mazurskiego. 

– Od dwóch kadencji my 
jako Sekcja Oświaty w Regionie 
Gdańskim staramy się współ-
pracować z komisjami, które 
są w województwie pomorskim 
(Kwidzyn, Sztum, Nowy Dwór 
Gdański), ale nie mogły one na-
leżeć do oświaty gdańskiej, bo 

formalnie są w Regionie Elblą-
skim – mówi Wojciech Książek, 
przewodniczy Sekcji Oświaty 
i Wychowania RG. – Ich prze-
wodniczący przyjeżdżali, od-
bierali materiały, natomiast nie 
mieli praw wyborczych. Stąd 
zrodził się pomysł, aby te komi-
sje mogły prawnie należeć do 
Sekcji Gdańskiej.

Jest to ważne z trzech powo-
dów. W Elblągu nie było sekcji 
oświaty. Często akcentowano, 
że w Sekcji Gdańskiej sporo się 

dzieje, są podejmowane różne 
inicjatywy z zakresu szkolenio-
wo-informacyjnego, przygoto-
wujące do różnych działań na 
poziomie komisji. Poważnym 
powodem jest też to, że kurator 
oświaty, marszałek wojewódz-
twa pomorskiego, komisja dys-
cyplinarna przy wojewodzie, 
działają na całe województwo, 
również i na te trzy powiaty. 
Elbląg jest już w innym woje-
wództwie. Stąd naturalny jest 
zwrot w kierunku Gdańska.

– To honor dla nas, bo pokazuje, 
że jeśli Sekcja Gdańska działałaby 
źle, to nie byłoby chęci przystąpie-
nia – kontynuuje Książek. – Teraz 
ci członkowie będą posiadali peł-
noprawny status w naszej Sekcji. 
Najważniejsze jest to, że nasza 
siła negocjacyjna będzie większa, 
bo obejmujemy większy teren 
i mamy więcej członków. A jest 
znana prawidłowość, że im więcej 
tzw. szabel, tym większy respekt 
i możliwości negocjacyjne.

 (mig)

Międzyregionalna Sekcja Oświaty 



11Nr 4/kwiecień 2018

HISTORIA

Dwa dni przed Świętem 
Pracy, 29 kwietnia 1978 
r., inżynier Andrzej 

Gwiazda i dwóch robotników – 
Krzysztof Wyszkowski i Antoni 
Sokołowski – utworzyło Komitet 
Założycielski Wolnych Związ-
ków Zawodowych Wybrzeża. 
W skład komitetu weszli też: 
Andrzej Bulc, Jan Karandziej, 
aktywna była Anna Walentyno-
wicz, która o sprawy robotnicze 
upominała się od dwóch dekad, 
Joanna Duda-Gwiazda i Alina 
Pienkowska. 

Bunt

Niezależna od Centralnej 
Rady Związków Zawodowych 
i PZPR robotnicza organizacja 
pokazała, iż system realnego 
socjalizmu jest w rzeczywistości 
antypracowniczy. „Celem Wol-
nych Związków Zawodowych 
jest organizacja obrony interesów 
ekonomicznych, prawnych i hu-
manitarnych pracowników. WZZ 
deklarują swą pomoc i opiekę 
wszystkim pracownikom, bez 
różnicy przekonań czy kwalifika-
cji” – napisali w deklaracji zało-
życielskiej, gdyż „społeczeństwo 
musi wywalczyć sobie prawo do 
demokratycznego kierowania 
swoim państwem”, a „autentycz-
ne związki i stowarzyszenia spo-
łeczne mogą uratować państwo, 
bo tylko przez demokratyzację 
prowadzi droga do scalenia inte-
resów i woli obywateli z intere-
sem i siłą państwa”. 

Robotniczy odruch protestu 
nałożył się na początek ekono-
micznego kryzysu. „Polska ro-
snąca w siłę” dostała zadyszki, 
a ludziom nie żyło się już dostat-
niej. Kryzys wkroczył w fazę, 
w której codziennością stały 
się kolejki przed i w sklepach. 
Po proteście robotniczym 1976 
r. przyszedł kolejny dowód na 
niewydolność systemu – „zima 
stulecia” z 1978/79 r., gdy mróz 
i intensywne opady śniegu spa-
raliżowały kraj.

WZZ stały się początkiem 
budowania alternatywnego wo-
bec PRL porządku. 

Osiem lat później ten zro-
dzony z proletariackiego, syn-
dykalistycznego buntu ruch 
przekształcił się w swej części w 
owładnięty złudzeniami liberali-
zmu obóz władzy, pozostawiając 
swych promotorów w robotni-
czych kombinezonach stocz-
niowców, górników i hutników 
na marginesie transformacji. 

WZZ Wybrzeża 
w drodze ku wolności
Wolne Związki Zawodowe niepokoiły towarzyszy na Kremlu. 
Proletariacka organizacja, wsparta przez kilku inteligentów, 
stała się zalążkiem NSZZ „Solidarność”. 

Nim do tego doszło, robot-
nicy, wsparci przez kilku inte-
ligentów, jak Gwiazda i Lech 
Kaczyński, próbowali podjąć 
działania, które doprowadziłyby 
do rzeczywistego ich wpływu na 
pracowniczą dolę. 

Impuls przyszedł z Górnego 
Śląska. Kazimierz Świtoń 23 
lutego 1978 r. w Katowicach 
założył WZZ wraz z Romanem 
Kściuczką i kilkoma innymi 
osobami. Jednak operacje dez-
integrujące SB doprowadziły do 
zakończenia działalności WZZ 
na Śląsku. 

Świtoń działał następnie w 
MKZ. W czasie  stanu wojen-
nego był internowany, a w 1983 
r. na krótko aresztowany po pró-
bie wstawienia tablicy upamięt-
niającej poległych górników na 
KWK Wujek.  

Grudzień

Źródła tego buntu tkwią w 
Grudniu 1970. To była nieza-
bliźniona rana, zadra tkwiąca w 
robotniczym sercu. Niektórzy 
Polacy przekonali się wtedy, że 
system PRL, z nazwy robotni-
czo-chłopski, jest fikcją. Inni, 
wierząc Gierkowi, wstępowali 
ochoczo do PZPR. 

Od 1978 roku obchody rocz-
nicy Grudnia ’70 organizowały 
Wolne Związki Zawodowe Wy-
brzeża, m.in. Anna Walentyno-
wicz, Andrzej Gwiazda, Lech 
Wałęsa, Henryk Lenarciak, Da-
riusz Kobzdej z RMP i współ-
pracujący z KSS KOR Bogdan 
Borusewicz.

18 grudnia 1979 roku przed 
stoczniową bramą zebrało się, 
mimo prewencyjnych areszto-
wań, według raportów SB bli-
sko trzy tysiące demonstrantów.
– Kolejny już raz spotykamy się 
pod bramą numer 2, by uczcić 
rocznicę tragedii Grudnia. Nie 
czynimy tego w imię nienawi-
ści. Celem naszym jest spokoj-
ne, poważne i godne uczczenie 
pamięci ludzi, którzy polegli 
w obronie swych praw, swojej 
godności, konsekwentnie bronili 
praw i godności nas wszystkich, 
całego polskiego społeczeń-
stwa. Grudzień pokazał oblicze 
władzy komunistycznej, jej 
bezwzględność, niewahającą 
się przed przelaniem polskiej 
robotniczej krwi – mówił przy 
stoczni Dariusz Kobzdej.

– Musimy postawić pomnik. 
Jeśli do tego czasu nie powsta-
nie, proszę wszystkich, by każdy 

na rocznicę przyniósł ze sobą 
kamień. Jeśli wszyscy przy-
niosą po jednym, to na pewno 
zbudujemy pomnik – apelował 
tego dnia Lech Wałęsa.

Los wyklętych

W WZZ-ach splotły się 
też losy młodych buntowni-
ków z losami dawnych „wy-
klętych”, jak Jan Zapolnik, 
działacz ROPCiO, WZZ 
Wybrzeża i NSZZ „Solidar-
ność”. Na Podlasiu podczas 
II wojny światowej był 
żołnierzem AK, w latach 
1946–1947 w Zrzeszeniu 
Wolność i Niezawisłość. 
Po wojnie „zadekował się” 
na Śląsku, ale z obawy przed re-
presjami przeprowadził się na 
Wybrzeże. Współpracował m.in. 
z Andrzejem Czumą i Emilem 
Morgiewiczem. Był kolporte-
rem i drukarzem ROPCiO, w 
tym pisma „Ruch Związkowy” 
(we współpracy ze Świtoniem). 
Internowany w Iławie, według 
metod z „psychuszek” został 
w 1982 r. umieszczony na spe-
cjalnym oddziale psychiatrii w 
szpitalu w Starogardzie Gd. 

Robotnik

Wolne Związki Zawodowe, 
działając niezależnie od struk-
tur państwa, stawały w obronie 
praw obywatelskich. Wydawały 
biuletyn „Robotnik Wybrzeża”, 
nawiązujący tytułem do pisma 
PPS oraz biuletynu KSS KOR 
(z lat 1977–81). Pierwszy numer 
ukazał się 1 sierpnia 1978.  

W PRL istnieją potężne 
związki zawodowe zrzeszające 
miliony pracowników, dysponu-
jące własną prasą, funduszami, 
lokalami. Mimo to co kilka lat 
robotnicy wychodzą na ulice i w 
gwałtowny sposób dopominają 
się o swoje prawa, narażając się 
na ataki MO i późniejsze represje. 
Nawet duże grupy pracowników 
w przypadku konfliktu z admini-
stracją są bezsilne i osamotnione. 
Sytuacja pojedynczego pracowni-
ka skrzywdzonego czy oszukane-
go jest jeszcze trudniejsza. 

Nie stawiamy sobie celów 
politycznych, nie narzucamy 
naszym członkom, współpracow-
nikom i sympatykom określonych 
poglądów politycznych i świa-
topoglądowych, nie dążymy do 
objęcia władzy. Zdajemy sobie 
jednak sprawę, że nie unikniemy 
zarzutu o prowadzenie działal-
ności politycznej. Zakres spraw, 
które u nas traktuje się jako 
sprawy polityczne, jest bowiem 
niezmiernie szeroki i obejmuje 

prawie wszystko, z wyjątkiem 
wycieczek na grzyby.

Mit robola

Przez dwa lata działań WZZ 
widoczna jest waga, którą przy-
wiązywali robotnicy do słowa 
drukowanego. Stąd i wydawane 
przez nich pisma, kolportaż ksią-
żek wydawanych np. przez pary-
ską „Kulturę”. Był to symptom 
zerwania z obrazem „robola”.  
Przykładem też jest wspomnia-
ny „Robotnik Wybrzeża”, które-
go stałymi tematami były prawa 
pracownicze i związkowe, treść 
konwencji Międzynarodowej 
Organizacji Pracy dotyczących 
wolności związkowej i ochrony 
praw pracowniczych i informa-
cje o represjach wymierzonych 
w działaczy opozycyjnych.  

WZZ Wybrzeża były organi-
zacją robotniczą, inaczej niż KSS 
KOR, który był zdominowany 
przez lewicowych intelektuali-
stów. A i sierpniowy strajk w 1980 
r. nie powiódłby się bez determi-
nacji WZZ. Opadała już bowiem 
fala buntu rozpoczętego w lipcu w 
Lublinie, Świdniku i kilkudziesię-
ciu strajkowych ogniskach.  

– Do utworzenia wolnych 
związków zawodowych dąży-

liśmy na Wybrzeżu co najmniej 
kilkanaście miesięcy przed wy-
buchem strajków sierpniowych. 
Wysunięcie takiego postulatu 
było sprawą naturalną. Listę po-
stulatów Stoczni im. Komuny 
Paryskiej układałem wspólnie 
z Andrzejem Butkiewiczem, 
kolegą z WZZ Wybrzeża, któ-
ry stworzył „Wolną Drukarnię 
Stoczni Gdynia”. Wcześniej 
przez kilka godzin przekonywa-
łem stoczniowców do tego, co 
było najważniejsze, zapewnie-
nia pracownikom niezależnej 
reprezentacji, która pilnowałaby 
przestrzegania tego, co wywal-
czymy. Załoga zaakceptowała, 
aby pierwszy postulat dotyczył 
wolnych, niezależnych od wła-
dzy związków zawodowych 
– wspominał w rozmowie z 
„Magazynem Solidarność” An-
drzej Kołodziej.

Później większość splendo-
rów przypadła Lechowi Wałę-
sie, który za sprawą Bogdana 
Borusewicza stanął na czele 
MKS. Wałęsa, podobnie jak Bo-
rusewicz, nie pracował wówczas 
w Stoczni im. Lenina (od 1976 
roku). Kiedy stocznia stanęła, 
skala protestu niemal wszystkich 
zaskoczyła. Socjalizm na krem-
lowską modę zachwiał się przez 
bunt proletariatu.

– „Radzieccy” podobno pod 
koniec lat 70. ostrzegali Warsza-
wę, że tutaj służby zajmują się 
kanapową opozycją, a rośnie 
im ruch robotniczy i niezależne 
związki pod ich nosem. Wiedzie-
li, czym jest proletariacki bunt i 
jakie może mieć skutki. Oni 
akurat dobrze wiedzieli – po-
wiedział nam Andrzej Gwiazda 
w sierpniu ubiegłego roku.

Artur S. Górski 

Robotniczy odruch 
protestu nałożył 
się na początek 
ekonomicznego 
kryzysu. „Polska 
rosnąca w siłę” dostała 
zadyszki, a ludziom nie 
żyło się już dostatniej. 
Kryzys wkroczył w fazę, 
w której codziennością 
stały się kolejki przed 
i w sklepach. 
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Mostostal Chojnice ob-
chodzi w tym roku 45 lat 
istnienia. Pracownicy mają 
dodatkowy powód do ra-
dości – firma, która kilka-
krotnie zmieniała nazwę, 
wróciła do historycznego 
szyldu.

Dumą Organizacji Za-
kładowej NSZZ „So-
lidarność” w Mosto-

stalu Chojnice jest posiadanie 
sztandaru.  Kiedy w sierpniu 
1980 roku w całej Polsce roz-
poczęły się strajki, również w 
Mostostalu zawiązał się komi-
tet strajkowy. Potem powstała 
tam „Solidarność”. W czasie 
stanu wojennego ksiądz kano-
nik Roman Lewandowski ukrył 
sztandar w bazylice pw. Ścięcia 
Świętego Jana Chrzciciela w 
Chojnicach i przechował go aż 
do reaktywacji Związku w 1989 
roku. Pamiątką z czasów straj-
ków jest też krzyż, który obec-
nie znajduje się w pomieszcze-
niu należącym do zakładowej 
„Solidarności” i – jak podkreśla 
przewodniczący Komisji Zakła-
dowej Janusz Wiśniewski – robi 
wrażenie na wszystkich, którzy 
go zobaczą.

3 marca organizacja zakła-
dowa przeprowadziła wybory. 
Oprócz przewodniczącego Ja-
nusza Wiśniewskiego w skład 
Komisji Zakładowej weszły 
cztery osoby: Marek Brun-

ka, Tomasz Gniadkiewicz, Da-
riusz Lietz i Marcin Ossowski. 
Komisja Rewizyjna również 
ma czterech członków: Leszek 
Chmielewski, Tomasz Gaw-
licki, Jan Grebin i Kazimierz 
Szczepański. 

Jakie plany na nową ka-
dencję ma przewodniczący Ja-
nusz Wiśniewski? Poważnym 
wyzwaniem jest pozyskanie 
nowych członków Związku.

– Jest taka rotacja, że mło-
dzi ludzie przychodzą i się 

zwalniają, a starsi pracownicy 
odchodzą na emerytury. Obec-
nie na 286 pracowników jest 
51 naszych członków. To jest 
nasza bolączka i musimy robić 
wszystko, żeby zachęcić lu-
dzi do wstąpienia do Związku 
– podkreśla.

Nie ukrywa też, że Komisję 
Zakładową czekają negocjacje, 
bo w 2018 roku przestaje obo-
wiązywać obecny układ zbio-
rowy pracy.

Martyna Werra

WYBORY W ZWIĄZKU

Wybory w KZ „Solidarności” 
na Politechnice Gdańskiej 
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Wybory w „S” na Politechnice Gdańskiej.

Większością głosów, 52 na 53 oddane, już po raz szósty 
przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidar-
ność” w Politechnice Gdańskiej został dr inż. Tadeusz 

Szymański. Gośćmi zebrania wyborczego, które odbywało się w 
sali Senatu uczelni, byli rektor PG prof. Jacek Namieśnik i prze-
wodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
Krzysztof Dośla. Wyłoniono także 14-osobową Komisję Zakłado-
wą, w skład której weszli wykładowcy i naukowcy, pracownicy 
techniczni oraz administracyjni.

– W poprzedniej kadencji udało się załatwić trzyetapową re-
gulację płac na uczelni – powiedział nam Tadeusz Szymański. 
– Wiele naszych postulatów zostało uwzględnionych przez wła-
dze uczelni. Wynegocjowaliśmy zmiany decyzji na korzystniejsze 
dla osób objętych ochroną wynikającą z przynależności do władz 
związkowych. Udało się też zmienić system ocen pracowniczych 
oraz system nagród ustawowych dla nauczycieli akademickich. 

Doktor Szymański twierdzi, że na razie trudno mu planować 
działania na tę kadencję, gdyż brakuje ostatecznego kształtu usta-
wy o szkolnictwie wyższym, która miała zostać przedstawiona 
15 marca 2018 r. 

– Wszystko, co możemy teraz zrobić, to powołamy zespół, któ-
ry będzie monitorował skutki wejścia nowych regulacji prawnych 
– dodaje Szymański.

(mig)

14 marca odbyło się zebra-
nie Komisji Międzyzakła-
dowej NSZZ „Solidarność” 
Remontowa Shipbuilding 
SA, na którym ukonstytu-
owały się władze organi-
zacji na nową kadencję.

Wybory odbywały się 
dwuetapowo, 7 lute-
go przyjęto sprawoz-

danie z działalności organizacji 

15 marca odbyło się Walne Zebranie Delegatów Organizacji 
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Zarządu Morskiego Portu 
Gdańsk SA. Porządek dzienny zebrania obejmował m.in. sprawoz-
dania, wybór przewodniczącego oraz nowych władz Organizacji 
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Zarządzie Morskiego 
Portu Gdańsk na kadencję 2018–2022.

Po przedstawieniu sprawozdań z działalności Komisji Między-
zakładowej przez przewodniczącego Edwarda Fortunę i Joannę 
Majder, przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, delegaci dokona-
li wyboru na następną kadencję przewodniczącego komisji. Po 
raz kolejny został nim Edward Fortuna. Zebrani wybrali także 
16 członków Komisji Międzyzakładowej. Zostali nimi: Roman 
Benedykczak, Józef Bielecki, Grzegorz Bork, Adam Bujak, Wi-
told Dembowski, Grzegorz Jończak, Michał Kozłowski, Arkadiusz 
Krzyszkiewicz, Stanisław Krzemiński, Piotr Kosidło, Stanisław 
Kwiatkowski, Robert Sobocki, Arkadiusz Sojko, Krzysztof Sztu-
kowski, Danuta Waszczuk i Piotr Zaczyński.

Ireneusz Leszka

ORGANIZACJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 
W MOSTOSTALU CHOJNICE 

Powrócili do starej nazwy

Pamiątką z czasów strajków jest też krzyż, który obecnie 
znajduje się w pomieszczeniu należącym do zakładowej „S”.

związkowej i wybrano prze-
wodniczącego, którym po raz 
kolejny został Krzysztof Żmu-
da. Dalsze wybory przeprowa-
dzono z urną w dniach od 26 
lutego do 1 marca. Wybrano 
w nich 13-osobową Komisję 
Międzyzakładową, w jej skład 
weszli: Tadeusz Marczuk – za-
stępca przewodniczącego, Ma-
ria Jolanta Marzec – sekretarz, 
Waldemar Cieślak – skarbnik, 

KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 
REMONTOWA SHIPBUILDING SA

Wybory na nową kadencję

Krzysztof Żmuda.

Andrzej Treder – członek pre-
zydium, Roman Górski, Paweł 
Kosznik, Dariusz Romanow-
ski, Elżbieta Zawiślak, Ryszard 
Zegarzewski, Kazimierz Ba-
nasik, Marek Panasiuk, Stani-
sław Równy, Krzysztof Gajda. 
Komisja Rewizyjna: Dariusz 
Zientarski, Kazimierz Konkel, 
Jan Piotr Kotłowski, Dominik 
Sikorski. 

Wybory w „S” Zarządu 
Morskiego Portu Gdańsk SA
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WYBORY W ZWIĄZKU

Bożena Brauer przewodni-
czącą Komisji Międzyzakła-
dowej NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Oświaty i 
Wychowania w Gdańsku.

Wybory w gdańskiej 
oświacie potwierdzi-
ły pozycję i szacunek, 

jakim cieszy się wśród członków 
„Solidarności” Bożena Brauer, 
dotychczasowa i nowo wybrana 
przewodnicząca Komisji Mię-
dzyzakładowej NSZZ „Solidar-
ność” Pracowników Oświaty i 
Wychowania w Gdańsku.

Delegaci zebrania wyborcze-
go, które miało miejsce 17 marca 
w Sali BHP w Gdańsku, doko-
nując wyboru przewodniczącej 
na 141 głosów ważnych aż 139 
oddali na Bożenę Brauer.

–  Dziękuję za tak wiele gło-
sów. To zobowiązuje i mobili-
zuje mnie do jeszcze większej 
wytrwałości i determinacji w 
pracy – mówiła po ogłoszeniu 
wyników Bożena Brauer.

Dodała, że w nowej kaden-
cji będzie dbać o dobro całej 
oświatowej społeczności, ale 
też pojedynczych pracowni-
ków. Zapewniła, że nie po-
zostawi żadnego nauczyciela 

Zdzisława Hacia nową prze-
wodniczącą Komisji Między-
zakładowej NSZZ „Solidar-
ność” Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Gdyni.

Bardzo wam dziękuję za do-
cenienie mojej pracy i za 
zaufanie, jakim ponownie 

mnie obdarzyliście. Zdaję sobie 
sprawę z odpowiedzialności i 
ciężaru tego zaufania. Będę robić 
wszystko, aby was nie zawieść 
– mówiła Zdzisława Hacia, nowo 
wybrana przewodnicząca Komi-
sji Międzyzakładowej, zaraz pod 
ogłoszeniu wyników podczas 
zakładowego zebrania delega-
tów, które odbyło się 14 marca w 
Szkole Podstawowej nr 18. 

Zdzisława Hacia jest od 1991 
roku członkiem Komisji Zakła-
dowej, przez trzy kadencje była 
wiceprzewodniczącą, potem 
przewodniczącą. Funkcję prze-
wodniczącej zaczyna pełnić już 
po raz trzeci.

Gdyńska oświata pod jej 
przywództwem sporo osiągnę-
ła. Do swoich sukcesów komisja 
zalicza między innymi wynego-
cjowane z Urzędem Miasta w 
2015 r. podwyżki dla wszystkich 

czy innego pracownika oświa-
ty, mającego problemy, bez 
wsparcia i pomocy.

Serdecznie gratulował Boże-
nie Brauer osiągniętego wyniku 
Wojciech Książek, przewodniczą-
cy Sekcji Oświaty i Wychowania 
Regionu Gdańskiego NSZZ „S”, 
który jeszcze przed głosowaniem 
zwrócił się do delegatów. Na-
wiązał do 12 postulatu z sierpnia 
1980 roku, w którym domagano 
się między innymi, aby dokonu-
jąc wyboru kadry kierowniczej 
kierowano się rzeczywistymi 
kwalifikacjami kandydatów, a 
nie „układami”.

– Z przyjemnością stwier-
dzam, że właśnie w tym duchu 
zebrani dokonali wyboru no-
wej przewodniczącej – mówił 
Wojciech Książek. – Wynik 
mówi sam za siebie. Prawie 
wszystkie głosy były na „tak” 
za Bożeną Brauer.

Bożena Brauer należy do 
„Solidarności” od 1980 roku, 
jest przewodniczącą Komisji 
Międzyzakładowej od 2002 
roku. Warto dodać, że jest tak-
że członkiem Komisji Krajo-
wej. Organizacja związkowa, 
której szefuje, liczy aż 1505 
osób. W minionej kadencji 

gdańska oświata przyjęła aż 
415 nowych członków.

– Byłem na różnych zebra-
niach, ale w takiej organizacji, 
liczącej ponad tysiąc członków, 
postawione są zupełnie inne 
zadania i wyzwania. To do-
brze merytorycznie przygoto-
wani działacze „Solidarności”. 
Sekcja Oświaty i Wychowania 
Regionu Gdańskiego niejedno-
krotnie korzysta z pomocy i do-
świadczenia gdańskiej oświaty 
– podkreślał Wojciech Książek. 
– Szczególnie chciałbym za tę 
pomoc podziękować koleżan-
kom Bożenie Brauer, Annie 
Kocik i Hannie Minkiewicz.

Gratulacje i serdeczne po-
dziękowania za dotychczasową 
pracę złożył także Krzysztof 
Dośla, przewodniczący ZRG 
NSZZ „Solidarność”. Życzył 
zebranym zapału i energii do 
pracy w nowej kadencji.

– To nie był łatwy dla was 
okres. Reorganizacja systemu 
oświatowego wymusiła wiele do-
datkowych działań, które wywo-
ływały dużo stresu. Trzeba było 
walczyć o zachowanie miejsc 
pracy dla nauczycieli. Dziękuję 
wam za ten wysiłek, determinację 
i niepoddawanie się, działając w 

tak trudnych warunkach – mówił 
Krzysztof Dośla.

Przewodniczący pogratu-
lował także zaangażowania 
w działania na rzecz rozwoju 
Związku, podkreślając, że liczba 
członków tej komisji świadczy o 
jej sile. Warto dodać, że gdańska 
oświata została nagrodzona w 
2016 roku w V edycji konkursu 
organizowanego przez Zarząd 
Regionu Gdańskiego w kategorii 
wzrost liczby członków.

Do swoich sukcesów gdańska 
oświata zalicza między innymi: 
wynegocjowanie z samorządem 
podwyżki wynagrodzeń dla pra-
cowników administracji i obsłu-
gi, a także dzięki współpracy z 
nauczycielami, rodzicami i rad-
nymi powstrzymanie likwidacji 
i niekorzystnej restrukturyzacji 

pracowników administracji i ob-
sługi w wysokości 100 zł brutto 
do pensji zasadniczej, wynego-
cjowane z gminą Kosakowo w 
roku ubiegłym podwyżki dla 
pracowników administracji w 
wysokości średnio 11,81 pro-
cent oraz pracowników obsługi 
średnio 34,36 procent z wyrów-
naniem od 1 września 2017 r., 
zapewnienie pracy wszystkim 
nauczycielom szkolnictwa zawo-
dowego, to jest 740 osobom, co 
stało się możliwe dzięki monito-
rowaniu zatrudnienia w związku 
ze zmianą systemu oświaty oraz 
reorganizacją szkolnictwa zawo-
dowego.

– Chciałabym podziękować 
wszystkim członkom Komisji 
Zakładowej za pracę. Dziękuję za 
wsparcie, działania, inicjatywę. 
Bez waszej pracy nie byłoby na-
szych wspólnych sukcesów – mó-
wiła Zdzisława Hacia. 

Gdyńska oświata liczy 825 
członków (dane z grudnia 2017 
r.). Od marca 2014 r. do grudnia 
2017 r. do „Solidarności” przyję-
tych zostało 255 osób.

– Macie się czym pochwalić. 
Wasza komisja liczy ponad 800 
członków – gratulował Krzysztof 
Dośla, przewodniczący Zarzą-
du Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”. – Życzę wam z 
całego serca, aby za cztery lata ta 
liczba była jeszcze większa. Ten 
wynik jest zasługą was wszyst-
kich. Za nim stoi wasza praca. 
To były przecież wasze codzien-
ne spotkania w pracy i po pracy, 
rozwiązywanie ludzkich, czasem 
bardzo trudnych problemów. 
Przed wami nowe wyzwania. 
Życzę, abyście mieli siłę, pasję, 
aby w nowej kadencji równie 
skutecznie odnosić sukcesy.

Specjalne podziękowa-
nia złożyli Zdzisławie Haci 
prezydent Gdyni Wojciech 

Szczurek oraz wiceprezydent 
Bartosz Bartoszewicz.

„Pani działalność na rzecz 
edukacji w Gdyni, której świad-
kiem byliśmy przez te wszystkie 
lata, jest nieocenioną wartością, 
zarówno dla miasta, jak i dla 
wielu pokoleń młodych gdy-
nian. Jest również wspaniałym 
przykładem postawy życiowej, 
energii i zaangażowania, które 
zawsze były inspiracją dla wielu 
osób” – to fragment specjalnego 
podziękowanie, które odczytał i 
wręczył Zdzisławie Haci Woj-
ciech Szczurek. 

Słowa uznania i wyrazy 
wdzięczności szefowej gdyń-
skiej oświaty złożył także 
przewodniczący Regionalnej 
Sekcji Oświaty Regionu Gdań-
skiego Wojciech Książek.

KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PRACOWNIKÓW OŚWIATY I WYCHOWANIA W GDAŃSKU

98 procent głosów poparcia 

wielu placówek oświatowych. 
Największym jednak sukcesem 
była wygrana w Wojewódz-
kim Sądzie Administracyjnym 
w Gdańsku sprawa dotycząca 
szkoły w Kokoszkach.

(zola)

KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PRACOWNIKÓW OŚWIATY I WYCHOWANIA W GDYNI 

Dziękuję za zaufanie

Zdzisława Hacia

Wybory w gdyńskiej oświacie.

Do życzeń przyłączyła się 
również pomorska kurator 
oświaty Monika Kończyk, któ-
ra jeszcze dwa lata temu była 
członkiem gdyńskiej oświaty, a 
opuściła jej szeregi z racji no-
minacji na to stanowisko.

– Każdy ma swoje zadania 
do wykonania. Trzeba je wy-
konywać jak najlepiej. Ufam, 
że będziecie to nadal czynić 
z pełnym zaangażowaniem 
– mówiła Monika Kończyk.

Zdzisława Hacia podsumo-
wała zebranie, prosząc, aby w 
nowej kadencji, tak jak dotych-
czas, członkowie „Solidarności” 
wspierali ją swoim doświadcze-
niem, merytorycznymi uwaga-
mi, ale też życzliwością i zrozu-
mieniem.

(zola)

Wybory w gdańskiej oświacie.
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Bożena Brauer.
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16 marca w sali Akwen 
odbyło się Walne Zebranie 
Delegatów Komisji Między-
zakładowej NSZZ „Solidar-
ność” Stoczni Gdańskiej. 
Czteroletnia kadencja 
stoczniowej „Solidarności” 
upłynęła na intensywnych 
staraniach o przywrócenie 
spółce zdolności produk-
cyjnych i rentowności. 

W ostatnim czasie klu-
czową kwestią był 
przebieg rozmów 

ze współwłaścicielem ukraiń-
skim spółki nad odzyskaniem 
zdolności operacyjnej Skarbu 
Państwa. Stąd oczekiwanie 
uczestników zebrania na wystą-
pienie przedstawicieli Agencji 
Rozwoju Przemysłu, prowa-
dzącej rozmowy z inwestorem 
ukraińskim.

Przewodniczący stocznio-
wej „Solidarności” Roman Ga-
łęzewski powitał przybyłych na 
zebranie przewodniczącego Ko-
misji Krajowej „Solidarności” 
Piotra Dudę i przewodniczące-
go Zarządu Regionu Gdańskie-
go „Solidarności” Krzysztofa 
Doślę, a także kierownictwo 
Agencji Rozwoju Przemysłu 
z prezesem Marcinem Chlu-
dzińskim i wiceprezesem An-
drzejem Kensbokiem. 

Marcin Chludziński, prezes 
ARP, poinformował zebranych, 
że poprzedniego dnia rozmawiał 
z premierem Mateuszem Mora-
wieckim, który bardzo interesu-
je się losem Stoczni Gdańskiej 
i pomyślnym rozwiązaniem 
wspólnego celu, jakim jest usta-

bilizowanie sytuacji w Stoczni 
Gdańsk i GSGTowers.

 – Jesteśmy bardzo zdeter-
minowani, by odzyskać real-
ny wpływ na to, co dzieje się 
w stoczni i GSGTowers – mó-
wił Marcin Chludziński. – Dla-
tego zaproponowaliśmy stronie 
ukraińskiej odkupienie akcji 
stoczni oraz GSGTowers.  

Jesteśmy wdzięczni związ-
kowcom „Solidarności”, Roma-
nowi Gałęzewskiemu, Karolowi 
Guzikiewiczowi, za alarmujące 
informacje o sytuacji w stoczni, 
o błędach w zarządzaniu, co po-
magało nam w bieżących oce-
nach – mówił Chludziński.

Głos zabrał także prze-
wodniczący Komisji Krajowej 
„Solidarności” Piotr Duda. – To 
boli, że to legendarne miejsce 
dla polskiej historii przeżywa 
takie kłopoty – powiedział. 
– Ale wierzę, że uda się rozwią-
zać te trudne problemy i bardzo 
się cieszę, że Skarb Państwa 
nam w tym pomaga. Stocznia 
Gdańska musi istnieć i mieć do-
bre perspektywy rozwojowe.

WYBORY W ZWIĄZKU

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” STOCZNI GDAŃSKIEJ

Odzyskać kontrolę operacyjną nad stocznią

Roman Gałęzewski.

Nowo wybrane władze stoczniowej „Solidarności”.
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Maciej Werra, dotych-
czasowy przewodniczący 
Komisji Międzyzakłado-
wej NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Oświaty, 
Wychowania i Kultury 
w Chojnicach, będzie peł-
nił tę funkcję przez kolej-
ną kadencję. Oprócz niego 
w skład komisji weszło 
piętnaście osób.

Mi j a j ąca  kadenc ja 
w odczuciu wielu 
związkowców była 

trudna, można określić ją 
jako walczącą. Wielokrotnie 
jeździliśmy do Warszawy i 
Gdańska, by protestować prze-
ciwko wprowadzeniu obowiąz-
kowych bezpłatnych godzin 
i brakowi podwyżek. Drugi 
problem nie został rozwiąza-
ny również przez nowy rząd. 
Powstały dwa koła, ale trzy 
zniknęły wskutek likwidacji 
gimnazjów. Są też pozytywne 

Szefowie kół walczą na pierwszej linii 
zmiany – zauważam, że coraz 
częściej dyrektorami szkół zo-
stają nasi członkowie lub oso-
by przychylne „Solidarności” 
– mówił przewodniczący pod-
czas spotkania wyborczego, 
które odbyło się 22 marca. 

Komisja spotyka się z wie-
loma dyrektorami – Orga-
nizacja Międzyzakładowa 
NSZZ „Solidarność” zrzesza 
28 placówek z bardzo różny-
mi organami prowadzącymi. 
Szkoły podlegają pod Staro-
stwo Powiatowe w Chojnicach, 
Urząd Miejski w Chojnicach i 
Urząd Gminy w Chojnicach. 
Dodatkowo do organizacji 
należą placówki prowadzone 
przez Urząd Miejski w Ka-
mieniu Krajeńskim, Urząd 
Miasta i Gminy Czarne, a na-
wet przez Centrum Edukacji 
Artystycznej. To ostatnie jest 
reprezentowane przez Szkołę 
Muzyczną I stopnia w Choj-
nicach. Oprócz oświatowych 

placówek organizacja obejmu-
je Miejską Bibliotekę Publicz-
ną w Chojnicach. Ta placówka 
podlega Ministerstwu Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 
Dlatego w nazwie organizacji 
oprócz pracowników oświaty 
i wychowania są wymienieni 
również pracownicy kultury. 
Tak duże rozproszenie wymaga 
szczególnej sprawności organi-
zacyjnej. – Chciałbym podzię-
kować wszystkim członkom 
Komisji Międzyzakładowej za 
owocną współpracę, a zwłasz-
cza szefom kół za walkę na 
pierwszej linii frontu – pod-
kreślał Maciej Werra.

Gośćmi spotkania wybor-
czego byli Wojciech Ksią-
żek, przewodniczący Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” Regionu Gdań-
skiego, oraz Bogdan Tyloch, 
kierownik Oddziału Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” w Chojnicach. 

Przewodniczący Książek zwró-
cił uwagę na problem niskich 
płac dotyczący nauczycieli, 
ale również pracowników 
administracji i obsługi szkół. 
– Nauczyciel stażysta zarabia 
mniej niż pracownik niejedne-
go marketu, a w administracji 
i obsłudze następuje straszne 
spłaszczenie wynagrodzeń. 
Nie powinno być tak, że pani 
sprzątająca na początku pracy 
dostaje 2100 zł, a pod koniec 

aktywności zawodowej najwy-
żej 2225 zł – mówił.

Delegatem na Walny Zjazd 
Delegatów NSZZ „Solidarność” 
Regionu Gdańskiego również 
został Maciej Werra, a na Walny 
Zjazd Delegatów Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidar-
ność” Regionu Gdańskiego de-
legatami zostali: Maciej Werra, 
Krzysztof Bigus, Dariusz Kwiat-
kowski i Grażyna Szumska.
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Piotr Duda w dłuższym wy-
stąpieniu przedstawił rolę, jaką 
„Solidarność” odgrywa w obro-
nie interesów ludzi pracy w in-
stytucjach i przedsiębiorstwach 
produkcyjnych. Na przykładzie 
walki o wolne od handlu w mar-
ketach niedziele przedstawił, 
ile trzeba było pokonać sprze-
ciwów ze strony właścicieli 
wielkich sieci, by zrealizować 
jeden z postulatów strajkowych 
sprzed 38 lat. Przewodniczący 
Komisji Krajowej dokonał ana-
lizy problemów związanych 
z warunkami pracy w Polsce, 
którymi we współpracy z wła-
dzami państwowymi będzie 
nadal zajmował się związek 
„Solidarność”. 

W drugiej części zebrania 
odbyły się wybory do władz 

stoczniowej „Solidarności”. Na 
przewodniczącego Międzyza-
kładowej Organizacji NSZZ 
„Solidarność” Stoczni Gdańskiej 
wybrano jednogłośnie ponownie 
Romana Gałęzewskiego. Wybra-
no także 23 członków Komisji 

Międzyzakładowej, 5 członków 
Komisji Rewizyjnej, 5 delegatów 
na Walne Zgromadzenie Regionu 
Gdańskiego „S” i 12 delegatów na 
Walne Zebranie Sekcji Przemysłu 
Okrętowego „Solidarności”.

Jacek Mach

Od lewej: Roman Gałęzewski, Piotr Duda, Andrzej Kensbok, 
Marcin Chludziński, Krzysztof Dośla.
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– „Branka” według rozka-
zów „Jesień 82” i pojawienie 
się u drzwi patroli WSW za-
skoczyło działaczy podziem-
nej „Solidarności”?

– Nie wiedzieliśmy, dokąd 
nas zabierają. Wcześniej były 
rewizje. Były szykany. SB 
chciała nasz opór skanalizo-
wać, rozbić środowisko. Jed-
nak byłem zdziwiony, kiedy 
o godzinie 22 dwaj wojskowi 
z WSW i cywil z SB zastuka-
li, by wręczyć mi wezwanie na 
ćwiczenia. Wiedziałem, że coś 
tu jest grubymi nićmi szyte. Na 
dworcu w Słupsku zobaczyłem, 
że wsiada do wagonów ze czter-
dziestu chłopa. Zorientowałem 
się, że to jest zorganizowana ak-
cja. W Chełmnie spotkałem ko-
legów związkowców ze Szcze-
cina, z Olsztyna, z Koszalina. 

– Mieszkańcy Chełmna 
wiedzieli, co to za „element” 
przybywa?

– Nim przewieźli nas do 
jednostki, w kawiarni podpy-
tywaliśmy miejscowych. Im 
powiedziano, że przyjadą nie-
bieskie ptaki, nieroby. Z akt 
sprawy dowiedzieliśmy się po 
20 latach, kto nam te „ćwicze-
nia” zorganizował, kto nas wy-
typował i na jakiej zasadzie.   

– Warunki wojenne mają 
swoje reguły…

– Skoncentrowano nas na 
poligonie na Kępie Panień-
skiej. Tam już było poważnie. 
Zakwaterowanie zimą w na-
miotach między Wisłą a wałem 
ochronnym. Woda zamarzała. 
Nie było ubikacji. Był drąg 
i rów… na 300 ludzi.  

–  B ro ń  d a n o  w  r ę c e 
„kontrrewolucji”?

– Od razu nam powiedzieli, 
że broni to my nie zobaczymy. 
Ale ubrali nas w mundury. 
Była dyscyplina i wszystko 
na rozkaz. Aha, dostaliśmy 
łopaty. Kopaliśmy na okrągło. 
Z początku myślałem, że to 
może ma jakiś sens. Ale nie. 
Gdy jedna grupa kopała rowy 
rano, to po południu szły ko-
lejne drużyny i je zasypywały. 
Nosiliśmy po dwa kilometry 
kręgi cementowe, imitujące 

miny przeciwczołgowe. Jakieś 
dwadzieścia kilogramów każ-
da. Jedni z nas je zakopywali, 
inni odkopywali. 

– A po tym trudzie rezer-
wistów chłód namiotu?

– W namiocie piecyk o pią-
tej nad ranem był wygaszany. 
O godzinie 18 był rozpalany. 
W mokrych dresach się kładło 
pod koc. A i tak było zimno. 
Trafiłem tam po wypadku 
w pracy. Przyszyte palce w no-
cy rwały niemiłosiernie.   

– Były przepustki?
– Nas nie zwalniano na prze-

pustki. Kilku je dostało na Boże 
Narodzenie, bo próbowano ma-
nipulacji ludźmi. Wyszliśmy 2 
lutego 1983 roku, po pełnych 
trzech miesiącach. Z tych „ko-
szar” nie poszliśmy na miasto. 
Wszystkich wywożono samo-
chodami na dworzec. Ale nie 
wszyscy byli wolni. 

– Ktoś został nadtermi-
nowo?

– Mam w książeczce woj-
skowej wpis z 2 lutego, ale 
faktycznie zostałem zwolniony 

14 lutego 1983 r. Nad ranem 
zrobili nam kipisz. U mnie zna-
leźli wyżłobiony na pryczy na-
pis „Solidarność”. W dniu wyj-
ścia zostałem więc zamknięty 
w więzieniu w Grudziądzu na 
dwanaście dni. Nikt, ani kole-
dzy z zakładu pracy, ani nawet 
żona, nie wiedzieli, gdzie przez 
ten czas byłem. 

– Długo trzeba było czekać 
na ocenę tej formy represji?

– Po latach zorganizowa-
liśmy się w Stowarzyszenie 
„Chełminiacy 1982”. Dotarli-
śmy do prezesa IPN Janusza 
Kurtyki. W Gdańsku na Kra-
jówce dr Kurtyka poinformo-
wał. że dopiero w 2002 roku 
MON przekazał do IPN doku-
mentację.   

– Sądy zajmowały się 
sprawą kilka razy, aż generał 
i wiceminister Florian Siwic-
ki zmarł…

– W sprawie byłem oskar-
życielem posiłkowym. W koń-
cu po sądowych korowodach, 
uniewinnieniach i werdyktach 
8 lutego tego roku wysłucha-
liśmy wystąpienia końcowe-
go. Sędzia przez 50 minut je 
wygłaszał. Nam nie szło o ze-
mstę czy satysfakcję osobistą. 
Ciastoń ma 93 lata. Chodziło 
o to, aby zapadł wyrok: „win-
ni”. Domagaliśmy się kary w 
zawieszeniu. Sędzia jednak 
wyrok pozbawienia wolności 
uzasadnił dokładnie. 

– Skoro dużo wcześniej 
Sąd Najwyższy orzekł, że 
stan wojenny był złamaniem 
prawa... 

– Oni złamali też konwencję 
praw człowieka, czyli działali 
przeciwko ludzkości. Inne ich 
przestępstwa się przedawniły, 
nawet te uznawane za zbrodnie 
komunistyczne. Ale Polska ra-
tyfikowała konwencję praw 
człowieka, mieliśmy prawo 
zrzeszać się w związki zawo-
dowe. Zatem represje, grożące 
życiu i zdrowiu, na masową 
przecież skalę w całym kraju, 
były zbrodniami przeciwko 
ludzkości.  

Rozmawiał  
Artur S. Górski

Zima 1982: Do woja  
za „Solidarność” marsz!
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa 22 lutego br. skazał na dwa lata pozbawienia wolności 
dwóch dygnitarzy PRL-owskiego MSW – Władysława Ciastonia, wiceministra MSW, nadzorującego 
SB, który rozpoczynał „karierę” w UBP w latach 40., i Józefa Sasina, szefa Departamentu V MSW 
zajmującego się tzw. ochroną przemysłu. Obaj byli oskarżeni przez Instytut Pamięci Narodowej 
o bezprawne ograniczenie wolności poprzez wcielenie w stanie wojennym działaczy związkowych 
do wojska, wzywając ich na ćwiczenia wojskowe. Podczas tej swoistej „branki”, jednego z mniej 
znanych epizodów stanu wojennego, w tzw. wojskowych obozach specjalnych w skali kraju umiesz-
czono ok. 1450 związkowców. Jednym z oskarżycieli posiłkowych był Stanisław Szukała, przewod-
niczący Zarządu Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność”.

Rozmowa ze STANISŁAWEM SZUKAŁĄ, przewodniczącym Zarządu 
Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność” 

– Skoncentrowano nas 
na poligonie na 
Kępie Panieńskiej.  
Tam już było poważnie. 
Zakwaterowanie 
zimą w namiotach 
między Wisłą a wałem 
ochronnym. Woda 
zamarzała. Nie było 
ubikacji. Był drąg 
i rów… na 300 ludzi. 
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W naszym cyklu rozmów z osobami internowanymi w cza-
sie stanu wojennego w obozie w Strzebielinku przedsta-
wiamy Adama Rosińskiego.

ADAM ROSIŃSKI
rocznik 1953, kierowca autobusowy, w sierpniu 1980 
współorganizator strajku w PKS – oddział w Wejherowie, 
przewodniczący KS, delegat do MKS w Stoczni Gdańskiej, 
członek NSZZ „Solidarność”, wiceprzewodniczący Komi-
tetu Założycielskiego, wiceprzewodniczący KZ, przewod-
niczący MKZ w Wejherowie, współzałożyciel pisma MKZ 
„Gryf”, w okresie 14–16 grudnia 1981 uczestnik strajku 
w Stoczni Gdańskiej im. Lenina  

Kurier 
„Solidarności” 

– Co Pan robił, zanim tra-
fił do Strzebielinka? 

– Pracowałem w wejherow-
skim PKS, prowadziłem strajk 
okupacyjny w moim przedsię-
biorstwie, a oprócz tego byłem 
jeszcze łącznikiem między 
Wejherowem a Stocznią Gdań-
ską, do której jeździłem średnio 
trzy razy dziennie. Przewoziłem 
informacje, bibułę, która była 
produkowana w stoczni i roz-
nosiłem to na całe Wejherowo… 
W tamtym czasie zatrzymywano 
mnie z kilkadziesiąt razy. 

– Jak doszło do internowania? 
– 13 grudnia byłem w Stoczni Gdańskiej i wszedłem w skład ogól-

nopolskiego komitetu strajkowego. W nocy wróciłem do domu, a na-
stępnego dnia pojechałem znowu do Gdańska, ale dojście do stoczni 
było już zablokowane przez oddziały ZOMO. Zostałem postrzelony 
nad lewym okiem i przestrzelono mi rękę. Wylądowałem w szpitalu, z 
którego uciekłem przez okno. Szukała mnie Służba Bezpieczeństwa, 
ale posiadała moje dane z jednostki wojskowej, więc ze względu na 
adres zameldowania bezpieka poszła do mojej mamy; WSW, faceci 
z SB, dwóch panów po cywilnemu. Mieli troszkę pecha, ponieważ 
mama była oficerem z okresu II wojny światowej w stopniu majora i 
przegoniła ich. Ubrała mundur, kazała zameldować się: „Kim jesteście 
i po co przyszliście?”. Ci odpowiedzieli, że chcą mnie doprowadzić 
do aresztu przy jednostce wojskowej, a następnie do więzienia. A ja 
w tym czasie przebywałem pod innym adresem. 

– Po dwóch tygodniach udało się im?
– Wróciłem do pracy, przyjechała czarna wołga, SB zabrało 

mnie na komendę, gdzie przesłuchanie trwało 15, 16 godzin. Wy-
szedłem, ale zaraz potem znów przesłuchanie i ponownie na 48 
godzin. Mama wstawiła się za mną, więc dali mi spokój, ponieważ 
mieli respekt dla oficera. Brałem wówczas udział we wszystkich 
spotkaniach, uroczystościach, manifestacjach solidarnościowych, 
jakie były. Ale w 1982 roku mama zmarła, więc nie miałem już 
opieki z jej strony. W sierpniu zostałem aresztowany w pracy i w 
nocy, może już nad ranem, przewieziony do Strzebielinka. Gdzie 
przebywałem około dwóch miesięcy.

– Jakie były możliwości kontaktu z osobami z zewnątrz?
– Odwiedzała mnie przyszła żona, a że była w zaawansowanej 

ciąży, to nie miała z tym większych problemów. W ten sposób 
przekazywałem informacje i znaczki okolicznościowe produko-
wane przez naszych kolegów czy jakieś inne rzeczy. 

– Jak duże były cele? 
– Panowały niezbyt ciekawe warunki; łóżka piętrowe, 5, 6 osób w 

jednej celi. Jedliśmy to samo co wszyscy skazani siedzący w więzieniu 
– umieszczono nas w zwykłym zakładzie karnym dla przestępców.  

– Pamięta Pan pozostałe osoby z celi? 
– Był m.in. Edward Białk i jeszcze parę osób z Torunia, Ma-

zowsza. 
– Co Pan zrobił po wyjściu? 
– Wróciłem do pracy i zacząłem dalej działać w „Solidarności”. 

Oczywiście w ciągu trzech dni miałem się zgłosić do komendy 
wojewódzkiej w Gdańsku. A ponieważ nie podpisałem żadnej de-
klaracji o współpracy ani oświadczenia o lojalności w stosunku do 
bezpieki, zapowiedziano mi, że nie odpuszczą mi tego. 

(TWitt) 
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Gdzie wesoło ŻYJE STARUSZEK

Dowcip miesiąca

„

4599,72 zł
Tyle wyniosło przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto w lutym 2018 r. 
W porównaniu ze styczniem 2018 roku 
było wyższe o 0,2 proc., w porównaniu 
z lutym 2017 r. wzrost wyniósł 6,8 proc.

pod redakcją Martyny Werry

NBP z zaufaniem 
Polaków

DLACZEGO KUPUJEMY
niepotrzebne rzeczy?

Produktywna firma jak rodzina
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D O B O S Z  J A N A więcej na www.solidarnosc.gda.pl

”

Często słyszymy o ludziach, 
którzy wydają ostatnie pienią-
dze lub nawet zadłużają się, by 
wymienić coś „na lepszy mo-
del”, chociaż to stare nie jest 
ani zepsute, ani zniszczone. 
Temat nadmiernej konsump-
cji pojawił się też przy okazji 
wprowadzenia niedziel wol-
nych od handlu. Co jednak jest 
jej przyczyną? Według serwisu 
internetowego Quartz odpo-
wiada za nią tak zwany efekt 
Diderota. Określeniu patronu-
je francuski filozof i encyklope-
dysta Denis Diderot, który żył 
w ubóstwie – do chwili, gdy 
otrzymał w prezencie nowy 
piękny szlafrok. Filozof uznał, 
że szata nie pasuje do reszty 
jego skromnego dobytku, za-
czął więc nabywać kolejne ele-
ganckie przedmioty. W efek-
cie wpadł w długi. Podobnie 

Żeby pracownicy praco-
wali efektywnie, muszą czuć 
się potrzebni i akceptowa-
ni, a zwłaszcza – bezpieczni. 
Taką tezę stawia Daniel Coyle 
w swojej książce The Culture 
Code: The Secrets of Highly 
Successful Groups. Pisarz za-
uważa, że najlepiej funkcjo-
nujące firmy przypominają 
rodziny. Członkowie załogi nie 
rezygnują z kontaktu fizycz-
nego (na przykład podawanie 
ręki), utrzymują kontakt wzro-
kowy. Unikają długich wypo-
wiedzi, zadają za to dużo py-
tań. Często śmieją się i żartują, 

a także wyświadczają sobie 
niewielkie uprzejmości, jak 
otwarcie drugiej osobie drzwi 
czy podziękowanie za drobną 
przysługę. Liderzy takich dru-
żyn są empatyczni i zwracają 
uwagę na problemy podwład-
nych, którzy w konsekwencji 
czują, że nic im nie zagraża i 
mogą w pełni oddać się pracy. 
Daniel Coyle zauważa, że takie 
„rodziny” mają potężną siłę 
przyciągania, o czym świadczy 
fakt, że w pewnym momencie 
sam zaczął się zastanawiać, 
czy nie zmienić pracy i nie do-
łączyć do jednej z nich.        

Mazurek Dąbrowskiego 
powstał w gorących Wło-
szech, w czasie, gdy Polski 
nie było na mapie. Wbrew 
temu, co mógłby suge-
rować tytuł, jego auto-
rem nie jest generał Jan 
Henryk Dąbrowski. W 
1797 roku Józef Wybicki 
przybył do miasteczka 
Reggio nell’Emilia. Wi-
dok Legionów Polskich 
zainspirował go do napisania 
pieśni poświęconej generało-
wi Dąbrowskiemu, który był 
ich organizatorem i dowódcą. 
Pierwotnie utwór nosił tytuł 
Pieśń Legionów Polskich we 
Włoszech, miał sześć zwrotek 
i różnił się trochę od tekstu, 
który obecnie zna każdy Polak, 
między innymi zamiast „Jeszcze 
Polska nie zginęła” było „nie 
umarła”. Autor melodii, opartej 
na motywach ludowego mazur-
ka (właściwie mazura), pozo-
staje nieznany. Utwór okazał się 
swoistym przebojem – Legiony 
od początku przyjęły go z en-

CIEKAWOSTKI 
NA STULECIE 
NIEPODLEGŁOŚCI 
POLSKI

browskiego 
powstał w gorących Wło-
szech, w czasie, gdy Polski 
nie było na mapie. Wbrew 
temu, co mógłby suge-
rować tytuł, jego auto-
rem nie jest generał Jan 

zainspirował go do napisania 
pieśni poświęconej generało-
wi Dąbrowskiemu, który był 

Z ziemi włoskiej do Polski

tuzjazmem, a dwa lata później 
znano go na terenach wszyst-
kich zaborów. Po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości 
młode państwo potrzebowało 
hymnu. Mazurek Dąbrowskie-
go pokonał pięciu kontrkandy-
datów – były to pieśni: Rota, 
Chorał, Warszawianka, My 
Pierwsza Brygada i Boże coś 
Polskę – i 26 lutego 1927 roku 
oficjalnie został hymnem Pol-
ski.                                       

Manuskrypt 
Pieśni Legionów... 
(fragment).

Denis Diderot.

współcześni konsumenci do-
chodzą do wniosku, że jeśli 
kupili nowe spodnie, muszą 
dokupić buty, do wyremonto-
wanego mieszkania nie można 
wstawić starych mebli itd.    
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Czy emerytura może być 
wyższa od pensji? Według 
raportu OECD „Emerytury 
w 2017 roku” w Holandii 
emeryt może liczyć na 101 
proc. wynagrodzenia, w Turcji 
na 102 proc., a w Chorwacji 
nawet na 129 proc. Emery-
tury porównywalne do po-
przednich zarobków dostają 
również mieszkańcy Indii (99 
proc.), Portugalii (95 proc.) i 
Włoch (93 proc.). W Chinach 
emerytury osiągają wysokość 
83 proc., ale na przykład w 
Stanach Zjednoczonych tylko 
49 proc., a w Wielkiej Brytanii 
– 29 proc. To drugi wynik od 
końca, niżej znalazła się tylko 
Republika Południowej Afryki 
(18 proc.). A Polska? Ze swoim 
wynikiem zbliżającym się do 

Chorwacja
Turcja

Holandia
Indie

Portugalia
Włochy

Chiny
USA

POLSKA
Wlk. Brytania

Rep. Płd. Afryki

40 proc. jest czwarta od koń-
ca. Oczywiście trzeba jeszcze 
wziąć pod uwagę wysokość 
zarobków w poszczegól-

nych krajach, więc emerytura 
w wielu krajach i tak okaże się  
znacząco wyższa nawet niż 
zarobki w Polsce...               

Wysokość emerytury w stosunku
do wynagrodzenia (w proc.)

           129
                                                102
                                                101
                                                99
                                             95
                                            93
                                        83
                      49
                 40
            29
     18

Ponad połowa Polaków 
uważa, że Narodowy Bank 
Polski funkcjonuje dobrze. 38 
proc. nie ma zdania na ten te-
mat, a tylko 7 proc. uważa, że 
NBP działa źle. W przypadku 
Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych zdania są podzielone – 
pozytywnie ocenia go 38 proc. 
badanych, a negatywnie 37 
proc. Ciekawa jest tutaj zależ-
ność oceny od wieku – respon-
denci 54-letni i młodsi zwykle 
uważają, że ZUS funkcjonuje 
źle, a starsi są mu życzliwsi. 
Tak pokazuje badanie „Aktu-
alne problemy i wydarzenia” 
CBOS.                                  

Stopa bezrobocia 
rejestrowanego w lutym 
2018 r. wyniosła 6,8 
proc., a zatem spadła o 
0,1 proc. w porównaniu 
ze styczniem 2018 roku, 
kiedy osiągała 6,9 proc.

W lutym tego 
roku Ministerstwo 
Finansów sprzedało 
obligacje detaliczne 
za prawie 1,1 mld 
zł. To najlepszy wy-
nik od 2015 roku.

Regularnie rośnie średni 
poziom zadłużenia klien-
tów operatorów komór-
kowych – obecnie wynosi 
2,6 tys. zł na osobę, a w 
zeszłym roku plasował się 
na poziomie 2,3 tys. zł.

1598 zł – tyle wyniósł prze-
ciętny miesięczny dochód 
rozporządzalny na 1 osobę 
ogółem w 2017 roku – podał 
Główny Urząd Statystyczny. 
Rok wcześniej był on niższy 
o 123 zł i wyniósł 1475 zł.

Pracownik pisze podanie do szefa:
...w związku z jednoznacznymi informacjami 
zawartymi w moim aktualnym horoskopie upra-
szam o pisemne potwierdzenie zapowiedzianej 
tam podwyżki.
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Karol Jarantowski praco-
wał w sieci Biedronka na 
stanowisku kasjera sprze-

dawcy od stycznia 2008 roku. W 
2014 roku uległ wypadkowi przy 
pracy. Lekarz stwierdził wysunię-
cie dysku z uciskiem na nerw le-
wej nogi, co groziło paraliżem.

– Jak do tego doszło? – przy-
pomina sobie Jarantowski. – Fir-
ma zafundowała nam do sklepu 
nowe wózki. W czasie dostawy 
jeden z nich się zawiesił. Po-
trząsałem go, próbowałem poru-
szyć. Widziała to kierowniczka 
sklepu i kierowca samochodu 
dostawczego. Nagle poczułem 
„chrupnięcie” w kręgosłupie. Na 
początku myślałem, że to tylko 
naderwany mięsień, ale sprawa 
była znacznie poważniejsza.

Długie leczenie

Karol Jarantowski musiał 
poddać się długiemu leczeniu. 
Przebywał 180 dni na zwolnie-
niu, a potem 9 miesięcy na re-
habilitacji.

– Wróciłem na krótko do 
pracy, ale miałem pecha, bo 
znów miałem wypadek w skle-
pie. Uderzyłem kantem dłoni 
o klamkę. I znowu musiałem 
iść na zwolnienie. Od tego czasu 
nie mam czucia w części dłoni 
– opowiada pracownik.

Pracodawca nie  uznał 
tego zdarzenia jako wypadek 
przy pracy. Karol Jarantowski 
przebywał na zwolnieniu pół 
roku. Potem zgłosił się do pla-
cówki Centrum Medycznego  
Polmed w Gdańsku do lekarza 
medycyny pracy, by uzyskać 
pozwolenie na wykonywanie 

W sierpniu 2017 roku pra-
cownik Biedronki zgłosił się po-
nownie do Polmedu, do lekarza 
medycyny pracy. Przedstawił 
zaświadczenie z Wojewódzkie-
go Ośrodka Medycyny Pracy 
o niezdolności do dźwigania ja-
kichkolwiek ciężarów. Lekarz je 
potwierdził.

– Takie zaświadczenie za-
tem przedstawiłem pracodawcy 
i jednocześnie podanie z prośbą 
o przekwalifikowanie i przenie-
sienie na inne stanowisko pracy 
w strukturach Jeronimo Martins 
– opowiada Karol Jarantowski.

Wypowiedzenie

Niestety, odpowiedź była 
negatywna. Pracodawca z trzy-
miesięcznym wypowiedzeniem 
w październiku 2017 roku roz-
wiązał z Jarantowskim umowę 
o pracę i stwierdził, że powodem 
jest brak „zdolności do wykony-
wania obowiązków na zajmo-
wanym stanowisku sprzedawcy 
kasjera w sklepie Biedronka 
(…), związanych z istnieniem 
przeciwwskazań zdrowotnych 
stwierdzonych podczas wyko-
nywania badań kontrolnych”.

Ponadto poinformowano go, 
że oprócz funkcji sprzedawcy 
kasjera są jeszcze stanowiska kie-
rownika sklepu i jego zastępcy. 
Jednak w obu tych przypadkach 
praca wiąże się także z wykony-
waniem obowiązków sprzedaw-
cy kasjera.

– Wiedziałem, że w samym 
sklepie nie ma dla mnie pracy ze 
względu na zaświadczenie lekar-
skie ograniczające moją zdolność 
do wykonywania określonych 
zadań. Liczyłem jednak, że fir-
ma postąpi honorowo wobec 
pracownika, którego problemy 
związane są z wypadkiem, jaki 
miał miejsce w sklepie, ale się 
zawiodłem  – opowiada rozżalo-
ny Karol Jarantowski. – Dlatego 
poprosiłem o możliwość podjęcia 
pracy na zaproponowanym przez 
pracodawcę innym stanowisku 

w koncernie. Przecież oprócz 
sklepów są jeszcze centra dys-
trybucyjne. Gdyby więc firma 
chciała, to z pewnością znalazła-
by dla mnie miejsce pracy.

Jednak, jak twierdzi Karol Ja-
rantowski, dobrej woli ze strony 
pracodawcy nie było. Postanowił 
więc się przekwalifikować i zapi-
sać na kurs pracownika ochrony. 
Potrzebne było do tego jednak 
zaświadczenie od dotychczaso-
wego pracodawcy.

Empatyczny 
pracodawca?

– Niestety, również w tym 
przypadku nie otrzymałem 
wsparcia – skarży się Karol Ja-
rantowski. – Odmówiono mi 
wypełnienia formularza.

Redakcja skierowała do firmy 
Jeronimo Martins Polska pytania: 
„Czy prawdą jest, że pan Karol 
Jarantowski uległ wypadkowi 
przy pracy w 2014 roku, uszka-
dzając sobie kręgosłup, a firma 
Jeronimo Martins Polska S.A. 
rozwiązała z nim umowę o pracę, 
ponieważ lekarz medycyny pracy 
wydał zaświadczenie, iż pracow-
nik niezdolny jest do podnosze-
nia jakichkolwiek ciężarów?” 
oraz „Czy firma zaproponowała 
panu Karolowi Jarantowskiemu 
przekwalifikowanie się i podjęcie 
pracy na innym stanowisku?”. 

Biuro Prasowe Jeronimo 
Martins Polska S.A. udzieliło 
nam odpowiedzi, przyznając, 
że pracownik został zwolniony 
z powodu orzeczenia lekarza 
medycyny pracy: Dopuszczenie 
do pracy osoby, wobec której le-
karz profilaktyk orzekł istnienie 
przeciwwskazań do wykonywa-
nia pracy na danym stanowisku, 
stanowiłoby naruszenie podsta-
wowego obowiązku pracodawcy. 
Niestety, pracodawca nie zająknął 
się nawet w kwestii faktu, że pra-
cownik stracił zdrowie, miał wy-
padek przy pracy właśnie w tej 

firmie. Nie było też mowy o ja-
kiejkolwiek odpowiedzialności 
moralnej. Ponadto poinformowa-
no nas, że w sklepach Biedronki 
wszystkie stanowiska pracy zwią-
zane są z wykonywaniem pracy 
fizycznej. Jednak na swojej stro-
nie internetowej koncern chwali 
się, że ma także 16 centrów 
dystrybucyjnych, a w każdym 
z nich zatrudnia ponad 300 osób. 
Tę grupę tworzą magazynierzy, 
kontrolerzy jakości, inspektorzy 
ds. administracyjno-magazyno-
wych, specjaliści ds. magazyno-
wych. Niestety, Jarantowskiemu 
nie zaproponowano przekwalifi-
kowania się i podjęcia pracy na 
którymś z wymienionych stano-
wisk.

Czym jest Biedronka

Na stronie Biedronki pod ha-
słem „Kim jesteśmy” Jeronimo 
Martins Polska S.A. chwali się: 
„Spółka jest partnerem strategicz-
nym Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu”. Na stronie forum z ko-
lei można dowiedzieć się, jaka 
jest jego misja i wartości: „Dzia-
łając na rzecz zrównoważonego 
rozwoju, inspirujemy biznes, któ-
ry zmienia świat, łączymy ludzi, 
którzy zmieniają biznes”. Czy 
o takie łączenie ludzi i zmienianie 
biznesu chodzi?

Dodatkowego charakteru 
sprawie dodaje fakt, że Karol 
Jarantowski jest wiceprzewod-
niczącym Komisji Oddziałowej 
NSZZ „Solidarność” Biedronka 
w Gdańsku. Pytanie więc, czy 
pracodawca zwalniając pracow-
nika nie brał pod uwagę również 
i tej kwestii?

Karol Jarantowski złożył 
w sądzie dwa pozwy przeciw-
ko byłemu pracodawcy: jeden 
o odszkodowanie w związ-
ku z wypadkiem przy pracy 
i uszkodzeniem kręgosłupa, drugi 
– o przywrócenie do pracy.

Olga Zielińska

Stracił zdrowie, został zwolniony

Karol Jarantowski: 
– Liczyłem jednak, 
że firma postąpi 
honorowo wobec 
pracownika, którego 
problemy związane są 
z wypadkiem, jaki miał 
miejsce w sklepie, ale 
się zawiodłem.  

Wieloletni pracownik sieci sklepów Biedronka Karol Jarantowski uległ wypadkowi przy pra-
cy. Od tego czasu rozpoczęły się jego kłopoty. Według orzeczenia lekarskiego jest niezdolny, 
by nosić ciężary, z tego powodu zwrócił się więc do pracodawcy o możliwość przeszkole-
nia i pracy na innym stanowisku w Jeronimo Martins Polska, które jest właścicielem sieci 
Biedronka. Niestety, pracodawca nie poczuwając się do moralnej odpowiedzialności za los 
długoletniego pracownika postanowił się go pozbyć, wypowiadając mu umowę o pracę.
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dotychczasowej pracy. Lekarz 
stwierdził, że pracownik ze 
względu na problemy z kręgo-
słupem może jedynie podnosić 
i nosić ciężary o wadze do 10 
kilogramów. Wtedy pracodawca 
odwołał się do Wojewódzkiego 
Ośrodka Medycyny Pracy. Tam-
tejszy lekarz wydał zaświadcze-
nie, że pracownik może dźwigać 
ciężary do 18 kilogramów. 

– Cóż, pracowałem około 
miesiąca i znów strzelił mi krę-
gosłup – mówi Karol Jarantow-
ski. – W tym czasie miałem też 
zaplanowany zabieg chorej ręki, 
więc byłem znów pół roku na 
zwolnieniu i pół roku na reha-
bilitacji. W styczniu 2017 roku 
miałem kolejne badania u leka-
rza medycyny pracy w Polme-
dzie, który orzekł, iż mam zdol-
ność do transportu ręcznego do 
10 kilogramów. Pani doktor po-
wiedziała, że mam siedzieć przy 
kasie i spokojnie pracować.

Ale na takie rozwiązanie nie 
zamierzał zgodzić się pracodaw-
ca i odwołał się od orzeczenia 
lekarza z Polmedu do Wojewódz-
kiego Ośrodka Medycyny Pracy. 
Tamtejszy lekarz skierował pra-
cownika Biedronki do neurologa. 
Po diagnozie wystawił orzecze-
nie, które było pracodawcy zu-
pełnie nie na rękę. Zaświadczenie 
mówiło o niezdolności do dźwi-
gania przez Karola Jarantowskie-
go jakichkolwiek ciężarów.

– Czułem się fatalnie. Miałem 
przez to wszystko niską samooce-
nę, nie wiedziałem, co mam dalej 
robić. Zmagałem się z depresją. 
W końcu znalazłem się w szpita-
lu psychiatrycznym, gdzie byłem 
leczony przez trzy tygodnie. Po-
tem byłem znów przez pół roku 
na zwolnieniu lekarskim – wspo-
mina Karol Jarantowski.
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Wyższe odszkodowanie 
za wypadek przy pracy 
lub chorobę zawodowąbhpbhpA B C  

Za stały uszczerbek na 
zdrowiu uważa się takie 
naruszenie sprawności 

organizmu, które powoduje 
upośledzenie czynności orga-
nizmu nierokujące poprawy, 
a za długotrwały uszczerbek na 
zdrowiu naruszenie sprawności 
organizmu powodujące upo-
śledzenie czynności na okres 
przekraczający 6 miesięcy, ale 
mogące ulec poprawie. Oceny 
stopnia uszczerbku na zdrowiu 
oraz jego związku z wypadkiem 
przy pracy lub chorobą zawo-
dową dokonuje po zakończeniu 
leczenia i rehabilitacji lekarz 
orzecznik lub komisja lekarska 
ZUS. Wysokość kwot jednora-
zowych odszkodowań ogłasza 
minister właściwy do spraw 
zabezpieczenia społecznego. 
Kwota przysługująca za jeden 
procent uszczerbku na zdrowiu 
zmienia się raz w roku i nowe 
stawki obowiązują od 1 kwietnia 
danego roku do 31 marca roku 
następnego. Nowe kwoty jedno-
razowych odszkodowań z tytułu 
wypadku przy pracy lub choroby 
zawodowej, obowiązujące od 1 
kwietnia 2018 r. do dnia 31 mar-
ca 2019 r., wyniosą:
1. 854 zł za każdy procent 

stałego lub długotrwałego 
uszczerbku na zdrowiu,

2. 854 zł za każdy procent 
stałego lub długotrwałe-
go uszczerbku na zdrowiu 
z tytułu zwiększenia tego 
uszczerbku co najmniej o 10 
punktów procentowych, je-
żeli pogorszenie się stanu 

zdrowia było następstwem 
wypadku przy pracy lub 
choroby zawodowej,

3. 14 950 zł z tytułu orzeczenia 
całkowitej niezdolności do 
pracy oraz niezdolności do 
samodzielnej egzystencji,

4. 14 950 zł z tytułu orzecze-
nia całkowitej niezdolności 
do pracy oraz niezdolności 
do samodzielnej egzysten-
cji wskutek pogorszenia się 
stanu zdrowia rencisty, 

5. 76 887 zł, gdy do jednora-
zowego odszkodowania 
uprawniony jest tylko jeden 
członek rodziny – małżonek 
lub dziecko zmarłego ubez-
pieczonego lub rencisty

6. 38 444 zł, gdy do jednora-
zowego odszkodowania 
uprawniony jest jeden czło-
nek rodziny zmarłego ubez-
pieczonego lub rencisty inny 
niż małżonek lub dziecko,

7. 76 887 zł, gdy do jednora-
zowego odszkodowania 
uprawnieni są równocześnie 
małżonek i jedno lub więcej 
dzieci zmarłego ubezpie-
czonego lub rencisty oraz 
14 950 zł z tytułu zwięk-
szenia tego odszkodowania 
przysługującego na każde 
z tych dzieci,

8. 76 887 zł, gdy do jednora-
zowego odszkodowania 
uprawnionych jest równo-
cześnie dwoje lub więcej 
dzieci zmarłego ubezpie-
czonego lub rencisty oraz 
14 950 zł z tytułu zwięk-
szenia tego odszkodowania 

przysługującego na drugie 
i każde następne dziecko,

9. 14 950 zł, gdy obok mał-
żonka lub dzieci do jedno-
razowego odszkodowania 
uprawnieni są równocześnie 
inni członkowie rodziny, 
każdemu z nich niezależnie 
od odszkodowania przysłu-
gującego małżonkowi lub 
dzieciom,

10. 38 444 zł, gdy do jednora-
zowego odszkodowania 
uprawnieni są tylko człon-
kowie rodziny inni niż 
małżonek lub dzieci zmar-
łego oraz 14 950 zł z tytułu 
zwiększenia tego odszko-
dowania przysługującego 
na drugiego i każdego na-
stępnego uprawnionego.

Obowiązek corocznego po-
dawania kwot jednorazowych 
odszkodowań ciąży na mini-
strze ds. pracy na podstawie art. 
14 ust. 9 ustawy z 30.10.2002  r. 
o ubezpieczeniu społecznym 
z tytułu wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1773 ze zm.).

Świadczenia z ubezpieczenia 
wypadkowego nie przysługują, 
gdy wyłączną przyczyną wypad-
ku było udowodnione naruszenie 
przez ubezpieczonego przepi-
sów dotyczących ochrony życia 
i zdrowia spowodowane przez 
niego umyślnie lub wskutek rażą-
cego niedbalstwa lub gdy będąc 
w stanie nietrzeźwości lub pod 
wpływem środków odurzających 
lub substancji psychotropowych 
przyczynił się w znacznym stop-
niu do spowodowania wypadku. 
Zastrzeżenie to nie dotyczy człon-
ków rodziny zmarłego ubezpie-
czonego, którzy w wyżej wymie-
nionych przypadkach zachowują 
prawo do świadczeń określonych 
w ustawie wypadkowej.

Iwona Pawlaczyk

Nie wszystek umrę
Cyprian Kamil Norwid

Janinie Zawadzkiej,  
Wiceprzewodniczącej Komisji 

Międzyzakładowej Pracowników Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność” 

w Malborku, wyrazy głębokiego 
współczucia  z powodu śmierci 

Męża
naszego Kolegi związkowego

składają 

Koleżanki i Koledzy z „Solidarności” 
Regionu Gdańskiego

Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy lub zachoro-
wał na chorobę zawodową, przysługują określone świadczenia 
zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodo-
wych. Jednym z nich jest jednorazowe odszkodowanie z tytułu 
stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowa-
nego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

12 marca br. na cmentarzu Komunalnym w Sopocie  
w Kwaterze AK pożegnaliśmy Mariana Podgórecznego 
pseud. „Żbik” (ur. 2 lutego 1927 r.) – dziennikarza, rad-
cę prawnego, pisarza, żołnierza Armii Krajowej, obecnie 
w stopniu porucznika. Za swoje wybitne zasługi Marian 
Podgóreczny był wielokrotnie odznaczany, w tym Krzy-
żem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Przez wiele lat 
pracował jako radca prawny w Dziale Prawnym Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Pożegnaliśmy 
śp. Mariana Podgórecznego

Pogrzeb odbył się w peł-
nym ceremoniale wojsko-
wym, w asyście Kompanii 
Reprezentacyjnej Marynarki 
Wojennej. W ostatniej dro-
dze towarzyszyli mu oprócz 
rodziny przedstawiciele 
środowisk, z którymi był 
związany. Byli kombatanci 
Armii Krajowej, dzienni-
karze, związkowcy z NSZZ 
„Solidarność”.

W i m i e n i u  n a s z e g o 
Związku Mariana Podgó-
recznego pożegnał Krzysz-
tof Dośla. Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego 
podziękował za jego zaangażowanie w walce o wolność na-
szego kraju, którą Marian Podgóreczny rozpoczął jako pięt-
nastoletni żołnierz Armii Krajowej i kontynuował do odzy-
skania niepodległości. Z NSZZ „Solidarność” związany był 
od sierpnia 1980 roku. Po 13 grudnia 1981 r. w macierzystej 
redakcji nie poddał się weryfikacji i został wysłany na bez-
terminowy bezpłatny urlop. Po 1989 roku wrócił do NSZZ 
„Solidarność”, gdzie w Biurze Prawnym przez piętnaście lat 
udzielał porad prawnych członkom Związku.

Praca dla „Solidarności” to tylko jedna z wielu aktywno-
ści życiowych Mariana Podgórecznego. Przez ponad 60 lat 
uprawiał zawód dziennikarza i jak wszystko w swoim życiu 
robił to z wielkim zaangażowaniem i profesjonalizmem. Jako 
dziennikarz „Dziennika Bałtyckiego” potrafił zatrudnić się 
w stoczni czy porcie, aby napisać tekst opisujący problemy, 
z którymi do redakcji zgłaszali się czytelnicy. Był również 
autorem wielu książek. Jako radca prawny pomagał ludziom 
w ich zwykłych sprawach. Umiał słuchać, był cierpliwy, za-
wsze uśmiechnięty, podchodzący do każdego napotkanego 
człowieka z wielkim szacunkiem i kulturą, a przy tym był 
osobą niezwykle skromną.

Przeżycia, dokonania i wkład, jaki wniósł w różne dziedzi-
ny życia naszego kraju, starczyłyby na życiorysy wielu osób.

3 marca 2018 r. odszedł śp. Pan Mecenas 
Marian Podgóreczny, wieloletni pracownik Działu 

Prawnego Zarządu Regionu Gdańskiego. Zawód radcy 
prawnego wykonywał z klasą, szacunkiem dla człowieka 

szukającego pomocy i porady prawnej, cierpliwością, 
życzliwością. Był wielkim patriotą, a dla nas wzorem, 

mentorem, szlachetnym człowiekiem. Żonie Małgorzacie 
Podgórecznej i Rodzinie składamy serdeczne wyrazy 

współczucia i jedności w bólu.

Pracownicy Działu Prawnego
z Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Z głębokim smutkiem informujemy, 
że odszedł nagle nasz Kolega 

ś.p.

Piotr 
Średziński

delegat na WZD naszej organizacji 
związkowej

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie 
Zmarłego składa 

Komisja Międzyzakładowa 
NSZZ „Solidarność” Stoczni Marynarki 

Wojennej w Gdyni
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PRAWO

Kiedy można ubiegać 
się o stan nieczynny?

Nauczyciel, który otrzymał 
wypowiedzenie stosunku pracy 
z powodu braku możliwości 
dalszego zatrudnienia w pełnym 
wymiarze zajęć (art. 20 ust. 1 
pkt 2 Karty nauczyciela), może 
na swój wniosek skorzystać ze 
stanu nieczynnego. Regulacja 
dotycząca stanu nieczynnego 
(20 ust. 5c-8) nieprzypadkowo 
została umieszczona w art. 20 
Karty nauczyciela. Oznacza to, 
że ze stanu nieczynnego może 
skorzystać tylko taki nauczyciel, 
który otrzymał wypowiedzenie z 
powodu braku możliwości dal-
szego zatrudnienia w pełnym 
wymiarze zajęć w trybie art. 20 
ust. 1 pkt 2 Karty nauczyciela. 

Nauczyciele mogli złożyć 
wniosek o przeniesienie w stan 
nieczynny w ciągu 30 dni od dnia 
otrzymania wypowiedzenia. 

Stan nieczynny  
nauczyciela gimnazjum

W latach szkolnych 2017/
2018 i 2018/2019 do nauczy-
cieli zatrudnionych w gim-
nazjach oraz w szkołach, w 
których są prowadzone klasy 
dotychczasowego gimnazjum, 
nie stosuje się art. 20 Karty 
nauczyciela. Zastosowanie 
natomiast znajdzie art. 225 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 
r. – przepisy wprowadzające 
ustawę Prawo oświatowe.

Nauczycieli gimnazjum, któ-
rych dalsze zatrudnienie w roku 
szkolnym 2017/2018 nie było 
możliwe ze względu na zmiany 
organizacyjne, powodujące wy-
gaszenie kształcenia w tym typie 
placówki, dyrektor przeniósł w 
stan nieczynny z dniem 1 wrze-
śnia 2017 r. Podobnie nastąpi 
w roku szkolnym 2018/2019 
– zatrudnionych na podstawie 
mianowania lub umowy o pracę 
na czas nieokreślony, których 
dalsze zatrudnienie w gimna-
zjum we wskazanym okresie 
nie jest możliwe, ze względu na 
zmiany organizacyjne powodu-
jące wygaszenie kształcenia w 
gimnazjum, dyrektor przenie-
sie w stan nieczynny z dniem 1 
września 2018 r. 

O zmianach uniemożliwiają-
cych dalsze zatrudnienie nauczy-
ciela dyrektor poinformuje w 
formie pisemnej do dnia 15 maja 
2018 r. Wówczas nauczyciel, w 
terminie 7 dni od dnia uzyska-
nia informacji, może złożyć 
oświadczenie o odmowie przej-
ścia w stan nieczynny. Milczenie 
nauczyciela jest traktowane jako 
zgoda na przeniesienie. 

W przypadku braku zgody 
dyrektor szkoły rozwiązuje z 
nauczycielem stosunek pra-
cy. Różnica pomiędzy trybem 
przenoszenia w stan nieczynny 
określonym w art. 20 ust. 1 pkt 
2 Karty nauczyciela oraz art. 225 
PWPrOświat polega na tym, że 
w drugim przypadku przenie-
sienia dokonuje się bez wnio-

sku nauczyciela i dopiero jego 
sprzeciw powoduje rozwiązanie 
stosunku pracy. 

Nauczyciel przeniesiony w 
stan nieczynny pozostaje w sto-
sunku pracy do momentu:
1. upływu sześciomiesięcznego 

okresu pozostawania w  tanie 
nieczynnym;

2. z dniem podjęcia zatrudnie-
nia w innej szkole 

Ważne!!!
Nauczyciel gimnazjum za-
trudniony przez jednostkę 
samorządu terytorialnego 
przeniesiony w stan nieczyn-
ny w opisanym trybie art. 225 
PWPrOświat nie może podjąć 
zatrudnienia w innej szkole. 

Pozostali nauczyciele, którzy 
przeszli w stan nieczynny na 
podstawie przepisów KN, mogą, 
na swój wniosek lub na wniosek 
dyrektora szkoły, podjąć pracę 
zgodnie z wymaganymi kwalifi-
kacjami w niepełnym lub w peł-
nym wymiarze zajęć, jednak na 
okres nie dłuższy niż okres stanu 
nieczynnego. Z tytułu wykony-
wania pracy nauczycielowi przy-
sługuje odpowiednie do wymiaru 
zajęć wynagrodzenie, niezależnie 
od pobieranego wynagrodzenia z 
tytułu pozostawania w stanie nie-
czynnym (art. 20 ust. 8 KN).

 
Wynagrodzenie 
nauczyciela 
przeniesionego w stan 
nieczynny

Nauczyciel przeniesiony 
w stan nieczynny zachowuje 
prawo do comiesięcznego wy-
nagrodzenia zasadniczego oraz 

prawo do innych świadczeń 
pracowniczych, w tym dodat-
ków socjalnych.

Przeniesienie w stan 
nieczynny czy obniżenie 
wymiaru zatrudnienia?

Przepis art.  225 ust.  2 
PWPrOświat rozszerza możli-
wość zastosowania za zgodą na-
uczyciela obniżenia wymiaru za-
trudnienia. Dotychczasowy art. 
20 ust. 1 pkt 2 Karty nauczyciela 
daje nauczycielowi zatrudnione-
mu na podstawie mianowania 
możliwość wyrażenia zgody na 
obniżenie wymiaru zatrudnienia 
maksymalnie do 1/2 etatu przy 
proporcjonalnym obniżeniu 
wynagrodzenia. Natomiast art. 
225 ust. 2 ustawy PWPrOświat 
rozszerza taką możliwość w 
stosunku do nauczycieli gim-
nazjów, zatrudnionych również 
na podstawie umowy o pracę na 
czas nieokreślony, a ogranicze-
nie zatrudnienia może nastąpić 
również poniżej 1/2 etatu. 

Rozwiązanie umowy 
o pracę wraz z końcem 
roku szkolnego 

W związku z rozwiązaniem 
stosunku pracy nauczycielowi 
należy wypłacić odprawy w na-
stępującej wysokości:
1) nauczyciel zatrudniony 

na podstawie mianowania 
– w wysokości 6-miesięcz-
nego wynagrodzenia zasad-
niczego,

2) nauczyciel zatrudniony na 
podstawie umowy o pracę 
– w wysokości zależnej od 
stażu pracy, w wysokości:

 1-miesięcznego wynagrodze-
nia, jeżeli był zatrudniony w 
danym gimnazjum krócej niż 
2 lata, 

 2-miesięcznego wynagro-
dzenia, jeżeli był zatrud-
niony w danym gimnazjum 
od 2 do 8 lat, 

 3-miesięcznego wynagro-
dzenia, jeżeli był zatrud-
niony w danym gimnazjum 
ponad 8 lat. 

Przywrócenie do pracy

Według przepisów KN, gdy 
w szkole powstanie możliwość 
podjęcia przez nauczyciela pra-
cy w pełnym wymiarze zajęć na 
czas nieokreślony lub na okres, 
na który została zawarta umowa, 
na tym samym lub innym stano-
wisku, pod warunkiem posiada-
nia przez nauczyciela odpowied-
nich kwalifikacji, dyrektor szkoły 
ma obowiązek przywrócenia do 
pracy w pierwszej kolejności 
nauczyciela przebywającego w 
stanie nieczynnym, a odmowa 
podjęcia pracy przez nauczyciela 
powoduje wygaśnięcie stosunku 
pracy z dniem odmowy. 

O tym, czy nauczyciel prze-
bywający w stanie nieczynnym 
zostanie przywrócony do pracy, 
decyduje obiektywna możliwość 
zagwarantowania mu pełnego 
etatu. Nauczyciel nie ma rosz-
czenia o stworzenie takiej możli-
wości przez zmiany organizacyj-
ne w szkole w zakresie obciążeń 
dydaktycznych pracujących tam 
nauczycieli (por. wyrok Sądu 
Najwyższego z 16 grudnia 2014 
r., I PK 91/14).
Stan prawny na 19.03.2018 r.

Maria Szwajkiewicz

Stan nieczynny nauczycieli 
Instytucja stanu nieczynnego pozwala na przedłużenie zatrud-
nienia nauczyciela, który otrzymał wypowiedzenie, maksymal-
nie o 6 miesięcy. W tym okresie nauczyciel zachowuje prawo do 
wynagrodzenia oraz zyskuje szanse na powrót do pracy. 

Uchwała programowa 
XXVII  Kra jowego 
Z jazdu  De lega tów 

NSZZ „Solidarność” z paź-
dziernika 2014 r. zobowiązała 
Komisję Krajową do „opra-
cowania i upowszechniania 
wzoru nowej legitymacji 
związkowej umożliwiającej 
elektroniczny zapis danych”. 
Pierwsze legitymacje w ra-
mach programu pilotażowego 
zostały wydrukowane w lipcu 
2016 r. dla członków dwóch 
regionów: Podkarpackiego i 
Wielkopolskiego. Od początku 
2017 r. wszystkie regiony mają 

możliwość oferowania swoim 
członkom nowych elektronicz-
nych legitymacji.

Jak na razie wydrukowano 
około 50 tysięcy takich legity-
macji. Nowy dokument oprócz 
funkcji, które miała stara ksią-
żeczka, daje szersze możliwości. 
Między innymi opłacanie skła-
dek będzie zapisywane automa-
tycznie. Tadeusz Majchrowicz, 
zastępca przewodniczącego 
Komisji Krajowej NSZZ „Soli-
darność”, podkreśla, że elektro-
niczna legitymacja ułatwia ewi-
dencję. Liczba członków będzie 
na bieżąco aktualizowana.

– Związek musi dyspono-
wać elektroniczną bazą danych 
– mówi Majchrowicz. – Za po-
średnictwem karty będzie moż-
liwy dostęp do bardziej szcze-
gółowych informacji na temat 
członków Związku, co ułatwi 
kontakt z każdym z nich.

Nowoczesna legitymacja 
już dzisiaj uprawnia każdego, 
kto płaci regularnie składki, do 
nabycia za 50 groszy aplikacji 
na smartfona czy tablet przy za-
kupie „Tygodnika Solidarność”. 
Tak więc miesięcznie członek 
„S” z elektroniczną legitymacją 
wyda tylko 2 złote, aby prze-
czytać cztery tygodniki.

– Zamierzamy negocjować 
wprowadzenie różnego rodzaju 
zniżek i promocji dla posiada-
czy elektronicznych legityma-
cji – dodaje Majchrowicz. – Im 
więcej zostanie ich wydanych, 
tym łatwiej będzie się rozma-

wiać o profi-
tach, na przy-
kład w sprawie 
zniżek na pali-
wo. W Regionie 
Rzeszowskim już 
podpisano umowę 
z ORLEN-em na 
zniżkę przy tanko-
waniu. Ja w swoim 
regionie, czyli na 
Podkarpaciu, będę wpro-
wadzał zasadę, aby każdy, kto 
chce skorzystać ze związkowej  
porady prawnej, był nie tylko 
zwolniony z opłat, ale nie mu-
siał okazywać zaświadczenia 
od przewodniczącego.

Organizacje zainteresowane 
uzyskaniem dla swoich człon-
ków elektronicznych legityma-
cji muszą zebrać wnioski wy-
pełnione przez każdego członka 
Związku i osobiście przez 
niego podpisane. Druk można 

pobrać 
ze strony Komi-

sji Krajowej. Organizacje 
dostarczają wnioski do Zarzą-
du Regionu, gdzie wprowadza 
się dane do systemu. Odbiór 
legitymacji odbywa się także 
w Zarządzie Regionu. Należy 
pamiętać, że legitymacja jest 
ważna (aktywna) tylko przez 
rok. Po tym terminie trzeba 
uaktualnić dane i to robi komi-
sja zakładowa „Solidarności”, 
przedstawiając aktualną listę 
członków Związku.

(mig)

Członkowie „Solidarności” mają nowe legitymacje, które wy-
glądem przypominają dowód osobisty. Legitymacja oprócz 
imienia i nazwiska zawiera kody identyfikacyjne pozwalające 
na uwiarygodnienie przynależności do Związku. W przyszło-
ści te legitymacje będą uprawniały do otrzymania różnych 
zniżek, na przykład na benzynę na wybranych stacjach lub 
przy ubezpieczaniu samochodu albo mieszkania.

Elektroniczne legitymacje „Solidarności”
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Sześćdziesięciu jeden młodych fanów historii najnowszej  
z całego Pomorza wzięło udział w etapie wojewódzkim 
konkursu Olimpiada „Solidarności”. Dwie dekady historii, 
który odbył się 15 marca w Sali BHP w Gdańsku.

Dwie dekady 
historii 

OLIMPIADA „SOLIDARNOŚCI” 

Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie, twier-
dził Jan Zamoyski. Ci młodzi ludzie to przyszli liderzy Polski – 
mówi Adam Chmielecki, koordynator konkursu w województwie 

pomorskim. – Celem konkursu jest promocja historii wśród młodzieży. 
Szczególnie nam zależy na zainteresowaniu historią najnowszą, a więc 
przede wszystkim wydarzeniami związanymi z „Solidarnością”. 

To już V edycja olimpiady. Biorący udział w konkursie to uczniowie 
II i III klas liceów i techników. Zwyciężczynią tego etapu konkursu zo-
stała Agata Sombrowska z I LO im. Władysława Gębika w Kwidzynie. 
Drugie miejsce zajęła Natalia Wolska z I LO z Oddziałami Dwujęzycz-
nymi im. Hieronima Derdowskiego w Kartuzach, a na trzecim uplaso-
wał się Mateusz Kulis z II LO im. Bolesława Chrobrego w Sopocie.

– Staramy się, aby poziom konkursu był wysoki, ponieważ uważamy, 
że historia jest bardzo ważną dziedziną nauki. Każdy młody człowiek, 
który wkracza w dorosłe życie, powinien znać ją choćby na poziomie 
wiedzy historycznej z konkursu etapu wojewódzkiego – podkreśla Da-
nuta Kobzdej, prezes Fundacji Centrum Solidarności. – Ponieważ bez 
względu na to, gdzie będzie studiował, jaki kierunek wybierze zawodo-
wo, to historia powinna być obecna w jego domu. Przecież później będzie 
ją przekazywał swoim dzieciom. To jest nasze dziedzictwo historyczne.

Adam Chmielecki dodaje, że poziom konkursu jest bardzo 
wysoki. – Już na etapie szkolnym trzeba było się wykazać dużą 
wiedzą, żeby awansować do etapu wojewódzkiego, a na tym etapie 
poziom jest jeszcze wyższy – wyjaśnia Chmielecki.

Przed rozpoczęciem testu pisemnego młodzi historycy opowia-
dali, dlaczego wzięli udział w konkursie i jak długo się do niego 
przygotowywali. 

– W konkursie biorę udział ze względu na temat, jaki on podejmuje. 
Jest to „Solidarność”. To bardzo ciekawy okres w historii Polski. Bardzo 
też dramatyczny – wyjaśniał Filip Gierszewski z II LO w Chojnicach. 
– Do konkursu przygotowywałem się około czterech miesięcy. Stara-
łem się opanować wiedzę gruntownie. Korzystałem też z notatek moich 
poprzedników, których sukces zmobilizował mnie do pracy. W zeszłym 
roku moi koledzy dotarli aż do finału.

Rzetelnie starał się także przygotować Kacper Gołota z LO Mundu-
rowego Spartakus w Gdańsku Oliwie. – Wziąłem udział w konkursie, 
bo historia XX i XXI wieku to mój konik. „Solidarność” i wszystko, 
co z nią związane, to są skutki tego, co wydarzyło się wcześniej – opo-
wiadał Kacper Gołota. – Starałem się jak najczęściej zerkać do notatek, 
oglądać filmy związane z tym tematem, czytałem książki.

Trójka zwycięzców z Pomorza w czerwcu pojedzie na finał 
do Katowic. Na etapie ogólnopolskim młodzież będzie występo-
wała drużynowo. – Będą musieli stworzyć krótki film na zadany 
temat i odpowiedzieć na pytania problemowe. Nie jest to łatwe 
zadanie, ale też i nagrody są wspaniałe. Nagrodą jest indeks na 
wybrany kierunek studiów z tych zaproponowanych przez uczel-
nie na uniwersytetach: Gdańskim, Warszawskim, Dolnośląskim i 
Jagiellońskim oraz roczne stypendia naukowe – wyjaśnia Danuta 
Kobzdej.

Olga Zielińska

Laureaci konkursu z Krzysztofem Doślą i Danutą Kobzdej.
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Pamiątki związane z „So-
lidarnością” będzie moż-
na przynosić do nowego 
muzeum, które zostało 
utworzone w Wejherowie. 
– To miejsce to również sala 
wystaw – zaznacza współ-
twórca tej inicjatywy Zyg-
munt Pałasz.

Ktoś może zadać pytanie, 
po co to, skoro mamy 
już dosyć różnego ro-

dzaju stowarzyszeń i muzeów 
„Solidarności”. Nasze odczucie 
jest inne. Od lat w Wejherowie 
brakowało takiego miejsca i 
możliwości prezentowania 
„Solidarności”, jej ideałów oraz 
historii i teraźniejszości – tłuma-
czy Jan Wojewski. – Mówiąc w 
szerszym wymiarze, brakowało 
miejsca, gdzie ideały wolnej 
Polski – patrząc od roku 1918, 
poprzez czasy II wojny świato-
wej, Grudzień ’70, Sierpień ’80 
– będą dostatecznie ekspono-
wane. Jednym z naszych głów-
nych celów jest bowiem prze-
kazywanie następnym młodym 
pokoleniom, które zadecydują 
o przyszłości Polski, tradycji 
wolnościowej, ideałów wolnej 
i solidarnej Polski.  

Pomysł na nowe muzeum 
powstał trzy lata temu. W tym 
czasie wyremontowany został 
lokal przy ul. Mickiewicza (po 
dawnym klubie muzycznym), 
a organizatorzy utworzyli – na 
bazie analogicznej inicjatywy 
funkcjonującej na Dolnym Ślą-
sku – stowarzyszenie Wspólno-
ta Pokoleń i przygotowali jego 
statut. Za wszystko odpowia-
da dziewięć osób walczących 
niegdyś z komunizmem. To 
Tadeusz Buraczewski, Edward 
Formela, Henryk Mierzejewski, 
Zygmunt Pałasz, Mieczysław 

Selin, Jan Wojewski, Henryk 
Zalasiński i Jan Zembko.  

– Dzięki przychylności pre-
zydenta Wejherowa i całej Rady 
Miasta dzisiaj możemy już się 
cieszyć siedzibą – mówi Jan 
Wojewski. – To miejsce, gdzie 
ideały „Solidarności” będą pod-
trzymywane i przekazywane 
następnym pokoleniom.  

Wspólnota Pokoleń dziękuje 
również m.in. Instytutowi Pa-
mięci Narodowej za możliwość 
korzystania z bogatych zasobów 
IPN, które będzie teraz upo-
wszechniać. – Nie chcemy być 
klubem kombatantów, pokazu-
jącym tylko swoje pamiątki, ale 
żywym i otwartym stowarzysze-
niem, w którym swoje miejsce 
znajdą młodzi i starzy o sercach 
gorąco bijących dla Polski – za-
znacza Jan Wojewski.  

Zygmunt Pałasz dodaje, że 
wspólnota będzie udostępniać 
na przykład szkołom i osobom 
przygotowującym prace nauko-
we nie tylko ogólnie dostępne 
materiały historyczne, ale rów-
nież te pozyskane przez siebie 
oraz prowadzić działalność 
związaną z kulturą, w tym skie-
rowaną do dzieci i młodzieży.  

Wejherowskie muzeum 
„Solidarności”

Uroczystość otwarcia placówki.

Fragment ekspozycji.

Aby skontaktować się w 
sprawie zorganizowania spotka-
nia lub przekazania materiałów 
wystarczy zadzwonić pod numer 
telefonu 668 103 385 lub 728 
891 963, ponieważ muzeum już 
funkcjonuje – zostało uroczyście 
otwarte.  

– Niech ten dom służy przede 
wszystkim nieustannemu zdoby-
waniu wolności poprzez pamięć 
historyczną ludzi, którzy jej tyle 
poświęcili, a nawet – jak ks. 
Jerzy Popiełuszko będący w 
szczególny sposób naszym prze-
wodnikiem dla wolności w XXI 
wieku – ofiarowali swoje życie 
– powiedział podczas otwarcia 
kapelan wejherowskiej „Soli-
darności” ks. Daniel Nowak.  

–  Wspólnota powstała 
po to, aby łączyć pokolenia, 
kształtować patriotyzm i rozpo-
wszechniać wiedzę o najnow-
szej historii, która jest trudna i 
skomplikowana – dodał wice-
prezydent Wejherowa Arkadiusz 
Kraszkiewicz. – Wszyscy wie-
my, że po II wojnie światowej 
Polska nie odzyskała niepodle-
głości, a kolejne pokolenia mu-
siały o nią walczyć.   

(witt)
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SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność”
opracował Wojciech Matuszewski

Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

1 marca w Słupsku odbyły 
się uroczystości poświę-
cone Żołnierzom Wyklę-

tym. Warto przypomnieć, że 
zgodnie z ustawą z 2011 roku 
w Polsce właśnie w tym dniu 
obchodzi się Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
Kulminacyjnym punktem ob-
chodów była uroczysta msza 
święta w kościele św. Jacka 
w intencji Żołnierzy Niezłom-
nych koncelebrowana przez ks. 
proboszcza ks. Józefa Domiń-
czaka i zaproszonych słupskich 
księży. Obecny był też kapelan 
słupskiej „Solidarności” ks. 
prałat Jan Giriatowicz. 

W wypełnionej po brzegi 
świątyni stawiły się władze 
miasta, parlamentarzyści, rad-
ni miejscy i powiatowi, była 
także liczna delegacja NSZZ 
„Solidarność”, na czele z prze-
wodniczącym Zarządu Regionu 
Słupskiego Stanisławem Szuka-
łą. Przed eucharystią w kruchcie 
kościoła przy tablicy poświę-
conej żołnierzom podziemia 
wszystkie delegacje złożyły 
kwiaty i zapalono znicze. War-
tę honorową wystawił słupski 
garnizon Wojska Polskiego. 

Warto podkreślić bardzo 
liczny udział młodzieży szkol-
nej i akademickiej, która ze 
sztandarami zamanifestowała 
swój patriotyzm. Po nabożeń-
stwie ulicami Słupska prze-
szedł Marsz Pamięci, który 
liczył około tysiąca osób. W 
tym roku jego organizatorami 
były stowarzyszenia Narodowy 

Organizacje, które dokonały 
wyboru władz związkowych 
na kadencję 2018–2022 i ich 
przewodniczący
1. Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” 

– Unia Famarol Sp. z o.o. Słupsk – Bogusław Kęsicki
2. OZ Wodociągi Ustka Sp. z o.o. Ustka – Sylwester Guj-

ski
3. OM Emeryci i Renciści Słupsk – Janusz Szczepaniak
4. OZ Nadleśnictwo Warcino – Jakub Rycak
5. Organizacja Oddziałowa Castorama Polska O/Słupsk 

– Mateusz Pluto-Prądzyński
6. Organizacja Podzakładowa w Polskiej Spółce Gazow-

nictwa z o.o. w Koszalinie Rejon Dystrybucji Gazu w 
Słupsku – Andrzej Krzysztoszek

7. OZ Nadleśnictwo Osusznica – Józef Dorawa
8. OZ Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-

twa im. Jana Pawła II w Słupsku – Beata Goca
9. OZ PKS S.A. Bytów – Andrzej Wolski
10. OZ EMPEC Sp. z o.o. Ustka – Jan Kosiński
11. OZ POLMOR Sp. z o.o. Bytów – Marian Rudnik

Użyte skróty: 
OZ – Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
OM – Organizacja Międzyzakładowa  

W Regionie Słupskim kończą się wybory w poszczególnych 
organizacjach związkowych na kadencję 2018–2022. 16 
marca odbyło się spotkanie wyborcze Międzyzakładowej 
Organizacji NSZZ „Solidarność” przy Zarządzie Regionu. 

Wybory w Międzyzakładowej Organizacji NSZZ „Solidarność” 
przy Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” w Słupsku

Komisja Skrutacyjna liczy głosy podczas wyborów 
w Międzyzakładowej Organizacji NSZZ „Solidarność”  
przy ZR w Słupsku.

Z  komisji liczącej 80 człon-
ków na posiedzeniu poja-
wiło się 45 osób, a więc 

zgodnie ze statutem wymagana 
większość do przeprowadzenia 
wyborów została osiągnięta. 
W spotkaniu uczestniczył szef 
słupskiej „Solidarności” Stani-
sław Szukała, który zgodził się 
na przewodniczenie wyborom 
i poprowadzenie obrad. Był 
także przewodniczący Re-
gionalnej Komisji Wyborczej 
Zbigniew Iwaszkiewicz. 

Danuta Ejsmont, aktualna 
przewodnicząca, zapozna-
ła wszystkich uczestników z 
regulaminem i porządkiem 
wyborów. Następnie wybrano 
protokolanta, którym zosta-
ła również pani Danuta, i w 
głosowaniu jawnym Komisję 
Skrutacyjną, w której znalazły 
się trzy osoby niekandydujące 
do władz organizacji. Po ukon-
stytuowaniu się Komisji Skru-
tacyjnej Danuta Ejsmont złoży-
ła sprawozdanie z działalności 
komisji w minionej kadencji i 
przedstawiła perspektywy roz-
woju organizacji w przyszłej 
kadencji. Po sprawozdaniu 
wywiązała się dyskusja, pod-
czas której członkowie wypo-
wiadali swoje opinie na temat 
działania „Solidarności”, głos 

zabrał także Stanisław Szuka-
ła. Przypomniał osiągnięcia 
„Solidarności” w minionych 
dwóch latach istnienia nowego 
rządu, takie jak przywrócenie 
wieku emerytalnego 60 lat dla 
kobiet i 65 lat dla mężczyzn, 
ograniczenie pracy w niedzie-
le dla pracowników handlu czy 
powstanie Rady Dialogu Spo-
łecznego, której pierwszym 
przewodniczącym był Piotr 
Duda, szef Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”. 

Następnie podjęto uchwały 
odnośnie liczby osób, które 
mają znaleźć się we władzach 
organizacji i Komisji Rewi-
zyjnej. Uchwały przewidują 
4-osobowe władze komisji i 
3-osobowy skład Komisji Re-
wizyjnej. Po odczytaniu przez 
przewodniczącego Komisji 
Skrutacyjnej potwierdzenia 
ważności posiedzenia wybor-
czego przedstawiono kandyda-
tów na nowego przewodniczą-
cego – byli to dotychczasowa 
szefowa Danuta Ejsmont i 
Paweł Cybulski, którego kan-
dydatura padła z sali. Oboje za-
prezentowali się uczestnikom, 
a następnie odbyło się tajne 
głosowanie, w wyniku któ-
rego przewodniczącą została 
ponownie Danuta Ejsmont, co 

Stanisław Szukała składa gratulacje Danucie Ejsmont po 
wyborze na przewodniczącą Komisji Zakładowej.

sala nagrodziła gromkimi okla-
skami. Odbyły się jeszcze trzy 
tajne głosowania, podczas któ-
rych wybrano władze komisji, 
Komisję Rewizyjną i na koniec 
dwóch delegatów na WZDR. 
Po głosowaniach uczestnicy 
zebrania udali się na poczęstu-
nek, podczas którego wymie-
niali się uwagami.

Na podstawie posiedzenia 
wyborczego, w którym brałem 
udział, mogę jednoznacznie 
stwierdzić, że demokracja, o 
którą tak walczyła „Solidar-
ność”, ma się dobrze. Serce 
rośnie, kiedy się widzi tylu 
uczestników na spotkaniu, któ-
rzy czują się podmiotem tego 
Związku i mają realny wpływ 
na wybór swoich przedstawi-
cieli, a przez to na jego pracę 
i rozwój. 

Nowej przewodniczącej i 
nowym władzom wybranym na 
nową kadencję we wszystkich 
naszych komisjach zakłado-
wych życzymy owocnej pracy 
na rzecz Związku. 

Chwała Bohaterom. Cześć Ich Pamięci

Słupsk oraz Młodzież Wszech-
polska przy współudziale grup 
kibicowskich. Wznoszono ha-
sła i okrzyki poświęconym be-
stialsko zamordowanym przez 
komunistycznych oprawców 
spod znaku UB i sowieckiego 
NKWD bohaterskim żołnie-
rzom niepodległościowego 
podziemia. W marszu szli kibi-
ce miejscowych drużyn, którzy 
co roku pamiętają o bohaterach 
narodowych i w ten sposób 
okazują swój patriotyzm. 

Nasi związkowcy z fla-
gami „Solidarności” rów-
nież uczestniczyli w marszu, 
oddając w taki sposób hołd 
wszystkim Żołnierzom Wy-
klętym. Mieszkańcy Słupska 
wśród rozpalonych pochodni 
nieśli fotogramy bohaterskich 
żołnierzy ozdobione biało-
-czerwonymi kokardami, co 

pośród zapadającego zmroku 
potęgowało niesamowity na-
strój. Na koniec marszu, który 
dotarł do pomnika Polskiego 
Państwa Podziemnego i Armii 
Krajowej, wszyscy zgromadze-
ni odśpiewali hymn narodowy 
i wśród szpaleru płonących 
pochodni złożono wieńce i 
wiązanki kwiatów. W imieniu 
Zarządu Regionu NSZZ „So-
lidarność” kwiaty złożyli Sta-
nisław Szukała i jego zastępca 
Tadeusz Pietkun. 

Na zakończenie przemówił 
do uczestników wicewojewoda 
Mariusz Łuczyk, który podkre-
ślił wielkie poświęcenie i tra-
giczne losy żołnierzy polskiego 
podziemia niepodległościowe-
go, a kapelan słupskiej „Soli-
darności” odmówił modlitwę 
za wszystkich pomordowanych 
bohaterów.

Delegacja słupskiej „Solidarności” składa kwiaty przy tablicy 
poświęconej Żołnierzom Wyklętym.
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Działalność związków za-
wodowych w okresie mię-
dzywojennym niesłusznie 
jest kojarzona tylko z Polską 
Partią Socjalistyczną lub, co 
jeszcze bardziej odbiega od 
rzeczywistości, z Komuni-
styczną Partią Polski. Ruch 
związkowy reprezentował 
szeroki wachlarz światopo-
glądowy i polityczny – od 
komunistów do narodowej 
Falangi. 

Już w 1889 r. powstał Zwią-
zek Wzajemnej Pomocy 
Chrześcijańskich Robotni-

ków Górnośląskich, pierwsza 
organizacja związkowa na te-
renie dzisiejszej Polski, licząca 
5 tysięcy członków. W Bochum 
(Westfalia) w 1902 r. powstało 
Zjednoczenie Zawodowe Pol-
skie, stając się najsilniejszą or-
ganizacją polską w Niemczech, 
liczącą 80 tysięcy członków. 

Prezes ZZP Józef Rymer 
reprezentował związkowców 
w Naczelnej Radzie Ludowej i 
w Polskim Komisariacie Plebi-
scytowym w Bytomiu w 1920 
r. ZZP brało udział w wyborach 
w 1919 r. w komitecie Zjedno-
czenie Stronnictw Narodowych, 
tworząc Narodową Partię Robot-
niczą, skonfliktowaną z obozem 
Romana Dmowskiego. ZZP sku-
piało w apogeum działalności 
689 tysięcy członków. Dotrwało 
do 1949 r. 

Dekret Naczelnika

Działalność związkowa zo-
stała zalegalizowana dekretem 
Naczelnika Państwa Józefa 
Piłsudskiego z 8 lutego 1919 
„w przedmiocie tymczasowych 
przepisów o pracowniczych 
związkach zawodowych”. 

Do rejestracji lokalnego 
związku niezbędne było poda-
nie wraz ze statutem, skierowane 
do inspektora pracy i podpisane 
przez trzy osoby. Związki mają-
ce działać na terenie całego kraju 
składały wniosek do głównego 
inspektora pracy.  

Socjaliści

Po odzyskaniu niepodległości 
największą centralą klasowych 
związków zawodowych był 
Związek Stowarzyszeń Zawo-
dowych, politycznie związany z 
PPS oraz z założonym w Wilnie 
żydowskim Bundem (Alge-
mejner Jidiszer Arbeter Bund). 
Działaczem był tam m.in. Ar-
tur Szmul Zygielbojm, który w 
proteście przeciwko bezczyn-
ności Zachodu wobec zagłady 
narodu żydowskiego popełnił 

samobójstwo 12 maja 1943 r. w 
Londynie. Był on sekretarzem 
generalnym Sekcji Żydowskiej 
Centralnej Komisji Związków 
Zawodowych, członkiem Rady 
Narodowej RP.  

Bez komunistów

Utworzenie jednolitej cen-
trali związków zawodowych 
zapoczątkowała PPS (Frakcja 
Rewolucyjna) w 1916 roku, 
powołując Komisję Central-
ną Związków Zawodowych, 
na czele z Adamem Landym, 
Tomaszem Arciszewskim oraz 
Apolinarym Porębskim.

Działacze PPS doprowadzili 
latem 1919 r. do scalenia kla-
sowego ruchu związkowego o 
obliczu socjalistycznym. Prym 
wiedli w tym działacze PPS, Ko-
munistycznej Partii Robotniczej 
Polski i syndykaliści.

W maju 1920 r., nim bolsze-
wicy zbliżyli się do Warszawy, 
został powołany Związek Sto-
warzyszeń Zawodowych. Na fali 
wojny z bolszewikami z centrali 
zostali wyeliminowani komuni-
ści i w 1921 r. związkowcy zde-
cydowali o „zerwaniu wszelkich 
stosunków z KPRP i przeciw-
działaniu jej akcji w związkach 
jako szkodliwej dla proletaria-
tu”. Ci zachowali wpływy na 
przykład w Zagłębiu. 

ZSZ doprowadził w 1923 r. 
do strajku powszechnego kole-
jarzy przeciwko rządowi PSL i 
endecji oraz do strajku w Mało-
polsce. Wśród postulatów były 
m.in. walka o ustawodawstwo 
pracy i wdrożenie ubezpieczeń 
społecznych. Związek Zawodo-
wy Kolejarzy liczył wówczas 
40 tys. członków. Do silnych 
związków klasowych należał 
też Związek Zawodowy Robot-
ników Rolnych (w latach dwu-
dziestych 35 tys. członków) i 
Związek Robotników Przemysłu 
Górniczego i Naftowego, który 
skupiał ponad 40 tys. członków.  
Spore znaczenie miał Związek 
Robotników Przemysłu Meta-
lowego, zrzeszający w 1938 r. 
35 tys. członków.  

Zrzeszenie ZSZ należało do 
Międzynarodowej Federacji 
Związków Zawodowych  

Polityczne barwy

Sanacja i jej Bezpartyjny 
Blok Współpracy z Rządem, 
utworzony w 1927 r. przez 
Walerego Sławka, miała silne 
wpływy w Związku Związków 
Zawodowych powstałym w 
maju 1931 r. Liczył on 169 ty-
sięcy członków (w 1934 r.). ZZZ 
wydawał nawet dziennik „Głos 

Powszechny”. Wśród głównych 
jego działaczy był Jędrzej Mora-
czewski, prezes ZZZ.  

Na przeciwległym od socjali-
stycznego biegunie związkowej 
działalności powstała w 1937 r. 
Narodowa Organizacja Pracy, 
znajdująca się pod wpływami 
Obozu Wielkiej Polski i Ruchu 
Narodowo-Radykalnego „Falan-
ga” Bolesława Piaseckiego. 

„Rerum novarum”

Oprócz ideologii syndykali-
stycznej i marksistowskiej dok-
tryny klasowej korzeni ruchu 
związkowego należy szukać 
w „Rerum novarum”, czyli w 
encyklice Ojca Świętego Le-
ona XIII o kwestii robotniczej, 
ogłoszonej 15 maja 1891 r.

Encyklika, uważana za pod-
stawową dla katolickiej nauki 
społecznej, była reakcją na 
wpływy socjalistów i komuni-
stów wśród robotników. Leon 
XIII, „papież robotników”, 
opowiedział się za chrześcijań-
ską polityką społeczną, przy 
odrzuceniu socjalizmu i krytyce 
kapitalizmu. Według Leona XIII 
zadaniem Kościoła było wspie-
ranie pojednania między praco-
dawcami i pracownikami oraz 
ustanowienie, zgodnego z dok-
tryną katolicką, sprawiedliwego 
ładu społeczno-gospodarczego.  

Leon XIII głosił: „Nie ma 
kapitału bez pracy ani pracy bez 
kapitału”. Głosząc chrześcijań-
ską solidarność uważał on, że 
różnice między ludźmi i gru-
pami społecznymi są naturalne, 
więcej – niezbędne do harmo-
nijnego rozwoju, jeśli wzajem-

Na początku XX wieku, jeszcze przed wybuchem światowe-
go konfliktu zbrojnego w lipcu 1914 roku, który przeszedł 
do historii jako pierwsza wojna światowa, Polacy, poddani 

cara Mikołaja II, jako żołnierze rosyjscy uczestniczyli w wojnie 
rosyjsko-japońskiej lat 1904-1905 na Dalekim Wschodzie. Nie 
wiemy, ilu ich oddało życie za ostatniego z Romanowów, pod-
czas klęski armii rosyjskiej pod Mukdenem. Polacy należeli też do 
marynarzy floty rosyjskiej, doświadczając jej wielkiej przegranej 
w starciu z flotą japońska pod Cuszimą.

I na ziemiach polskich było w tym czasie niespokojnie, gdyż 
podczas strajków 1905 roku doszło do walk w Łodzi między tam-
tejszymi robotnikami a policją i wojskiem carskim. Strajkowali 
też tamtego roku uczniowie wielu szkół, domagając się jako wy-
kładowego języka polskiego. 

W Europie sytuacja była cały czas napięta. Jakby oczekiwano 
jakiegoś wydarzenia, które poruszyłoby wszystkie państwa, stając 
się przyczyną konfliktu zbrojnego. Tym wydarzeniem nie stały 
się wojny bałkańskie lat 1912-13, ale dopiero zamach dokonany 
przez serbskich nacjonalistów na następcę tronu austro-węgier-
skiego arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i jego małżonkę księżną 
Zofię. 28 czerwca 1914 roku w Sarajewie podgrzał tak atmosferę 
napięcia, że niebawem, wypowiadając sobie wzajemnie wojnę, 
państwa europejskie przystąpiły do działań zbrojnych. Podzielone 
były one między dwoma paktami: jeden stanowił trójprzymierze 
Austro-Węgier, Niemiec i Włoch, drugi natomiast trójporozumie-
nie Wielkiej Brytanii, Francji i Rosji, nazywane ententą. Z trój-
przymierza w późniejszym okresie wojny wycofały się Włochy, 
a do państw centralnych przyłączyła się Turcja. 

Każde wojujące państwo myślało o jakimś celu dla siebie, 
szczególnie Francja, która nie mogła się pogodzić z klęską w woj-
nie z Prusami w 1870 roku i utratą Alzacji i Lotaryngii. Wielka 
Brytania, uważając się cały czas za królową mórz i oceanów, 
obawiała się wzrostu floty niemieckiej. W ogóle państwa ententy 
zaniepokojone były wielkimi osiągnięciami gospodarki cesarskich 
Niemiec, co stanowiło zagrożenie ich pozycji w świecie. Rosja 
myślała o zdobyciu Stambułu jako dawnej stolicy Bizancjum.

Jak Polacy przyjęli wybuch pierwszej wojny światowej? 
Większość z nich miała nadzieję na polepszenie swego losu. Nie 
wszyscy myśleli od razu o niepodległości. Dla wielu Polaków 
ważne było, z jakim związać się zaborcą. Który z nich okaże się 
być zwycięski w wojnie i czy po niej zwróci Polakom wolność 
w jakiejś rozszerzonej autonomii. Tymczasem musieli stanąć 
naprzeciwko siebie w mundurach państw zaborczych. Taki był 
początek niepodległości.

Aleksander Miśkiewicz

Zanim nadeszła wolność (cz. 5)

STULECIE 
NIEPODLEGŁOŚCI 
POLSKI

Nim narodziła się „Solidarność”. 
Związki zawodowe w II RP 

nie się uzupełniają, a praca jest 
szlachetna i domaga się słusznej 
zapłaty. 

Papież poświęcił rozdział 
„społecznym zadaniom organi-
zacji zawodowych”.

„Życzyć sobie tylko należy, 
by w liczbę członków rosły i 
coraz żywszą rozwijały działal-
ność” – apelował. 

Nic dziwnego, że wśród 
organizacji związkowych były 
te o charakterze chrześcijań-
sko-społecznym, jak Polskie 
Zjednoczenie Zawodowe Ro-
botników Chrześcijańskich i 
Narodowy Związek Robotni-
czy czy Chrześcijańskie Zjed-
noczenie Zawodowe RP, które, 
jako centrala ogólnokrajowa, 
powstało w połowie lat trzy-
dziestych XX w.  

Do wojny
Przed 1939 r. w Polsce ist-

niało blisko 2 tysiące organizacji 
związkowych, zrzeszonych w 30 
centralach.  Według danych za 
1935 rok należało do nich nie 
mniej niż 941 tys. członków. 

W związkowym sprawozda-
niu ze Lwowa z 1930 r. są ujęte 
takie organizacje, jak związek 
dozorców („płatnych członków” 
89), związek pracowników prze-
mysłu gastronomicznego (460 
członków), czy związek funkcjo-
nariuszy państwowych (liczył 786 
członków) lub związek ukwalifi-
kowanych młynarzy (liczył 465 
członków) i wydawał pismo 
„Ukwalifikowany młynarz”.

Wybuch II wojny światowej 
przerwał rozwój ruchu związ-
kowego. 

Artur S. Górski

Działalność związkowa 
została zalegalizowana 
dekretem Naczelnika 
Państwa Józefa 
Piłsudskiego z 8 lutego 
1919 „w przedmiocie 
tymczasowych 
przepisów 
o pracowniczych 
związkach 
zawodowych”.  
Do rejestracji lokalnego 
związku niezbędne 
było podanie wraz ze 
statutem, skierowane 
do inspektora pracy 
i podpisane przez trzy 
osoby. Związki mające 
działać na terenie 
całego kraju składały 
wniosek do głównego 
inspektora pracy.  
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CZYTELNICY I MY

Na końcu 
JĘZYKA
Na końcu
JĘZYKA
Kiedy „nie” z imiesłowami 
piszemy łącznie, a kiedy osobno

Dlaczego imiesłowy: niebędący, nieidące, niebiegnąca 
piszemy łącznie? To pytanie powtarza się od kilku lat.

Do 1997 roku partykułę „nie” z imiesłowami przy-
miotnikowymi pisaliśmy albo łącznie, albo osobno 
– w zależności od znaczenia tych imiesłowów. Obec-

nie obowiązują uproszczone zasady pisowni „nie” z tymi 
imiesłowami.

Imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe
W języku polskim stosowane są imiesłowy przymiotniko-

we: czynne (czytający, biegnąca) i bierne (opisany, przebyty) 
oraz imiesłowy przysłówkowe: współczesne (czytając, śpie-
wając) i uprzednie (przeczytawszy, zgubiwszy). 

Imiesłowy przysłówkowe z partykułą „nie”
Pisownia „nie” z imiesłowami przysłówkowymi nie spra-

wia trudności, ponieważ zawsze jest rozłączna, tak jak z cza-
sownikami w formie osobowej. Oto przykłady:

Wyprzedzał autobus, ponieważ nie widział nadjeżdżają-
cego samochodu. (W zdaniu występuje czasownik w formie 
osobowej – nie widział.)

Nie widząc nadjeżdżającego samochodu, wyprzedzał auto-
bus. (W wypowiedzeniu występuje imiesłów przysłówkowy 
współczesny – nie widząc.)

Nie zobaczywszy czerwonego światła, wjechał na tory. 
(W wypowiedzeniu występuje imiesłów przysłówkowy 
uprzedni – nie zobaczywszy.)

Imiesłowy przymiotnikowe z „nie”
Partykułę nie piszemy łącznie z imiesłowami przymiot-

nikowymi czynnymi (nieświecący, niebędąca) i biernymi 
(nieumyty, nieczesany), niezależnie od tego, czy użyte są w 
znaczeniu przymiotnikowym (przykłady oznaczone literą 
a), czy czasownikowym (przykłady oznaczone literą b), na 
przykład:
1. a) Nieoceniony przyjaciel (‘bezcenny, zasługujący na naj-
wyższą ocenę’) pomógł mi w przeprowadzce.
b) Nieocenione jeszcze (‘takie, których nauczyciel jeszcze nie 
ocenił’) wypracowania leżały na biurku nauczyciela.
2. a) Zapanowała nieopisana (‘niezwykła’) radość.
b) Podróż była jeszcze nieopisana (‘taka, której nikt nie opi-
sał’) w żadnej gazecie.
3 a) Do wyrobu tego urządzenia został użyty niepękający 
(‘trwały, nigdy nie pęka’) materiał.
b) Niepękający jeszcze (‘nie pękł w danej chwili’) balon cie-
szył dzieci.
4. a) Niepływający (‘który nie umie pływać’) chłopiec bał 
się wody. 
b) Niepływający (‘który nie pływał w danej chwili’) dziś ra-
townik siedział na brzegu.

Uwaga!
Jeżeli imiesłów użyty jest w znaczeniu czasownikowym, 

dopuszczalne jest świadome stosowanie pisowni rozdzielnej 
(wtedy trzeba to czynić konsekwentnie, zawsze).

Wyjątki dotyczące pisowni „nie” z imiesłowami przymiot-
nikowymi

Zawsze stosuje się pisownię rozdzielną:
 w wyraźnych przeciwstawieniach, np.:

nie leżący, ale siedzący; nie leżący, lecz siedzący; nie leżą-
cy, tylko siedzący; siedzący, a nie leżący; w zdaniu: Nie mó-
wiący, lecz słyszący pacjent odpowiadał lekarzowi gestem.
 w konstrukcjach, których ośrodkiem jest spójnik ani lub 
ni, np.:

nie piszący ani nie czytający; nie stojący ani nie wiszący; 
w zdaniu: Nie piszący ani nie czytający dziś uczeń słuchał 
wykładu nauczyciela.

oraz
w powtórzeniach typu: ani nie jedzący, ani nie pijący; ani 

nie piszący, ani nie czytający. Barbara Ellwart

Na rozwiązania (e-maile, 
listy tradycyjne, adresy 
w stopce na str. 2) czekamy 
do 15 dnia następnego 
miesiąca od ukazania się 
tego wydania „Magazy-
nu”. Rozlosowaliśmy dwie 
nagrody za rozwiązanie 
Krzyżówki z pieprzycą z nr. 
2/2018. Otrzymują je Julia 
Kotyńska z Gdańska i Be-
ata Sikorska z Bobrow-
nik (woj. dolnośląskie).  
Nagrody wyślemy pocztą. 
Hasło brzmiało: „Słodkiego 
miłego życia”.

17) John Winslow, amerykań-
ski pisarz i scenarzysta, „Świat 
według Garpa”, 19) majątek, 
stan posiadania, 20) biegłość, 
21) świecące rybki akwa-
riowe, 23) sitko w kuchni, 
25) pracuje w zakładzie odzie-
żowym, 27) nowocześniejszy 
od skalpela, 29) Rainer Maria, 
poeta austriacki, 30) święto-
wanie rocznicy państwowej, 
31) bezwzględność, suro-
wość.

PIONOWO
1) obrońca w sądzie, 2) obok 
pora, 3) naturalne kropeczki 
na twarzy, 4) śmieszność, 
wesołość, 5) turystyka polega-
jąca na podróżowaniu samo-
chodem z przyczepą, 10) np. 
anioł, 13) dowód niewinno-
ści, 15) roślina tropikalna, 
kalanchoe, 18) pot. produkt 
prosto z fabryki, 19) rękopis, 
22) dodatkowa okładka pa-
pierowa na książce, 24) poży-
tek, zysk, 26) ma piramidę w 
Gizie, 27) węgierska potrawa 
popularna w Polsce, 28) ho-
noru lub wstępne.
Rozwiązaniem jest hasło 
w szarych kratkach.

(kas)

1 2 3 4
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9 10
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21 22

23 24

25 26

27 28

29

30

P O T O P
31

Krzyżówka z dowodem niewinności
POZIOMO
1) ryba lub mięso w galare-
cie, 6) płynie przez Karlowe 
Wary, 7) książę Cambridge, 
syn Diany i Karola, 8) polski 

samolot szkolno-bojowy, 
9) listwa z żabkami, 11) anty-
lopa lub chevrolet, 12) wy-
kazy z rubrykami, 14) koziki, 
scyzoryki, 16) polska brandy, 

KRS: 0000337122

1% dla Pomorskiej 
Fundacji Edukacji 
i Pracy

Każdy z nas jest podatni-
kiem i każdy może prze-
znaczyć 1% odprowadzo-
nego podatku na rzecz 
Pomorskiej Fundacji Edu-
kacji i Pracy – założonej 
przez gdańską „Solidar-
ność” organizacji pożytku 
publicznego. 

Wspieramy ważne społecz-
nie cele, jakie popiera Region 
Gdański NSZZ „Solidarność”. 
W latach 2016 i 2017, oprócz 
stypendiów dla młodzieży, 
pieniądze z 1% przeznaczy-
liśmy na finansowy wkład 
własny w programach skie-
rowanych do seniorów, które 
miały na celu wyposażenie ich 
w umiejętności ułatwiające 

udział w życiu publicznym, ich 
aktywność w Internecie oraz 
umiejętność organizowania 
i prowadzenia samopomoco-
wych grup wsparcia. 

Pieniądze z tytułu 1% tra-
fiają do konkretnych osób. Na 
stronie internetowej fundacji 
co roku zamieszczane są listy 
młodych osób, które otrzy-
mały stypendia i roczne spra-
wozdania z przeprowadzo-
nych projektów oraz dokładne 
dane dochodów z 1%. Dzięki 
temu można nie tylko ocenić 
efekty, ale też dowiedzieć się, 
jak publiczne pieniądze zosta-
ły spożytkowane.

Wpisanie w formularzu 
podatkowym numeru KRS 
fundacji (0000337122) nie 
zajmuje dużo czasu. Na stro-

nie internetowej fundacji udo-
stępniamy nieodpłatny pro-
gram do rozliczeń rocznych, 
w którym trwale jest wpisany 
nr KRS Pomorskiej Fundacji 
Edukacji i Pracy.

Nr konta: 40 7999 9995 
0652 4155 2804 0001

www.pomorskafundacja.
org.pl
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CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

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

 

Przewodniczący i sekretariat 
pok. 107, 308 43 52, 308 44 41 
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, 110  
308 43 69, 308 42 60

Dyrektor Biura ZRG, pok. 110 
308 42 60 

Dział Organizowania i Rozwoju,  
pok. 112, 105, 308 43 01,  
603 934 165, 301 04 44, 308 44 54  
dzial.kontaktow@solidarnosc.gda.pl 
j.szewczyk@solidarnosc.gda.pl

Kadry, pok. 127, 308-42-97

Księgowość i kasa, pok. 120, 122 
308 43 34, 308 43 35, 346 21 74 

Administracja budynku i rezerwa-
cja sali „Akwen”, pok.123, 
308 42 47, 308 42 50, 308 42 55 
administracja@solidarnosc.gda.pl

Dział Informacji i Promocji, pok. 114, 
301 71 21, 308 42 72  
magazyn@solidarnosc.gda.pl

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

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

Dział Programów Europejskich, 
pok. 129, 308 43 29  
j.lobodzinska@solidarnosc.gda.pl

Komisja Terenowa Emerytów  
i Rencistów, pok. 119a, 308 43 71 

Reg. Sekcja Emerytów i Rencistów, 
pok. 121, 308 42 70 
emeryci@solidarnosc.gda.pl

Komisja Rewizyjna ZR „S” pok. 124  
308 43 02  

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

Reg. Sekcja Służby Zdrowia,  
pok. 124, 308 43 93, fax: 308 43 93

Reg. Sekcja Oświaty i Wychowania, 
pok. 119 , 308 44 22, fax: 308 42 01 
oswiata@solidarnosc.gda.pl

Sekcja Regionalna Kolejarzy  
Gdynia, pl. Konstytucji 1/1 
tel./fax: 721 24 44

Zarząd Główny Związku Solidarności 
Kombatantów oddz. Gdańsk,  
pok. 10, 308 44 40

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
Pruszcz Gdański, ul. Polskich Kolejarzy 4 
502 172 286, tel./fax 683 30 11 
jaludwik@o2.pl
Chojnice, ul. 31 Stycznia 56 
502 172 285, tel./fax 52 39 72 001
Biuro Terenowe w Lęborku  
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 dodajemy 58

REKLAMA

Przez około 40 lat przy 
ul. Długiej w Gdańsku 
w Ratuszu Głównego 

Miasta, niemal pod reprezenta-
cyjnymi schodami, znajdowała 
się restauracja o nazwie Palo-
wa. Gościło tu tysiące osób, 
nie zdając sobie sprawy, jak 
cenne jest to pomieszczenie. 
W lustrze wiszącym na ścianie 
nieopodal wejścia przeglądali 
się wszyscy, nie wiedząc, że 
pod warstwą tynku znajduje się 
malowidło ścienne z przedsta-
wieniem Chrystusa Ukrzyżo-

wanego, jedno z najstarszych 
w Gdańsku.

W marcu 2016 r. rozpoczę-
to kompleksową renowację 
restauracyjnego pomieszcze-
nia, które w dawnych czasach 
było Komorą Palową, czyli 
miejskim urzędem finanso-
wym. Pobierano tam opłaty 
od przypływających i wypły-
wających z Gdańska statków. 
W Komorze pracowali tzw. 
panowie palowi, którym skła-
dano deklaracje od przywożo-
nych i wywożonych towarów. 

Obok znajdowała się Komora 
Akcyzowa, gdzie gdańszczanie 
płacili podatki za artykuły żyw-
nościowe, a także od inwenta-
rza, była też waga miejska oraz 
pomieszczenie dla pachołków 
ogniowych, dzisiejszej straży 
pożarnej. Ten najstarszy urząd 
miasta funkcjonował do 1792 
roku. 

Komorę Palową zbudo-
wano pod koniec XIV wieku, 
a dokładnie w latach 1389-92, 
w miejscu, w którym znalezio-
no ślady osadnictwa datowane 
na lata 30. X wieku. Jest naj-
starszą częścią gotycko-re-
nesansowego ratusza. W po-
łudniowej, ale wewnętrznej 
ścianie, zachowała się spora 
wnęka przypominająca otwór 
okienny, która pełniła rolę 
skarbca zamykanego podwój-
nymi drzwiami. Składano tam 
pieniądze z owych opłat. To 
dzięki nim miasto się boga-
ciło, a po nadaniu przywileju 
portowego przez króla Stefana 
Batorego w 1585 roku, bogacił 
się również skarbiec koronny.

Podczas renowacji pomiesz-
czenia obecnej kasy, po wy-
ciągnięciu haka ze ściany, na 
którym wisiało lustro, odkryto 
znakomite gotyckie malowidło 
ścienne o tematyce pasyjnej. 
Hak był wbity dokładnie w 
twarz Chrystusa. Malowidło 
to zostało wykonane prawdo-
podobnie w pierwszej połowie 
XV wieku. Odkrycie wskazuje, 
że znajdowała się w tym miej-
scu ratuszowa kaplica. Nikt do-
tychczas nie wiedział, że takie 
malowidło w ogóle istnieje, 
a także gdzie znajdowała się 
owa kaplica. Wiadomo było 
tylko, że papież Marcin V w 
1427 roku przyznał gdańskim 
rajcom prawo do utworzenia 
kaplicy w ratuszu, gdzie były 

KOMORA PALOWA

Wydawałoby się, że o gdańskich zabytkach wiemy już wszystko. W dziesiątkach przewodni-
ków, które ukazują się od wielu lat, można wyczytać najdrobniejsze szczegóły, aż tu nagle 
dowiadujemy się o kolejnym niezwykłym odkryciu. I to gdzie? – w Ratuszu Głównomiejskim 
Gdańska. Część owego ratusza, która w ogóle nie została zniszczona podczas II wojny świa-
towej, stanowiła przed laty źródło bogactwa dawnego Gdańska. Dlaczego?

Malowidło ze sceną 
ukrzyżowania.

Komora Palowa, w tym miejscu w XVII-XIX wieku wisiał 
obraz „Grosz czynszowy” Antona Möllera.

odprawiane msze święte dla 
nich i dla ich rodzin. Kaplica 
ta nie istniała zbyt długo, gdyż 
w 1441 roku wydzielono spe-
cjalne miejsce dla rajców w 
kościele Mariackim.

Inną sensacją jest znalezie-
nie sosnowej belki stropowej 
z 1379 roku, z korą brzozo-
wą służącą do izolacji. Jest to 
najstarszy strop drewniany w 
Gdańsku. Znaleziono też śre-
dniowieczne przejścia ukryte 
w murach, fragment klatki 
schodowej wiodącej m.in. do 
piwnicy, gdzie znajdowały się 
cele więzienne, a także ma-
lowany fryz dekoracyjny na 
ścianie oraz okopconą wnękę 
do stawiania świeczki.

Komora Palowa jest już od-
nowiona i można ją zwiedzać. 
Mieści się w niej Galeria Palo-
wa pełniąca funkcję sali wystaw 
czasowych Muzeum Gdańska. 
Konserwatorzy znakomicie 
wyeksponowali wszystkie ar-
chitektoniczne „ciekawostki”. 
Warto je zobaczyć.
Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Dawny skarbiec miasta.

Fragment belki stropowej 
z 1379 r. 


