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Święty Jan Paweł II,  
Prorok i Nauczyciel
2 kwietnia 2005 r., w przededniu 
Niedzieli Miłosierdzia, o godz. 
21.37 św. Jan Paweł II odszedł do 
Domu Ojca.
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Nauczyciele są zdesperowani. Upo-
minają się o wyższe pensje i o god-
ność zawodu.
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Numer 1 wydano
23 sierpnia 1980
w Stoczni Gdańskiej

Wrzenie w oświacie

„Solidarność” w gdańskim 
Narodowym Muzeum Mor-
skim istnieje od 1989 roku. 
Obecnie do organizacji nale-
ży 71 osób i co roku liczba ta 
wzrasta mimo dużej rotacji 
wśród pracowników. 
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Muzeum z dziadowskimi 
zarobkami

Powiedziano mi, żebym ucałował 
dzieci i pożegnał się z żoną

JAROSŁAW DESKA, rocznik 1947, 
członek NSZZ „Solidarność”, 
współzałożyciel związku w staro-
gardzkiej Polfie, delegat na I WZD, 
członek ZR, internowany w Strze-
bielinku od 23 lutego do 9 grudnia 
1982 r.  
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„Solidarność” mówi rządowi: sprawdzamy!

 Największą barierą we wdro-
żeniu rozwiązań przemysłu 
4.0 w przedsiębiorstwach 
jest brak „kadr przyszłości” 
– wynika z przedstawianych 
prezentacji oraz dyskusji 
podczas konferencji, która 
odbyła się 6 marca w Sali BHP. 
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Nie będzie przemysłu 4.0 
bez szkolnictwa 4.0
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26 maja 2019 r. wybierzemy 
naszych posłów do Parla-
mentu Europejskiego, forum 
debaty politycznej i podej-
mowania decyzji w imieniu 
ponad 500 milionów oby-
wateli. Od głosu oddanego 
26 maja zależy, kto będzie 
reprezentował nasze interesy 
w procesie stanowienia pra-
wa Unii Europejskiej. 
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Reprezentacja pół miliarda obywateli
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70 tysięcy kontroli
– Według szacunków Państwowej In-

spekcji Pracy w 2019 roku przeprowadzi-
my 70 tys. kontroli – poinformował głów-
ny inspektor pracy Wiesław Łyszczek. Z 
danych zaprezentowanych na marcowej 
konferencji prasowej wynika, że w 2018 r. 
wpłynęło 54 tys. skarg i było ich o ponad 4 
tys. więcej niż w roku 2017. Każdego roku 
ponad 40 proc. skarg dotyczy naruszania 
przepisów o czasie pracy oraz o wypłaca-
niu należności pracowniczych.  Kontrole 
przeprowadzane będą m.in. w korporacjach 
oferujących usługi �nansowe, prawnicze, te-
lekomunikacyjne oraz pocztowe i kurierskie. 
Sprawdzane będzie m.in. przestrzeganie 
zakazu zawierania umów cywilnoprawnych 
zamiast umów o pracę czy też stosowanie 
przepisów o minimalnej stawce godzinowej 
dla osób pracujących na podstawie umowy 
zlecenia lub umowy o świadczenie usług. 
Kontrolowana będzie również legalność za-
trudniania obcokrajowców. 

Chcą powrotu do Ministerstwa 
Zdrowia

Minister zdrowia skierował na ręce 
przewodniczącej Rady Dialogu Społecz-
nego wniosek o jak najszybsze uwzględ-
nienie w porządku obrad rady kwestii 
powrotu Państwowej Inspekcji Sanitar-
nej do pionowego podporządkowania w 
ramach Ministerstwa Zdrowia. Minister 
przypomina, iż wniosek jest rezultatem 
postanowień Zespołu Trójstronnego przy 
ministrze zdrowia. Od kilku lat związkow-
cy, pracodawcy oraz Ministerstwo Zdro-
wia wskazują na konieczność przywróce-
nia pionowej podległości jako gwarancji 
bezpieczeństwa sanitarnego Polaków – 
m.in. poprzez sprawne zarządzanie. Przy-
pomnijmy, iż decyzję o decentralizacji 
inspekcji podjęła koalicja PO-PSL.

Michał Kamiński przeprosił 
Piotra Dudę 

W 2015 roku Michał Kamiński pomó-
wił przewodniczącego NSZZ „Solidar-
ność” o rzekomą „służbę w ZOMO”. Za 
podobne pomówienia przepraszali już 
Monika Olejnik i Henryk Wujec. W marcu 
w warszawskiej siedzibie Komisji Krajowej 
odbyła się konferencja prasowa, w której 
wzięli udział przewodniczący „Solidarno-
ści” Piotr Duda i poseł Unii Europejskich 
Demokratów Michał Kamiński.  

– Konferencja ma dwóch bohaterów 
– pozytywnego i negatywnego, tym dru-
gim jestem ja. Popełniłem błąd, powtó-
rzyłem klasycznego fake newsa, który był 
nacelowany na upokorzenie i obniżenie 
wiarygodności przewodniczącego Piotra 
Dudy. Ja go nierozsądnie i nieuczciwie po-
wtórzyłem na antenie telewizyjnej. Póź-

niej pan przewodniczący wysłał do mnie 
pismo z prośbą o sprostowanie, w między-
czasie zmieniłem adres, to pismo do mnie 
nie tra�ło; uczyniłbym to dużo wcześniej.
Człowiek, który jest człowiekiem honoru, 
powinien mieć zdolność do przyznawania 
się do swoich błędów i powiedzenia po 
ludzku „przepraszam”, co właśnie czynię. 
Bardzo przepraszam pana Piotra Dudę. 
(…) Prawda o Piotrze Dudzie jest taka, że 
był aktywnym działaczem opozycji i to w 
czasach, kiedy opozycyjność polegała nie 
na gadaniu, a na realnym narażaniu się. 
– powiedział Michał Kamiński.

Mediacje pracownicze 
w Gdańsku

7 marca w siedzibie Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” w Gdańsku odbyło 
się seminarium „Mediacje pracownicze” 
z udziałem przedstawicieli Komisji Krajo-
wej, sędziów z Gdyni, Gdańska i Malbor-
ka, przedstawicieli pozostałych zawodów 
prawniczych i mediatorów.  

– Celem seminarium była przede 
wszystkim wymiana informacji, dobrych 
praktyk pomiędzy sędziami a mediatorami, 
a także popularyzacja mediacji – podkreśla 
Katarzyna Zimmer- Drabczyk, kierownik 
Biura Eksperckiego, Dialogu i Polityki Spo-
łecznej Komisji Krajowej, organizatorka 
seminarium. Na gruncie prawa pracy (art. 
243 k.p.) stosowanie mediacji pozwala 
uniknąć doprowadzenia każdorazowego 
kon�iktu przed oblicze sądu, przyspiesza
rozwiązanie sporu, a także oszczędza kosz-
ty z tym związane. Przede wszystkim, i to 
jej najistotniejsza cecha – nie rujnuje ona 
stosunków między stronami procesu. W 
zgodnej opinii uczestników seminarium 
mediacja pracownicza pozwala na wspólne 
wypracowanie rozwiązania, czyli czynienie 
wzajemnych ustępstw, które akceptuje 
zarówno pracownik, jak i pracodawca, co 
nie jest tak oczywiste na skutek wydanego 
arbitralnie rozstrzygnięcia sądowego.

Podwyżki wynagrodzeń 
w Wodach Polskich

Wzrost stawek zasadniczych od 300 
do 550 zł brutto – to najważniejszy zapis 
porozumienia podpisanego 12 marca 
przez zakładową „Solidarność” i zarząd 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie. Największe podwyżki dostali 
najmniej zarabiający pracownicy. O 550 zł 
brutto podwyższone zostały wynagrodze-
nia pracowników, których miesięczne płace 
zasadnicze nie przekraczały 2500 zł brutto. 
Natomiast wynagrodzenia niższe niż 3000 
zł brutto wzrosły o 500 zł. Wynagrodzenia 
pozostałych pracowników wzrosły w zależ-
ności od wysokości ich zarobków od 300 do 
475 zł brutto.  Wyższe wynagrodzenia wraz 
z wyrównaniem za styczeń i luty wpłyną na 
konta pracowników z wypłatą za marzec, 
czyli najpóźniej do 10 kwietnia. Podczas 
rozmów z pracodawcą strona związkowa 

zobowiązała się do zawieszenia sporu zbio-
rowego, który w tej instytucji trwa od sierp-
nia zeszłego roku.

 
XX Ogólnopolska Pielgrzymka 
NSZZ „Solidarność” do Lichenia

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” 
i Zarząd Regionu Konińskiego NSZZ „Soli-
darność” zapraszają na XX Ogólnopolską 
Pielgrzymkę NSZZ „Solidarność” do Matki 
Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu 
pod hasłem „Przy Maryi w mocy Bożego 
Ducha”, która odbędzie się 27–28 kwiet-
nia 2019 roku.

„Ostatki u premiera”

„Podnieśmy zmęczony wzrok, odejdź-
my od biurek i spójrzmy w oczy władzy. 
Niech przestaną udawać, że nas nie ma! 
My codziennie dajemy z siebie wszystko 
– oczekujemy od rządzących tego same-
go!” – wzywali kolegów po fachu pracow-
nicy sądów i prokuratur, organizatorzy 
protestu, którzy domagają się podwyżek 
wynagrodzenia w tym roku o 450 złotych 
netto oraz zapisania w założeniach do 
przyszłorocznego budżetu mnożniko-
wego systemu wynagradzania. 5 marca 
zorganizowali manifestację pod nazwą 
„Ostatki u premiera”, w której uczestni-
czyło około 3 tysięcy osób. Organizato-
rzy protestu wskazywali, że od wielu lat 
nie było waloryzacji płac pracowników 
sądów i prokuratur. Tylko 6 proc. pracow-
ników zarabia powyżej 2800 złotych, a 16 
proc. nie dostaje na rękę więcej niż 1800 
złotych. Organizatorami akcji byli m.in. 
związkowcy z MOZ NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Sądownictwa. 

Załatwmy sprawę między 
dorosłymi – protest 
„Sprawy dorosłych muszą być załatwiane 
między dorosłymi!” – to hasło protestu 
„Solidarności” pracowników oświaty. 
11 marca rozpoczęła się okupacja 
siedziby małopolskiego kuratora oświaty 
w Krakowie. Związkowcy mówią, że nie 
chcą, by zakładnikami ich walki z rządem 
o godność pracowników oświaty byli 
uczniowie. Liczą, że rząd podejmie z nimi 
merytoryczne negocjacje. „Solidarność” 
pracowników oświaty domaga się 
podniesienia wynagrodzeń o 650 zł 
od stycznia tego roku, kolejnych 15 
proc. od stycznia 2020 r., przywrócenia 
korzystniejszych dla nauczycieli zasad 
awansu zawodowego oraz powrotu do 
poprzednich zasad oceny pracy. W całej 
Polsce powstały sztaby protestacyjno-
strajkowe, którymi kieruje Sztab 
Protestacyjno-Strajkowy Krajowej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. 
Protest okupacyjny w Krakowie 
zorganizowała Sekcja Oświaty NSZZ 
„Solidarność” Regionu Małopolskiego.

ZRG: Dane osobowe a związek 
zawodowy. Jak je zabezpieczać 
i chronić

W maju br. minie rok od wprowadzenia 
zasad RODO. Przynależność do związków 
zawodowych jest w grupie danych, które zo-
stały objęte szczególną ochroną ze względu 
na konieczność zagwarantowania swobody 
przynależności i wolności organizacji. Komi-
sje związku powinny już przygotować się 
do przyjęcia polityki zasad opracowywania 
i przechowywania danych osobowych oraz 
prowadzenia rejestru zbiorów danych. Na 
poziomie Zarządu Regionu Gdańskiego taki 
zbiór reguł obowiązuje od chwili wprowa-
dzenia zasad RODO w maju ub.r. Marcowe 
obrady ZRG NSZZ „S” poprzedziła szczegó-
łowa informacja radcy prawnego Lucyny 
Świętochowskiej na temat obowiązków or-
ganizacji związkowej w kontekście ochrony 
danych osobowych.  

Chcą zaskarżenia uchwał Rady 
Miasta Gdańska 

Stowarzyszenie „Godność”, skupiające 
członków NSZZ „Solidarność”, więźniów 
politycznych z czasów PRL, wystosowało 
list otwarty do wojewody pomorskiego 
Dariusza Drelicha, w którym domaga 
się zaskarżenia bądź uchylenia, jako nie-
zgodnych z prawem, decyzji Rady Miasta 
Gdańska podjętych 7 marca, dotyczących 
m.in. odebrania ks. prałatowi Henrykowi 
Jankowskiemu tytułu Honorowego Oby-
watela Miasta Gdańska. 

„Aby podjąć takie uchwały Rada Miasta 
powinna mieć udokumentowane prawnie 
zeznania, a nie pomówienia. Odwoływa-
nie się do rozsądku i sumienia radnych w 
tym przypadku to za mało. Uchwały Rady 
Miasta nie tylko oburzyły zwolenników ks. 
Henryka Jankowskiego. Szczególnie boli 
to nas, ludzi represjonowanych w stanie 
wojennym, którym pomagał w więzie-
niach i osłaniał nasze rodziny. Jakże łatwo 
radni Miasta Gdańska osądzili Kapłana, 
który całe życie poświęcił dla odbudo-
wy ze zniszczeń wojennych kościoła św. 
Brygidy, a także wniósł znaczący wkład 
w organizację NSZZ Solidarność i jej dzia-
łalność w stanie wojennym” – przekonują 
byli działacze Związku i osoby represjono-
wane w PRL zrzeszone w Stowarzyszeniu 
„Godność”.

Gdańska „Solidarność” popiera 
strajkujących nauczycieli

Prezydium Zarządu Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność” 14 marca 
przyjęło stanowisko, w którym popiera 
akcję protestacyjną pracowników oświaty 
NSZZ „Solidarność” w Krakowie.

 „Rozumiemy, iż okupowanie kura-
torium w Krakowie jest decyzją drama-
tyczną, podjętą jednak po wyczerpaniu 
innych form dialogu z Ministerstwem 
Edukacji” – czytamy w dokumencie przy-
jętym przez władze gdańskiej „S”. Zda-
niem związkowców sytuacja w oświacie 
wymaga natychmiastowych �nansowych
i merytorycznych rozwiązań.

Wyróżnienia dla przyjaznych 
pracodawców

19 marca w Pałacu Prezydenckim w 
Warszawie 22 pracodawców odebrało 
statuetki Pracodawca Przyjazny Pracow-
nikom. To jedyny w Polsce konkurs, w któ-
rym to sami pracownicy wyróżniają swo-
ich pracodawców za wysokie standardy 
zatrudnienia, szacunek do pracowników 
i dobrą atmosferę w �rmie oraz partner-
skie traktowanie związków zawodowych. 
W tym roku wśród wyróżnionych zabrakło 
pracodawców z naszego regionu.

Już od ćwierć wieku jesteśmy z Pań-
stwem. Pierwszy numer „Magazynu Solidar-
ność” wydany został w kwietniu 1994 roku. 
Razem z bieżącym wydaniem ukazaliśmy 
się już 275 razy. Od samego początku to-
warzyszymy NSZZ „Solidarność” zarówno 
w zakładach pracy, jak i w Regionie i na 
poziomie krajowym. Często przedstawia-
my te wydarzenia, które są pomijane lub 
zniekształcane przez inne media.

„Magazyn”, jako pismo Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, jest bezpo-
średnim kontynuatorem „Biuletynu Infor-
macyjnego Solidarność”, który jako pismo 
MKS-u w Stoczni Gdańskiej po raz pierwszy 
został wydany 23 sierpnia 1980 roku. Dzisiaj 
zalicza się do największych pism związko-
wych w Polsce.

Dziękujemy, że jesteście z nami.
Na ilustracji: okładka pierwszego 

wydania „Magazynu Solidarność”.
Redakcja

„Magazyn Solidarność” ma 25 lat



3Nr 4/kwiecień 2019AKTUALNOŚCI

PYTANIE MIESIĄCA

WOJCIECH KLEINA, Flextronics Tczew, 
kierownik Oddziału ZRG NSZZ „S” w Tczewie

– W naszej �rmie organizowane są niezbędne szkolenia,
które są często obowiązkowe, ale część jest dobrowolna. Ostat-
nio były organizowane kursy dla spawaczy, których brakowa-
ło. Pracownicy otrzymali propozycję przeszkolenia. Szkolenia 
miały trwać kilka godzin dziennie, za które pracownik otrzy-
mywałby wynagrodzenie i od razu miałby możliwość zmiany 
stanowiska na dużo lepiej płatne. Okazało się, że nie było zbyt 
wielu chętnych, pomimo proponowanego bardzo atrakcyjne-
go wynagrodzenia. W �rmie mamy wyznaczone tzw. ścieżki ka-
riery, ale z ich realizacją bywa już różnie, poza tym nie dotyczy 
to wszystkich pracowników. Wina leży częściowo po stronie 
przełożonych, ale też po stronie samych pracowników, którzy 
nie zawsze są zainteresowani szkoleniami. Bywa i tak, że pra-
cownik chce się szkolić, ale bezpośredni przełożony to blokuje, 
ale zdarza się, że pracownikowi się takie szkolenie proponuje, 
a on nie chce skorzystać. Szkolenia odbywają się również, gdy 
przychodzą do �rmy nowe maszyny, tak było w naszym Dzia-
le Utrzymania Ruchu, pracownicy są wysyłani wówczas do ich 
producenta. 

JAN DETTLAFF, przewodniczący KZ NSZZ 
„Solidarność” w 18 Wojskowym Oddziale 
Gospodarczym w Wejherowie

– Pracownicy w 18 WOG uczestniczą systematycznie w 
szkoleniach. Niestety, nie wiąże się to z ich ścieżką kariery za-
wodowej. Jako związek zwróciliśmy uwagę na fakt, że nie ma 
jasnych kryteriów ścieżki awansu pracownika cywilnego, tak 
jak jest to w przypadku żołnierza. W ponadzakładowym ukła-
dzie zbiorowym pracy co prawda znajdują się zapisy dotyczące 
stanowisk biurowych, które zaczynają się od referenta, potem 
jest starszy referent, samodzielny referent i specjalista. Jednak 
nie jest precyzyjnie określone, jakie warunki trzeba spełnić, aby 
awansować na danym stanowisku. Układ zbiorowy, który funk-
cjonuje od 1997 roku, wymaga zmian także w tym zakresie, 
ponieważ zmieniły się realia. Charakter naszej pracy wymaga 
ciągłych szkoleń i są one niezbędne, aby ją dobrze wykonywać. 
Są też szkolenia, po których dochodzą nowe obowiązki, nieste-
ty, nie idzie za tym dodatkowe wynagrodzenie. 

WOJCIECH LITEWSKI, przewodniczący KZ NSZZ 
„Solidarność” OPEC Gdynia

– Pracodawca do�nansowuje studia pracownikom, zarów-
no pierwszego stopnia, jak i drugiego oraz studia podyplomo-
we, warunkując je przydatnością do potrzeb �rmy. Zdarzają się
przypadki, iż nowo zatrudnieni pracownicy lub ci o krótkim 
stażu pracy są kierowani na studia pro�lowane w konkretnej
specjalności. Obecnie OPEC bierze udział w szkoleniach re-
alizowanych przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni w 
projektach „Kapitanowie życia” i „Nawigatorzy wiedzy”  umoż-
liwiających zdobycie certy�katów z zakresu MBA. Podnoszenie
kwali�kacji pracowniczych, szczególnie związkowych, poprzez
udział w tych drugich jest w ostatnim czasie bardzo utrudnio-
ne. Zdaniem pracodawcy związkowcy powinni się szkolić w 
czasie urlopów wypoczynkowych i na koszt związku zawodo-
wego. Obecnie organizacja zakładowa została zaproszona do 
rozmów na temat zaangażowania się w proces zmian organi-
zacyjnych wraz z wprowadzaniem nowej polityki personalnej 
przez pracodawcę. Prace nad zmianą modelu tary�katora płac
odbywać mają się przy współudziale wydziału zarządzania 
Uniwersytetu Gdańskiego. Nasza organizacja już zgłosiła chęć 
udziału w szkoleniu.

Szkolenia związkowe wprost podnoszą wartość intelektual-
ną każdego przedsiębiorstwa. Przykładem z lat ubiegłych było 
zaangażowanie się zakładowej „Solidarności” w podnosze-
nie kwali�kacji zawodowych pracowników OPEC. Z naszego
przedsiębiorstwa 20 proc. załogi brało udział w projektach ofe-
rowanych przez Zarząd Regionu Gdańskiego, a �nansowanych
z funduszy europejskich. Projekty przyczyniły się do zdobycia 
zarówno nowych kwali�kacji zawodowych, takich jak prawo
jazdy zawodowe, kursy spawania, analityka danych, obsługi 
programów komputerowych, jak i tzw. umiejętności miękkich 
z zakresu komunikacji społecznej. 

Oprac. (mk) 

Czy pracodawca w Państwa 
firmie dba o podnoszenie 
kwalifikacji pracowników?

Udział osób zatrudnionych na czas określony w ogólnej liczbie pracowników 
najemnych w latach 2010– 2018 (IV kwartał), w proc.
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Zmiana przepisów dotyczących za-
sady zatrudniania pracowników na 
czas określony ustawą z 25 czerwca 
2015 r. przynosi efekty. Angaże ter-
minowe coraz częściej przekształ-
cane są w umowy zawarte na czas 
nieokreślony. Liczba zatrudnionych 
na czas określony zmniejszyła się o 
prawie 9 proc., licząc rok do roku 
2017/2018.   

Jak informuje „Dziennik Gazeta Praw-
na”, powołując się na dane GUS, w IV 
kwartale ub.r. 3,054 mln osób pracowało 
na umowach terminowych. To nadal spo-
ro, ale o 286 tys. mniej niż w analogicz-
nym okresie roku poprzedniego. 

Jest to efektem spadającego bezro-
bocia i związanego z nim pozytywnego 
skutku respektowania oczekiwań kan-
dydatów na pracowników oraz nowych 
reguł zawierania umów o pracę na czas 
określony z ustawy z 25 czerwca 2015 
r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 1220) obowiązujących od 
22 lutego 2016 r. Głównym celem zmian 
było zwiększenie ochrony pracowników 
przed nadużywaniem przez szefów 
umów terminowych, a tym samym za-
pewnienie im większej gwarancji, pew-
ności i stabilności zatrudnienia.

 W poprzednim brzmieniu przepisy 
przewidywały przekształcenie się trzeciej 
umowy na czas określony zawartej po-
między tymi samymi stronami w umo-
wę bezterminową, jeżeli przerwa między 

UMOWY NA CZAS OKREŚLONY

Systematyczny, choć nadal zbyt powolny spadek  

rozwiązaniem a nawiązaniem kolejnego 
angażu nie przekraczała jednego miesią-
ca. Nowy, szczelniejszy model ochrony, 
polega nie tylko na ograniczeniu liczby 
zawieranych umów terminowych – do 
trzech, ale też na wprowadzeniu limitu 
czasowego trwania zatrudnienia na tej 
podstawie do 33 miesięcy.  

Spadek liczby pracowników najem-
nych zatrudnionych na czas określony 
(po wzroście z lat 2013 i 2014) obser-
wujemy od 2015 roku. 

W Polsce umowę na czas określony 
miało na koniec ub.r. 23,4 proc. pra-
cowników. W 2014 r. było to 29 proc., 
w 2015 27,9 proc., w 2016 – 26,8 proc., 
a w 2017 25,5 proc. To korzystny trend, 
ale nadal jesteśmy w ogonie UE. Wię-
cej procentowo zatrudnionych na czas 
określony jest tylko w Hiszpanii – 27,5 
proc. Dane Eurostatu za III kwartał 
ub.r. wskazują na średnią dla UE na 
poziomie 14,4 proc. 

(asg)

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy wszystkim członkom i sympatykom 
 NSZZ „Solidarność” życzę radości i nadziei, które niesie ze sobą  

Święto Zmartwychwstania Pańskiego. 
Szczęścia i miłości w Rodzinie, pracy dającej satysfakcję  

i należycie opłacanej, dobrych ludzi wokół.
Wesołego Alleluja!

Krzysztof Dośla
Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”



Nr 4/kwiecień 20194
SPOJRZENIE

Pi¹tka Kaczyñskiego 
czy pi¹tka Biedronia

Piątka Kaczyńskiego – trzynasta emerytura, likwidacja PIT dla 
osób do 26 roku życia, 500 plus na pierwsze dziecko, wyższe 
koszty uzyskania przychodu i niższe podatki oraz przywrócenie 
lokalnych połączeń autobusowych. Piątka Biedronia – legali-
zacja związków partnerskich, małżeństwa par jednopłciowych, 
nowelizacja kodeksu karnego dotycząca przestępstw z nienawi-
ści, regulacje w zakresie „uzgodnienia płci”, edukacja antydy-
skryminacyjna (czyli LGBT). Która „piątka” lepsza, niech Państwo 
zadecydują sami.

Hipokryta miesi¹ca
À propos Roberta Biedronia. Otrzymuje on tytuł hipokry-
ty minionego miesiąca. 21 marca w Światowy Dzień Osób 
z Zespołem Downa, lider Wiosny ubrał dwie różne skarpetki na 
nogi i nie omieszkał zamieścić zdjęcia z tego wiekopomnego 
wydarzenia na Twitterze wraz z komentarzem: „Dziś nie do pary! 
A wszystko za sprawą tego, że obchodzimy dziś Światowy Dzień 
Osób z Zespołem Downa. Różni ale równie ważni!” – napisał na 
Twitterze Robert Biedroń. To jest szczyt obłudy, przez 364 dni 
w roku popierać aborcję eugeniczną, której o�arami są głównie
dzieci z Zespołem Downa, a jeden dzień w roku solidaryzować 
się z nimi! Chociaż nie wiadomo, czy nawet jeden dzień w roku, 
bo Biedroń nic nie mówił, że 21 marca nie popiera aborcji. 

We w³asnym sosie

Powszechnie znany ze swych na wskroś kulturalnych i wyważo-
nych wypowiedzi profesor Stefan Niesiołowski po raz kolejny 
dał głos. Tym razem w wysoce kulturalny sposób zbeształ 
swojego byłego partyjnego szefa, Grzegorza Schetynę. – Sche-
tyna to żałosna kreatura, która nie zasługuje na splunięcie. To 
coś wyjątkowo plugawego. Jeśli taki ktoś stoi na czele obozu, 
który ma pokonać PiS, to ja nie chcę mieć z tym obozem nic 
wspólnego. Schetynę powinno się wyrzucić na zbity pysk. Jeśli 
go nie wyrzucą, to obóz PO przegra wybory i Kaczyński będzie 
dalej rządził – stwierdził Jurny Stefan. Grzegorz Schetyna tuż 
po ujawnieniu seksskandalu z udziałem posła Niesiołowskiego 
stwierdził, że o tej sprawie mówiło się od dawna na sejmowych 
korytarzach. Jak widać, słowa te zraniły znanego entomologa do 
żywego…

Frans Timmermans 
chwali PiS
Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Rywale 
polityczni nie wahają się używać różnych sposobów, aby 
pognębić przeciwnika. Ostatnio wiceszef Komisji Europejskiej 
Frans Timmermans, znany ze swej sympatii do obecnej polskiej 

opozycji i antypatii do polityków dobrej zmiany, skrytykował 
rząd PO-PSL, który jego zdaniem „zaniedbał politykę socjalną”. 
Co więcej, pochwalił obecnie rządzącą ekipę słowami: „PiS miał 
rację, kładąc akcent na działania prospołeczne”. I bądź tu mądry, 
wyborco. Może Frans Timmermans zrobił to specjalnie, wiedząc, 
że nie cieszy się zbytnią sympatią polskiego społeczeństwa, 
liczy, że swoimi słowami zniechęci wyborców Zjednoczonej 
Prawicy.

Nie bêdzie 
ratowa³ Polski 

Bronisław Komorowski, na pytanie, czy zamierza startować 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego, stwierdził, że gdyby 
widział jakąś wielką potrzebę ojczyzny, to by wystartował. A więc 
możemy spać spokojnie, nie jest tak źle, jak wieszczy opozycja, 
nie trzeba ratować Polski przed PiS-em. Były prezydent indagowa-
ny na okoliczność, co prawdziwy opozycjonista powinien zrobić 
ze świadczeniami społecznymi wypłacanymi przez obecny rząd, 
zaapelował: „Brać te 500 plus, brać tę trzynastkę i nie kwitować, 
nie głosować na PiS”. PiS idealny nie jest, ale gdy przyjdzie PO, to 
jak mówi klasyk, „piniędzy” nie będzie na nic.

Zakaz spodni
„Uwaga!!! Pacjentki do badania kolan i zastrzyków do stawu 
kolanowego PROSZONE SĄ zgłaszać się w dniu badania w spód-
nicy. ZAKAZ SPODNI” – tej treści ogłoszenie zawisło na drzwiach 
gabinetu ortopedycznego w szpitalu miejskim w Częstochowie. 
Okazuje się jednak, że nie jest to kolejny atak na prawa kobiet, 
ale działanie „innowacyjne”, mające na celu skrócenie czasu 
przygotowania pacjentek do badania. Sęk w tym, że panowie 
na badanie mogą przychodzić w spodniach, i to długich. No 
dobrze, a jak nie wiadomo, kto jest panem, a kto panią? Mimo 
wszystko jednak dyskryminacja.

Prowokacja czy g³upota?

Na 2 kwietnia przypada kolejna rocznica śmierci Jana Pawła II. 
Zgadnijcie Państwo, jaka debata w tym dniu zostanie zorga-
nizowana w Europejskim Centrum Solidarności? Otóż w miej-
scu, które ponoć ma za zadanie propagować wartości, które 
legły u podstaw NSZZ „Solidarność”, w dniu tak ważnym dla 
dziedzictwa naszego Związku, odbędzie się dyskusja na temat 
„Jeden partner/ka przez całe życie, czy co tydzień jeden/jed-
na?”, której inicjatorem jest Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT 
Tolerado. W obliczu nieliczenia się z uczuciami ludzi, dla których 
„Solidarność” i Jan Paweł II są wciąż ważni, trzeba sobie zadać 
pytanie, czy ludzie, którzy kierują ECS są głupi czy tak zadufani 
w sobie, że świadomie profanują słowo „Solidarność”? No i jeżeli 
to wszystko idzie w tym kierunku, to może i dobrze,  że Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego daje na ECS mniej 
pieniędzy? Nie dziwi też, że NSZZ „Solidarność” wycofał swoich 
przedstawicieli z Rady oraz Rady Historycznej tej instytucji. 
Niestety, szans na porozumienie brak...

I ŚMIESZNO, I STRASZNO

AKTUALNOŚCI

25 lat
Początek 1994 roku. Dwadzieścia pięć lat temu. Nasz Region przygoto-
wuje się do jednej z większych akcji – wydawania własnego miesięcz-
nika w nakładzie 52 tysięcy egzemplarzy, który docelowo docierać miał 
do każdego członka Związku w Regionie. Do tego celu sporządzona 
została odpowiednia unikatowa baza adresowa. I tak, w kwietniu 1994 
roku ukazuje się pierwszy numer „Magazynu Solidarność” – naszego 
związkowego pisma, które do dziś dostarcza co miesiąc informacje i ko-
mentarze dotyczące przede wszystkim związkowej działalności. Oczy-
wiście, dziś w dobie Internetu, Facebooka czy telewizyjnych kanałów 
informacyjnych sytuacja jest diametralnie inna. Jednak dwadzieścia 
pięć lat temu, w kilka miesięcy po tym, jak tryumfalny comeback do 
władzy zanotowali postkomuniści, dostęp do informacji stawał się bez-
cenny. Szczególnie że – jak pisałem w pierwszym numerze – „większość 
społeczeństwa odwraca się powoli od tego, co sami rozpoczęliśmy, 
czuje się zawiedziona, zniechęcona, nie ma poczucia bezpieczeństwa i 
odrobiny choćby stabilizacji.”

W pierwszym numerze „Magazynu” o belgijskich związkowcach raczą-
cych się małżami w zakładowej stołówce pisała Małgorzata Kuźma, o 
recepcie na bezrobocie w postaci pośrednictwa pracy w PLO – Andrzej 
Kościk, a przed panoszącymi się coraz bardziej zleceniami w miejsce 
etatu przestrzegał dr Waldemar Uziak. Czytając ten pierwszy „Maga-
zyn”, ma się nieodparte wrażenie, iż wiele problemów także dzisiaj jest 
przedmiotem związkowej troski. Ale wiele też się zmieniło – dwadzie-
ścia pięć lat temu bezrobocie było chorobą nr 1 – w niektórych pomor-
skich powiatach przekroczyło 30 procent. „Magazyn” był bezpłatny, 
ale zainicjowaliśmy „Klub przyjaciół” – członkiem zostać mogły osoby 
fizyczne lub struktury, które na rzecz „Magazynu” wpłaciły cegiełkę w 
wysokości... pół miliona złotych. Oczywiście przed denominacją. Tak 
więc „Magazyn” towarzyszy związkowym działaniom już dwadzieścia 
pięć lat. Dla historyka badającego ten okres stanowić zapewne będzie 
znakomite źródło wiedzy, ale i dla tych, którzy współtworzyli gdańską 
„Solidarność”, może być ważną podróżą w nie tak odległą przeszłość.

Na początku kwietnia mija też inna rocznica – czternaście lat temu od-
szedł od nas św. Jan Paweł II. Wówczas – jak przypomniało Prezydium 
ZRG – towarzyszył temu ból i smutek milionów Polaków, a ponad 
milion osób, w tym tysiące Polaków, także członków „S”, towarzyszyło 
Mu w ostatnim pożegnaniu. Miałem okazję uczestniczyć w tym przej-
mującym wydarzeniu. Poczucie straty było ogromne – Ojciec Święty 
Jan Paweł II patronował przecież i wspierał „Solidarność” tak w ciemną 
noc stanu wojennego, jak i później, już w wolnej, ale targanej niepoko-
jami ojczyźnie. I dziś często zadaję pytanie, czy gdyby był z nami dłużej, 
zmieniłaby się Polska na lepsze, czy zapobiegłby ideologicznej wojnie, 
którą toczą dziś często ci, którzy chętnie robili sobie z Nim zdjęcia? 
I – niestety – wydaje się, że nic by się nie zmieniło. Bo Europa dziś 
idzie w przeciwnym kierunku, niż szedł nie tylko św. Jan Paweł II, ale 
także ojcowie założyciele – w tym także kandydaci do świętości Robert 
Schuman i Alcide de Gasperi. Warto o tym pamiętać już niedługo, bo 
przecież w dużej mierze od nas zależy, jaka będzie przyszłość. Damy 
temu wyraz w majowych wyborach.

Jacek Rybicki
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AKCJA PROTESTACYJNA

Ponieważ do 28 marca br. rząd nie 
przedstawił konkretnych propozycji 
realizacji postulatów NSZZ „Solidar-
ność” oraz terminów, to 4 kwietnia  
2019 roku, o godzinie 15 pod siedzi-
bami urzędów wojewódzkich w całym 
kraju odbędą się manifestacje związ-
kowców. 

W środę, 20 marca w warszawskiej sie-
dzibie Związku obradował Ogólnopolski 
Sztab Protestacyjno-Strajkowy. W jego 
skład wchodzą przewodniczący regionów 
i struktur branżowych NSZZ „Solidar-
ność”, m.in. Krzysztof Dośla, przewod-
niczący Zarządu Regionu Gdańskiego.  
Sztab do czwartku, 28 marca oczekiwał 
od rządu premiera Morawieckiego kon-

„Solidarność” mówi rządowi: 
sprawdzamy!

tyczące emerytur, kwoty wolnej od podat-
ku. I drugi, pod przewodnictwem ministra 
Tobiszowskiego, który zajmował się kwe-
stią emisji CO2 i wzrostu cen energii.

– Będziemy rozmawiać w zespo-
łach roboczych związkowo-rządowych 
o dobrych miejscach pracy, o partycy-
pacji we wzroście gospodarczym. Nie 
poprzestaniemy na złożonych obietni-
cach. Podczas sierpniowego spotkania 
Krajówki z premierem Morawieckim 
zostało poruszonych wiele tematów. 
Liczyliśmy, że zgłoszone problemy zo-
staną rozwiązane lub podjęte zostaną 
konkretne decyzje przy konstruowaniu 
i przyjmowaniu ustawy budżetowej. Tak 
się nie stało – mówił po starcie rozmów 
Krzysztof Dośla. 

związkowego w służbach mundurowych, 
zwolnienia z podatku dochodowego skła-
dek związkowych, opracowania systemu 
rekompensat dla odbiorców indywidual-
nych przewidywanego wzrostu cen ener-
gii. Nadal nie podniesiono kwoty wolnej 
od podatku.   

19 marca br. dzień przed spotkaniem 
sztabu odbyło się kolejne spotkanie jego 
przedstawicieli z reprezentantami rządu.  

„Z zadowoleniem przyjmujemy re-
alizowane już i zapowiadane transfery 
socjalne wzmacniające polską rodzinę, 
ale oczekujemy realizacji  postulatów do-
tyczących sytuacji pracowników  – czy-
tamy w komunikacie wydanym 21 mar-
ca, podpisanym przez Krzysztofa Doślę, 
przewodniczącego ZRG NSZZ „S”.

Rząd Zjednoczonej Prawicy zrealizo-
wał wiele ważnych postulatów pracowni-
czych i społecznych, dzięki którym wygra-
ła opcja zmiany w 2015 roku. Tymczasem 
Ministerstwo Finansów opublikowało sza-
cunkowe wykonanie budżetu za styczeń i 
luty 2019 roku. Deficyt sięgnął 800 mln zł. 
W okresie styczeń – luty 2019 r. dochód 
państwa wyniósł 64,8 mld zł, a wydatki to 
65,6 mld zł. Rząd musi znaleźć dodatkowe 
42 mld zł na sfinansowanie „Nowej Piąt-
ki”. Proste rezerwy finansowania i walka z 
luką VAT nie pozwoli sfinansować nowych 
obietnic. Przed rokiem łączny wynik bu-
dżetu państwa wynosił (po lutym 2018 r.) 
4,46 mld zł nadwyżki.

Spełnienie rządowych obietnic 
i związkowych postulatów zależy od kon-
dycji budżetu państwa. Jak strumienie fi-
nansów są dedykowane zależy od rządu i 
siły nacisku partnerów społecznych. Rząd 
nie ma własnych pieniędzy. 359,7 mld zło-
tych – to zaplanowane wpływy podatkowe, 
które w tym roku zasilą budżet państwa. 
Składają się na nie m.in.: 179 mld zł z VAT, 
64,3 mld zł z PIT i 34,8 mld zł z CIT, akcyza 
to 68 mld zł. Całościowe dochody budżetu 
państwa oszacowane są na 387,7 mld zł. To 
dochody podatkowe finansują programy 
socjalne, m.in. program „500 plus”, projekt 
„Dobry start”, emerycką „trzynastkę”, obni-
żenie progu podatkowego z 18 na 17 proc., 
odbudowę lokalnych połączeń autobuso-
wych czy tzw. emerytury „matczyne”. 

(asg)

Od 11 grudnia ub.r. 
„Solidarność” domaga się 
realizacji związkowych 
postulatów, z których 
na czoło wybija się 
podniesienie płac w sferze 
budżetowej. To swoiste 
upominanie się o udział osób 
wynagradzanych z daniny 
publicznej w dzieleniu tortu 
wzrostu gospodarczego. 

Sztab Protestacyjno-Strajkowy NSZZ „Solidarność”, Warszawa, 20 marca 2019 r. 
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„Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, 
któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością 
taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście nigdy nie 
zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych 
korzeni, z których wyrastamy”. 

14 ROCZNICA ŚMIERCI ŚW. JANA PAWŁA II

Święty Jan Paweł II, 
Prorok i Nauczyciel 

Jan Paweł II w Sopocie, rok 1999. 

2 kwietnia 2005 r., w przededniu Niedzieli Miłosierdzia, o godz. 21.37 św. Jan 
Paweł II odszedł do Domu Ojca.

W 1979 r. Ojciec Święty wypowiedział na pl. Zwycięstwa w Warszawie słowa: 
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!”. Rok później na Bramie 
nr 2 Stoczni Gdańskiej im. Lenina obok wizerunków Matki Boskiej stoczniowcy 
zawiesili portret papieża.

Podczas audiencji 11 listopada 2003 r. Ojciec Święty mówił do związkowców 
z „Solidarności”: „Władza przechodzi z rąk do rąk, a robotnicy, rolnicy, nauczyciele, 
służba zdrowia i wszyscy inni pracownicy, bez względu na to, kto sprawuje władzę 
w kraju, oczekują pomocy w obronie ich słusznych praw. Tu nie może zabraknąć 
Solidarności”. 

Jakże są te słowa aktualne.   
Święty Jan Paweł II swym autorytetem i postawą zjednał sobie katolików, wy-

znawców innych religii, a nawet niewierzących. W 2005 r. cały świat z niepokojem 
komentował doniesienia z Watykanu. W Rzymie i pod oknem przy ul. Francisz-
kańskiej 3 w Krakowie oraz w niezliczonych innych miejscach na globie, modlono 
się za Ojca Świętego. O 21.37 w godzinie odejścia papieża do Domu Ojca zapadła 
cisza, przerywana biciem dzwonów.

(asg)
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kretnych propozycji załatwienia postula-
tów i terminów ich realizacji. Przy braku 
konkretów Związek zdecydował się na 
zorganizowanie 4 kwietnia br. od godziny 
15 manifestacji przed wszystkimi urzęda-
mi wojewódzkimi.    

Od 11 grudnia ub.r. „Solidarność” 
domaga się realizacji związkowych po-
stulatów, z których na czoło wybija się 
podniesienie płac w sferze budżetowej. 
To swoiste upominanie się o udział osób 
wynagradzanych z daniny publicznej 
w dzieleniu tortu wzrostu gospodarczego. 
O wzrost wynagrodzeń i godność zawodu 
upominają się nauczyciele (piszemy o tym 
w „MS”), a także pracownicy sądów (95 
proc. pracowników sądów, z wyłączeniem 
sędziów, asesorów, referendarzy i kurato-
rów sądowych, zarabia mniej niż 2853,95 
zł netto, w tym 20 proc. otrzymuje wyna-
grodzenie zasadnicze do kwoty 1808,10 zł 
netto), administracji publicznej, ratowni-
cy medyczni itd. 

Przypomnijmy, że w siedzibie PiS przy 
ul. Nowogrodzkiej odbyło się 25 lutego br. 
spotkanie delegacji NSZZ „Solidarność” z 
władzami państwowymi i liderem partii 
Jarosławem Kaczyńskim. Pilnego omó-
wienia wymagała sytuacja pracowników 
budżetówki oraz postulaty związkowe. Po-
wołane zostały dwa związkowo-rządowe 
zespoły robocze. Jeden pod przewodnic-
twem premiera Mateusza Morawieckiego, 
który miał zaproponować rozwiązania do-

Komisja Krajowa NSZZ „Solidar-
ność” w Stanowisku z 11 grudnia ub.r. 
jasno stwierdziła, iż z niepokojem obser-
wuje pogarszającą się sytuację społeczną 
oraz narastające napięcia.

„Powiększające się dysproporcje 
w wynagrodzeniach zatrudnionych 
w sferze finansów publicznych wręcz 
wskazują na dyskryminowanie całych 
grup zatrudnionych w tej sferze” – czy-
tamy w stanowisku.

NSZZ „S” domaga się m.in. podwyżek 
w sferze finansów publicznych, proporcjo-
nalnie do już realizowanego wzrostu wy-
nagrodzeń w sferze mundurowej, krajowej 
administracji skarbowej czy też celników, 
wprowadzenia kryterium stażowego 
uprawniającego do przejścia na emeryturę 
bez względu na wiek (tak, aby pracowni-
cy o długoletnich okresach składkowych 
nabywali uprawnienia emerytalne bez 
względu na wiek) oraz objęcia wszystkich 
wykonujących i świadczących pracę, bez 
względu na formę umowy, proporcjonal-
nymi składkami emerytalno-rentowymi 
od osiąganych dochodów, z zachowa-
niem zasady 30-krotności, odmrożenia 
wskaźnika naliczania zakładowego fun-
duszu świadczeń socjalnych, rozwiązań 
zabezpieczających przed wzrostem cen 
energii oraz funkcjonowania przedsię-
biorstw energochłonych, niewliczania do 
minimalnego wynagrodzenia dodatków 
za wysługę lat, wprowadzenia pluralizmu 

2 kwietnia dla wielu Polaków jest dniem pamięci o jednym z największych na-
szych rodaków w historii, duchowym ojcu „Solidarności” – świętym Janie Pawle II, 
który odszedł od nas w tym właśnie dniu czternaście lat temu. Wówczas cała Polska 
jednoczyła się w bólu, żalu i smutku, a setki tysięcy Polaków, w tym tysiące członków 
„S”, uczestniczyło w Jego ostatnim pożegnaniu. 

Z tym większym oburzeniem przyjmujemy fakt, że w tym właśnie dniu w Europej-
skim Centrum Solidarności organizowana jest konferencja na temat głęboko sprzecz-
ny z nauczaniem św. Jana Pawła II. Naszym zdaniem potwierdza to po raz kolejny fakt, 
że działania kierownictwa ECS są sprzeczne z ideowym przesłaniem „Solidarności” tak 
blisko związanej z naszym Ojcem Świętym. Potwierdza to też, że wielu środowiskom 
zależy na toczeniu w Polsce wojny ideologicznej. Szkoda, że bierze w niej udział także 
Europejskie Centrum Solidarności.

Oczekujemy, że właściwe wnioski z tej sytuacji wyciągną założyciele ECS, w tym 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Gdańsk  28.03.2019 r.

Stanowisko Prezydium ZRG NSZZ „Solidarność”  
ws. konferencji w Europejskim Centrum Solidarności
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Ze wstępnych wyników referendów, 
które napływają do Międzyregionalnej 
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” w Gdańsku, wynika, że 
nauczyciele i pracownicy oświaty poparli 
w zdecydowanej większości strajk.

Strajk!

I tak na przykład na terenie działalno-
ści oświatowej KZ „S” Czersk w dziesię-
ciu placówkach oświatowych frekwencja 
wahała się od 62 do 93 proc., a za straj-
kiem opowiedziało się od 79 do 100 proc. 
osób Na terenie KM „S” w Malborku 
w trzynastu szkołach i przedszkolach 
frekwencja wynosiła od 78 do 93 proc., 
a za strajkiem opowiedziało się od 87 do 
100 proc. uczestników. W Kwidzynie zaś 
odpowiednio frekwencja od 68 do 88 
proc., za strajkiem od 92 do 100 proc., 
w Przywidzu 65–83 proc., za strajkiem od 
83 do 100 proc., w Wejherowie zaś przy 
frekwencji 56–97 proc., za strajkiem było 
od 56 do 99 proc. osób.

W szkołach w Kolbudach przy fre-
kwencji 74–91 proc. za strajkiem było od 
82 do 100 proc. uczestników. W jednej 
z KZ „S” w Kartuzach za strajkiem było 
77,4 proc. pracowników, przy frekwencji 
65,4 proc. Z kolei na terenie KZ w Sztu-
mie w ośmiu placówkach frekwencja wa-
hała się od 66 do 100 proc., a za strajkiem 
opowiedziało się od 65 do 100 proc. bio-
rących udział w referendum. KM POiW 
Ziemi Puckiej NSZZ „S” podała z kolei, 
iż w piętnastu placówkach oświaty na jej 
terenie frekwencja wahała się między 54 
a 83 proc., a za strajkiem było od 70 do 
100 proc. głosujących.

W ramach ogólnopolskiej akcji 
protestacyjnej przeprowadzono ofla-

gowanie szkół na terenach objętych 
działaniem Międzyregionalnej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Soli-
darność” w Gdańsku.  

26 marca odbyło się zebranie Sztabu 
Protestacyjno-Strajkowego gdańskiej 
sekcji w sali Akwen. Nie brakowało 
emocji. W tych placówkach, w których 
przeprowadzone zostały referenda, 
do 1 kwietnia należy podjąć uchwa-
ły o strajku, powiadomić dyrektorów 
szkół oraz uzgodnić zasady współpracy 
między szefami placówek a komitetem 
strajkowym.

Komisje związkowe, które zakoń-
czą procedurę sporu zbiorowego, mają 
wszelkie prawo i możliwość przystąpie-
nia do strajku 8 kwietnia br.  

Dialog? Jaki dialog…

25 marca br. w Centrum Partner-
stwa Społecznego „Dialog” nie było 
premiera Mateusza Morawieckiego. 
W rządowej delegacji w Radzie Dialo-
gu Społecznego uczestniczyli minister 
rodziny, pracy i polityki społecznej 
Elżbieta Rafalska oraz wicepremier do 
spraw społecznych Beata Szydło. Na 
spotkaniu pojawiła się szefowa resortu 
edukacji Anna Zalewska i wiceminister 
finansów Filip Świtała. W spotkaniu 
brali udział przedstawiciel prezydenta 
minister Andrzej Dera i szef kancelarii 
premiera Michał Dworczyk.

Po stronie związkowej zasiedli 
m.in.: Ryszard Proksa, przewodniczący 
Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność”, członek prezydium 
Komisji Krajowej NSZZ „S” do spraw dia-
logu społecznego Henryk Nakonieczny, li-
der ZNP Sławomir Broniarz i przewodni-

cząca RDS – szefowa Forum Związków 
Zawodowych Dorota Gardias.

Rozmowy zakończyły się fiaskiem, 
mimo iż wicepremier Szydło obiecała 
przyspieszenie podwyższenia pensji 
nauczycieli o kilka miesięcy (ze stycznia 
2020 r. na wrzesień 2019 r.), ale tylko 
o 5 proc,. czyli około 130–170 zł na na-
uczyciela. Wicepremier robiła tzw. do-
brą minę, ale nie udało jej się dogadać 
w imieniu rządu z „S”, ZNP i FZZ.

Rozmowy mają być kontynuowane 
1 kwietnia br. A wszystko to w trakcie 
kampanii wyborczej do europarlamentu.

– Poprosiliśmy, by strona związkowa 
doprecyzowała oczekiwania i by centrale 
związkowe w miarę możliwości uzgod-
niły swoje stanowiska – mówiła Beata 
Szydło, przerzucając na związkowców 

odpowiedzialność za fiasko pierwszych 
rokowań.

Z minister edukacji Anną Zalewską 
związkowcy rozmawiać już nie chcą. 
Oświatowa „Solidarność” ma dość 
lekceważenia przez ministerstwo, nie-
efektywnych spotkań z szefową MEN 
i jej monologów. Już w maju ub.r. padł 
wniosek o dymisję minister Zalewskiej. 
Związkowcy domagają się interwencji 
premiera Morawieckiego.

Postulaty

Zarówno gdańska Międzyregionalna 
Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „S”, 
jak i Sztab Protestacyjno-Strajkowy 
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „S” wysunęły postulaty podnie-
sienia płac w oświacie analogicznie jak 
w resortach mundurowych, nie mniej 
niż 650 zł od stycznia 2019 r. i o kolej-
ne 15 proc. od stycznia 2020 r. Wśród 
żądań jest też przywrócenie krótszej 
ścieżki awansu zawodowego i zmiana 
przepisów o ocenie pracy nauczycieli 
oraz likwidacja bezpłatnych godzin pra-
cy nauczyciela przez zapewnienie środ-
ków na wszystkie zajęcia pozalekcyjne. 
Kwota podwyżki ma być doliczona do 
wynagrodzenia zasadniczego bez wzglę-
du na stopień awansu zawodowego. Pod-
wyżki miałyby objąć także pracowników 
administracji i obsługi szkolnej.

Protest

Jako że związkowe postulaty nie spo-
tkały się z pozytywnym przyjęciem MEN, 
w małopolskim Kuratorium Oświaty od 
11 marca br. trwa strajk okupacyjny. Od 
25 marca przybrał on dramatyczną formę 
strajku głodowego.

„Jesteśmy oburzeni powielanymi 
przez niektórych polityków stereotypa-
mi dotyczącymi czasu pracy nauczycie-
li czy też odsyłaniem ich do programu 
„500+”. Większość z nas czeka już 30 
lat na poprawę warunków pracy i płacy. 
Teraz domagamy się godnych wynagro-
dzeń i prawdy o naszej pracy oraz sza-
cunku” – brzmi fragment oświadczenia 
odczytanego przez Agatę Łyko, prze-
wodniczącą małopolskiej oświatowej 
„S”, przed Barbarą Nowak, małopolską 
kurator oświaty, w jej gabinecie przed 
rozpoczęciem strajku okupacyjnego.

Nikt z rządu nie spotkał się z protestu-
jącymi, więc protest głodowy rozpoczęło 
trzech nauczycieli: z Olkusza, Dąbrowy 
Górniczej i Bydgoszczy.  

– Mamy wrażenie, że jesteśmy niewi-
dzialni, że nikt nie zauważa naszej wy-
ciągniętej dłoni – powiedziała Monika 
Ćwiklińska, nauczycielka matematyki 
z Dąbrowy Górniczej, która bierze udział 
w proteście głodowym.

Prezydium Zarządu Regionu Gdań-
skiego „S” 14 marca przyjęło stanowisko 
popierające akcję protestacyjną w Krako-
wie. „Rozumiemy, iż okupowanie kura-
torium w Krakowie jest decyzją drama-
tyczną, podjętą jednak po wyczerpaniu 
innych form dialogu z MEN” – czytamy 
w dokumencie.

PROTEST NAUCZYCIELI

Wrzenie w oświacie
Płace

Po deklaracjach rządu o bardzo do-
brej kondycji budżetu i optymistycznym 
budżecie na 2019 rok nadszedł czas na 
pochylenie się nad kondycją zawodu na-
uczyciela, a przede wszystkim na jego fi-
nansowej stronie. Ta bowiem od podwy-
żek z lat 2008–12 się nie zmienia, czyli de 
facto uposażenia nauczycielskie się cofają, 
potęgując rozziew między pensjami w go-
spodarce i w sferze oświaty. Bez godnych 
płac nie ma mowy o podnoszeniu rangi 
zawodu nauczyciela. Polski nauczyciel 
zarabia połowę…średniej płacy swoich 
kolegów z pozostałych krajów OECD.

–  Problem ujawniła akcja pokazywania 
tzw. pasków o wynagrodzeniach, które na 
rękę wynoszą około 1800 zł w przypadku 
nauczyciela zaczynającego staż w oświa-
cie. A mówimy o ludziach, którzy skoń-
czyli szkoły wyższe, często uzupełniając 
wykształcenie o dodatkowe kwalifikacje 
pedagogiczne – stwierdza Wojciech Ksią-
żek, przewodniczący Międzyregionalnej 
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „So-
lidarność” w Gdańsku. – Widać było ten 
rozziew także w 2018 roku, gdy płace ogó-
łem wzrosły o 7,5 proc., jak podaje GUS, 
gdy tymczasem w oświacie średniorocznie 
o ok. 3.8 proc. (podwyżka o 5 proc., ale od 
1 kwietnia 2018 r.) 

Trudny rok

Dla ósmoklasistów i ostatniego już 
rocznika gimnazjalistów rozpoczyna 
się trudny rok.  A mowa o całej armii 
– ósmoklasiści i gimnazjaliści to w su-
mie około 725 tysięcy dzieci. Tak wielu 
uczniów nauki w szkołach średnich nie 
zaczynało od dwudziestu lat, kiedy tra-
fiły tam roczniki wyżu demograficzne-
go lat osiemdziesiątych.   

– Nie dość, że trwa spór o poziom płac, 
to przed wieloma szkołami pojawiło się 
mnóstwo pytań przed 1 września 2019 r., 
gdy do szkół ponadpodstawowych zaczną 
uczęszczać dwa roczniki, ostatni absolwen-
ci zamykanych gimnazjów, ale i pierwsi 
absolwenci kończący ósme klasy szkół 
podstawowych. Ścisk, i tak przez cztery 
lata – dodaje Wojciech Książek.  

Tymczasem szefowa MEN wybiera 
się w maju tego roku do Parlamentu Eu-
ropejskiego. Będzie kandydowała z listy 
PiS w okręgu dolnośląsko-opolskim, 
kampanię poprowadzi akurat w czasie 
egzaminów ósmoklasistów, ostatnich 
egzaminów gimnazjalnych oraz ma-
tur, a przed nowym rokiem szkolnym, 
w którym skumulują się w szkołach 
dwa roczniki.

– Kumulacja dotyczy też negatyw-
nych emocji w szkołach – mówi Wojciech 
Książek. I dodaje: – Nie dość, że trwa spór 
o płace, o zmianę języka mówienia rządzą-
cych o edukacji, bez takiego uśmiechnię-
tego optymizmu na pokaz, to nauczyciele 
mają poczucie chaosu także jeżeli chodzi 
o system ich oceniania i awansu. Trudno, 
aby związek zawodowy ustawiał się wbrew 
tym odczuciom. Tu już nie chodzi tylko 
o płace, a o obronę godności zawodu pol-
skiego nauczyciela i wychowawcy. 

Artur S. Górski

Od 25 lutego br. większość szkół w naszym Regionie jest oflagowanych.

Nauczyciele są zdesperowani. Upominają się o wyższe pensje i o godność zawodu, która ma bezpośredni wpływ 
na poziom kadr, a co za tym idzie – jakość edukacji młodych Polaków. Rozmowy między delegacjami związkow-
ców a przedstawicielami rządu 25 marca br. nie przyniosły przełomu. Impas trwa. Być może uda się go przełamać 
w kolejnej turze rozmów zaplanowanej na 1 kwietnia br.

Z minister edukacji Anną 
Zalewską związkowcy 
rozmawiać już nie chcą. 
Oświatowa „Solidarność” 
ma dość lekceważenia przez 
ministerstwo, nieefektywnych 
spotkań z szefową MEN i jej 
monologów. Już w maju 
ub.r. padł wniosek o dymisję 
minister Zalewskiej. 
Związkowcy domagają 
się interwencji premiera 
Morawieckiego.
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Od 20 marca trwa akcja ulotkowo-informacyjna w firmie Castorama Polska Sp. z o.o. przeprowadzana przez NSZZ 
„Solidarność”. Organizatorom chodzi o informowanie pracowników sklepów Castoramy o ich prawach, a także 
o pozyskiwanie nowych członków Związku we wszystkich sklepach na terenie Polski. Przedstawiciele regional-
nych i krajowych struktur „Solidarności” rozdając ulotki rozmawiają z pracownikami o korzyściach wynikających 
z przynależności do Związku.

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W CASTORAMIE

Ogólnopolska akcja promująca „Solidarność”

– Zależy nam, żeby uświadomić 
wszystkim pracownikom, że u nas też 
może być podobnie jak w Wielkiej Bryta-
nii, gdzie pracodawca liczy się z ludźmi i 
płaci im należycie, ale musimy zbudować 
silną „Solidarność”. W liczbie kilku tysięcy 
członków Związku będziemy mieli realny 
wpływ na zmiany w firmie. Pracownicy 
zaczynają otwierać oczy i dostrzegać, że 
warto zawalczyć o siebie i poprawę wa-
runków pracy i płacy – twierdzi Wojciech 
Kasprzyk, przewodniczący Komisji Za-
kładowej NSZZ „Solidarność” w spółce 
Castorama Polska. Dodaje: – Kiedyś ha-
sło naszej firmy brzmiało „Pracownicy 
są najważniejsi”. Dzisiaj na pracownikach 
tylko się oszczędza, szczególnie na tych do-
świadczonych, którzy stanowią największą 
wartość firmy. Jeśli się nie zorganizujemy, 
nic się nie zmieni na lepsze.  

W Regionie Gdańskim akcję przepro-
wadzono 20 marca przy trzech sklepach 
firmy: w Gdańsku przy al. Grunwaldz-
kiej oraz w Osowej, a także w Rumi. 
Pracownicy Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” przy wsparciu członków 
„S” z trójmiejskich sklepów Makro Cash 
& Carry rozdawali pracownikom ulotki, 

rozmawiali z nimi oraz częstowali krów-
kami w papierkach z napisem NSZZ 
„Solidarność” w Castorama Polska.

Zastraszeni pracownicy

– 20 marca byłam z kolegą w Casto-
ramie przy al. Grunwaldzkiej w Gdańsku. 
Przyszliśmy około godziny 12.30. Stali-
śmy niedaleko wejścia służbowego, przez 
które wchodzili i wychodzili pracownicy. 
Wręczaliśmy im ulotki. Oczywiście praco-
dawca próbował utrudnić nam dostęp do 
pracowników, po pewnym czasie przyszedł 
ochroniarz i chciał nas wyrzucić. Poprosili-
śmy o kontakt z dyrektorem sklepu. Wyszła 
do nas pani dyrektor, twierdząc, że jeste-
śmy w tym miejscu nielegalnie. Straszyła 
nas policją, która zresztą nie przyjechała. 
My przecież mamy prawo swobodnego 
dostępu do pracowników, a oni mają kon-
stytucyjne prawo do zrzeszania się – mówi 
Aleksandra Kamola, członek „S”.

Dwójka związkowców rozdawała 
ulotki i częstowała pracowników skle-
pu cukierkami.

– Rozmawialiśmy z pracownikami Ca-
storamy przed rozpoczęciem ich pracy lub 

po jej zakończeniu. Część osób była wy-
raźnie zastraszona, bała się nawet wziąć 
cukierka, bo jak kilka osób stwierdziło, 
zostali zastraszeni, mogą zostać wyrzuce-
ni z pracy. Inni brali po kilka ulotek dla 
kolegów. Byli też tacy, którzy chcieli się 
zapisać do Związku, gdyż widzą, co się 
dzieje. Część osób mówiła, że się zastanowi 
– dodaje Kamola.

Dyskryminacja „Solidarności”

W Castoramie relacja pomiędzy pra-
cownikami a pracodawcą jest dość napięta. 
Pracodawca dyskryminuje „Solidarność”. 
Promuje natomiast powstałą z jego ini-
cjatywy w styczniu tego roku nową or-
ganizację związkową. Jej szefową jest 
przewodnicząca rady pracowników, która 
uczestniczyła w spotkaniach pomiędzy 
pracodawcą a „Solidarnością”, zasiadając 
po stronie pracodawcy.

– Wiele osób chętnie z nami rozma-
wiało, chcieli wiedzieć, dlaczego warto 
zapisać się do „Solidarności”. Rozdałam 
dużo ulotek. Ochrona zachowywała się 
grzecznie. Dyrektor sklepu był bardzo 
kulturalny, doszliśmy do porozumie-

nia – relacjonuje Justyna Sumczyńska, 
członek „S”, która prowadziła akcję przy 
Castoramie w Osowej.

Gorsze wrażenia z akcji wyniosła Iwo-
na Osenkowska, z Działu Organizowania 
i Rozwoju Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”, która twierdzi, że dyrektor 
Castoramy w Rumi nie wyraził zgody na 
spotkanie z pracownikami. Wydzwaniał 
nawet w tej sprawie do swoich zwierzch-
ników. Mimo wszystko akcja została prze-
prowadzona.

– W brytyjskich i francuskich marke-
tach Castoramy zdecydowana większość 
pracowników należy do związków zawo-
dowych, bo wiedzą, że silne związki są w 
stanie skutecznie walczyć o dobre warunki 
pracy i płacy. Tak długo, jak pracownicy 
w Polsce nie zrozumieją tej prostej reguły, 
nic nie zmieni się u nas na lepsze. Dlatego 
muszą zmienić swoją świadomość i prze-
stać się czegokolwiek obawiać, bo żyjemy 
w wolnym kraju – mówi Kasprzyk. 

„Solidarność” w Castoramie jest dys-
kryminowana przez pracodawcę między 
innymi za to, że chce sprawiedliwego po-
działu środków z Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych. Nie wyraża zgody 
na imprezy integracyjne w formie dysko-
tek z alkoholem finansowane ze środków 
socjalnych, czyli środków pracowników. 
Chce też, aby pracownik był godnie trak-
towany, aby nie likwidowano premii, aby 
zarobki rosły realnie, a nie stwarzano pozo-
rów wzrostu wynagrodzeń przez włączanie 
do ich podstawy nagród czy premii.

Brak zysków w angielskiej 
firmie łatają Polacy 

Castorama Polska osiąga dobre wyniki, 
czego nie można powiedzieć o Castoramie 
we Francji, która nie przynosi zakładanych 

zysków. Podobnie jest z brytyjskim odpo-
wiednikiem Castoramy, czyli sklepami 
B&Q. Polscy pracownicy stali się więc jedy-
nie narzędziem do osiągania jak najwięk-
szych zysków. Nie dba się o nich, redukuje 
zatrudnienie do minimum przy rosnących 
obrotach i zwiększającej się liczbie klien-
tów. Powstają nowe markety, ale zatrudnie-
nie spada. Pracowników obciąża się dodat-
kowymi pracami fizycznymi. Pracodawca 
nie przestrzega przepisów BHP. Podwyżki 
płac mają charakter uznaniowy, czyli nie 
są dla wszystkich. Wielu doświadczonych 
pracowników zarabia mniej, niż osoba 
nowo przyjęta, którą trzeba wszystkiego 
uczyć, a najczęściej poprawiać jej pracę. 
To wszystko wynika z chęci zaspokojenia 
zagranicznych akcjonariuszy. We Francji i 
Wielkiej Brytanii tak nie jest, pracownik 
musi być dobrze traktowany, bo inaczej nie 
będzie pracować, a zacznie strajkować.

W grudniu 2018 r. „Solidarność” 
w Castoramie weszła w spór zbiorowy 
z pracodawcą, gdyż domaga się pod-
wyżki w wysokości 900 złotych brut-
to dla każdego pracownika, a także 
zwiększenia zatrudnienia o 10 procent. 
Pracodawca nie chce jednak o niczym 
słyszeć. Nie dopuszcza do rokowań. Jego 
odpowiedzią na żądania „Solidarności” 
było stworzenie własnych związków za-
wodowych, tzw. żółtych związków. Dla-
tego „Solidarność” zdecydowała się na 
przeprowadzenie akcji na rzecz rozwoju 
i promocji Związku. 

– Im więcej ludzi zapisze się do „Soli-
darności”, tym nasz głos będzie silniejszy i 
pracodawca nie będzie mógł go lekceważyć 
– twierdzi przewodniczący Kasprzyk. 

– Tą akcją dotarliśmy już do wielu pra-
cowników i uświadomiliśmy im istnienie 
w firmie naszego Związku. Niektórzy nie 
wiedzieli, że funkcjonujemy w Castora-
mie, że mogą się do nas zapisać. Doszli-
śmy do porozumienia z Działem Rozwoju 
Komisji Krajowej „S”, że akcję reklamującą 
„Solidarność” prowadzimy na poziomie 
ogólnopolskim przy wsparciu regionów i 
innych organizacji zakładowych. Po akcji 
każdy region będzie mógł indywidualnie 
ją kontynuować, o co wnioskujemy. Wie-
le wskazuje, że powstaną nowe komisje 
oddziałowe i będziemy mieli coraz wię-
cej aktywnych i ujawnionych działaczy w 
sklepach. Chcemy, aby każdy sklep miał 
swojego przedstawiciela „Solidarności” 
– dodaje Wojciech Kasprzyk. 

Maria GiedzPromocyjne krówki.

150 tys. nowych miejsc pracy w 
handlu powstało w 2018 roku. To 
jedna piąta wszystkich nowo utwo-
rzonych etatów w naszym kraju. 
Dane Głównego Urzędu Statystycz-
nego wskazują, że ograniczenie 
handlu w niedziele nie miało nega-
tywnego wpływu na liczbę miejsc 
pracy w tym sektorze gospodarki.

Z raportu GUS „Popyt na pracę 
w IV kwartale 2018 roku” wynika, 
że liczba nowo utworzonych miejsc 

pracy w sektorze handlu i naprawy 
pojazdów samochodowych była nie-
mal identyczna jak w poprzednich 
dwóch latach, gdy ograniczenia w nie-
dzielnym handlu nie obowiązywały. 
Wskaźnik ten jest również wyższy niż 
w latach 2005–2015.

Z danych GUS wynika również, że 
w ubiegłym roku w sektorze handel 
i naprawa pojazdów liczba nowych 
miejsc pracy przewyższyła liczbę zli-
kwidowanych etatów o 60 tys. – Prze-
ciwnicy ustawy o ograniczeniu handlu 

w niedziele alarmują w mediach, że w 
ubiegłym roku w handlu zniknęło 90 
tys. miejsc pracy. Nie dodają jednak, że 
w tym samym czasie powstało 150 tys. 
nowych miejsc pracy. To zwykła mani-
pulacja i wyciąganie tylko tych liczb, 
które pasują im do z góry założonej 
tezy – mówi Alfred Bujara, przewod-
niczący Sekretariatu Banków, Handlu 
i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”.

Szef handlowej „S” podkreśla, że 
nie ma żadnych oficjalnych danych 
statystycznych wskazujących na ja-

kikolwiek negatywny wpływ ograni-
czenia handlu w niedziele na liczbę 
miejsc pracy w tym sektorze. W jego 
ocenie przyczyna likwidacji miejsc 
pracy w handlu jest zupełnie inna. 
Wynika ona z rekordowo niskiego 
bezrobocia oraz z cięcia kosztów przez 
duże sieci handlowe. Sieci oferują ni-
skie wynagrodzenia i fatalne warunki 
pracy, więc pracownicy się zwalniają, 
a na ich miejsce nie ma chętnych do 
pracy. Z drugiej strony część sieci ce-
lowo nie uzupełnia wolnych etatów 

i gdy pracownik odchodzi z pracy nie 
szuka nikogo nowego na jego miejsce, 
tnąc w ten sposób koszty.

– W krajach zachodnich w takich 
samych sklepach tych samych sieci 
zatrudnionych jest nawet dwukrot-
nie więcej pracowników niż w Polsce 
– wyjaśnia Bujara.    

Krajowy Sekretariat Banków, 
Handlu i Ubezpieczeń NSZZ 

„Solidarność”

W handlu powstało 150 tysięcy nowych miejsc pracy
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Kariera wypowiedzi 
anonimowego sklepikarza

Jak budowana jest fałszywa narra-
cja, która ma służyć zdyskredytowa-
niu istniejącego ograniczenia handlu 
w niedziele pokazuje kariera jednego 
zdania z gazety. 27 listopada 2018 roku 
w „Rzeczpospolitej” ukazał się artykuł, 
w którym autor przytacza wypowiedź 
anonimowego właściciela sklepu spod 
Warszawy: 

„W niedzielę mamy największe ob-
roty w tygodniu, ale za to w pozostałe 
dni spadły o 20-30 procent. Nie jeste-
śmy w stanie walczyć z promocjami 
dyskontów, zwłaszcza w soboty”. 

Na to jedno zdanie powołają się au-
torzy raportu firmowanego przez Biuro 
Analiz Sejmowych, którzy bez żadnych 
dodatkowych badań napisali, że: 

„Małe sklepy największe obroty 
odnotowują w niedzielę, jednak w ty-
godniu ich obroty spadają o 20-30 pro-
cent. Możliwość pracy w niedzielę nie 
rekompensuje strat poniesionych od 
poniedziałku do soboty”.

I tu dopiero zaczyna się „drugie 
życie” słów wypowiedzianych (a może 
nie) przez anonimowego sklepikarza 
spod Warszawy. Teraz to one są już opi-
nią ekspertów Biura Analiz Sejmowych 
i są powielane w dziesiątkach artykułów 
i opinii, m.in przez portal „Business In-
sider”, gdzie czytamy: 

„Według danych, jakimi dysponuje 
Biuro Analiz Sejmowych, tygodnio-
we obroty drobnych handlarzy spadły 
o 20-30 procent”.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich 
Przedsiębiorców to, co się zadziało, 
określa w swym dokumencie mianem 
„efektu mgły informacyjnej”, gdzie ano-
nimowa wypowiedź stała się motorem 
napędowym całej kampanii informa-
cyjnej, wymierzonej przeciwko ogra-
niczeniu handlu w niedziele.

Niechciana prawda

A jaka jest prawda? Jak wynika z da-
nych Centrum Monitorowania Rynku, 
w lutym 2019 r. łączna wartość sprzeda-
ży w sklepach małoformatowych do 300 
mkw. w porównaniu do lutego 2019 r. 
wzrosła o 10 proc., a liczba transakcji 
była o prawie 5 proc. wyższa niż przed 
rokiem. W „wolne niedziele” mali 
przedsiębiorcy uzyskują dochody wyż-
sze o nawet 1500 proc. w porównaniu 
do dochodów uzyskiwanych w „niedzie-
le handlowe”. I to właśnie ograniczenie 
handlu w niedzielę, gdy zamknięte są 
sklepy wielkopowierzchniowe, ratu-
je małe sklepy rodzinne. Oczywiście, 
część z nich może odczuwać negatyw-
ne skutki, szczególnie te z nich, które 

Medialna wojna  
o wolne niedziele

należy przywrócić podatek handlowy, 
zmienić ustawę o ochronie konkuren-
cji i konsumentów, tak aby niemożliwa 
była sprzedaż towarów po cenach dum-
pingowych, a także ograniczyć niekon-
trolowany napływ niecertyfikowanych 
towarów z Chin. 

Przykładem manipulowania da-
nymi statystycznymi jest informacja 
podana przez GUS o tym, że „90 tys. 
umów o pracę w handlu ustało”, jeśli nie 
doda się jednocześnie, że w tym samym 
czasie nawiązanych zostało 150 tysięcy 
nowych umów, co daje 60 tysięcy umów 
więcej. Jak to nazwać inaczej, jak nie 
jawną manipulacją?

Na koniec. Podobno ofiarą wprowa-
dzenia ograniczenia handlu w niedziele 
jest także Kościół katolicki, jak podała 
„Gazeta Wyborcza”, która powołując 
się na pewnego proboszcza stwierdza, 
że wierni mniej dają na tacę, odkąd 
wprowadzono wolne niedziele w han-
dlu. Czego to lobbyści wielkich korpo-
racji nie wymyślą…

Małgorzata Kuźma

ADAM ABRAMOWICZ, rzecznik małych i średnich 
przedsiębiorstw

– Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze i ogromne interesy. Międzyna-
rodowe korporacje handlowe, w swoich krajach, w Niemczech, we Francji, Belgii, Austrii,   
mają od dawna ograniczenie handlu w niedziele, i oni tam w ogóle nie walczą o to, żeby 
było inaczej. Teraz sieci nie mogą używać argumentów, że im się pogorszy, to używają 
argumentów, że pogorszy się małym przedsiębiorcom. Do mnie jako do rzecznika wpły-
wają też sygnały od kupców niezadowolonych, to są głównie kupcy z galerii handlowych, 
gdzie jest rzeczywiście mniejszy ruch w niedziele. Narzekają też np. kupcy spod Łodzi, 
z centrów hurtowych. Jednak większość tych, którzy sami mogą stanąć za ladą, ale także 
ci, którzy mają sieci sklepów, ale z polskim kapitałem, teraz są zadowoleni, bo mogą do-
brze zorganizować pracę, spadły im koszty, pracownicy są zadowoleni. 

ALFRED BUJARA, przewodniczący Krajowego Sekretariatu  
Handlu, Banków i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”

– Wielka manipulacja, wielkie przekłamanie, medialne kłamstwo powoli staje się 
prawdą w kraju. Jest to bardzo przykre, bo to jest metoda Goebbelsa. Lobbing tych 
wielkich sieci jest tak duży, że zaczyna sięgać do ulicy Wiejskiej. Mam nadzieję, że rząd 
ani posłowie nie ulegną tej propagandzie i tej manipulacji. O�cjalne dane mówią co
innego. Wmawia się społeczeństwu, że to małe sklepy tracą. Kupcy mówią, jak nam 
zabiorą wolną niedzielę, to my zamkniemy sklepy, bo właśnie ta niedziela daje moż-
liwość odrobienia strat. 

mieszczą się w centrach handlowych. 
Prawdą również jest, że likwidowane są 
małe sklepy, ale główna przyczyna tego 
zjawiska leży gdzie indziej. Zdaniem 
rzecznika małych i średnich przed-
siębiorstw Adama Abramowicza, aby 
zahamować upadek drobnego handlu 

Nie sprawdziły się katastrofalne przepowiednie przeciwników ograniczenia 
handlu w niedziele. Nie nastąpiły masowe zwolnienia pracowników, nie 
spadły obroty sklepów, nie obniżyło się tempo wzrostu gospodarczego. 
Jednak wielkie sieci handlowe i korporacje nie dały za wygraną. Nie było 
dnia, aby na portalach informacyjnych i w gazetach, przede wszystkim 
tych będących w rękach zagranicznych właścicieli, nie pojawił się artykuł 
podważający wprowadzenie wolnych niedziel. Ukryty lobbing działa. Naj-
gorsze, że dotarł on już do polskiego parlamentu.
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Wymazywanie  
prawdy z historii
W 2012 roku na skwerze niedaleko bazyliki Świętej Brygidy w Gdańsku, 
któremu miejscy radni nadali imię Księdza Henryka Jankowskiego, usta-
wiono pomnik upamiętniający tego zasłużonego dla Gdańska, Pomorza i 
„Solidarności” duchownego. Siedem lat później ta sama Rada Miasta Gdań-
ska zmieniła zdanie i wbrew Konstytucji RP, podjęła decyzję o usunięciu 
postumentu oraz zniesieniu nazwy skweru.

Przed budynkiem, w którym zbiera się Rada Miasta Gdańska, związkowcy w dzień 
głosowania ustawili styropianowy „pomnik” Donalda Tuska.

Pomnik księdza prałata powstał dwa lata po śmierci duchownego i osiem lat po umo-
rzeniu śledztwa przeciwko niemu, w którym jeden ze świadków okazał się konfabulantem 
znanym policji i prokuraturze. Powstał z darów członków NSZZ „Solidarność”, a także 
osób trzecich. Darczyńcą był między innymi śp. prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, 
parafianin i były ministrant księdza Jankowskiego. Stanowił hołd oddany kapelanowi 
„Solidarności”, ale też człowiekowi, który przyczynił się do odbudowy wspaniałej gotyc-
kiej świątyni pw. Świętej Brygidy. Został wzniesiony za sprawą społecznego komitetu, a 
więc jest własnością prywatną, a nie komunalną. Decyzję o umieszczeniu go na skwerze 
nieopodal bazyliki, który jest gruntem miejskim, podjęła Rada Miasta Gdańska. 

W grudniu 2018 roku jedna z ogólnopolskich gazet wydała zaocznie wyrok na 
księdza prałata Henryka Jankowskiego, publikując oskarżenia bez poparcia dowo-
dowego. Autorka owego tekstu zmarła  dwa miesiące później, jednak jej artykuł 
wywołał falę nienawiści pod adresem księdza prałata. Pod koniec lutego trzech 
prowokatorów z Warszawy postanowiło obalić pomnik. Sytuację tę starały się wy-
korzystać władze miasta i wywieźć w nieznane miejsce, figurę duchownego. Nie 
pozwolili na to działacze NSZZ „Solidarność”, którzy po naprawieniu pomnika trzy 
dni później postawili go z powrotem na swoim miejscu.  

Do sprawy odniosło się Prezydium ZRG „S”, które wyraziło „oburzenie wobec 
dewastacji pomnika śp. księdza prałata Henryka Jankowskiego, dewastacji zapla-
nowanej, której oczywistym celem jest potęgowanie ideowo-politycznego sporu i 
dzielenie społeczeństwa”. Z oburzeniem przyjęło „stanowisko władz Gdańska, które 
zamiast potępienia aktu chuligańskiego wandalizmu, zdają się tego typu działania 
wspierać, wydając zaocznie na śp. księdza prałata wyrok”. Przypomniało też, „że to 
konstytucja mówi o domniemaniu niewinności do czasu prawomocnego orzeczenia 
sądu i ochronie elementarnej godności człowieka, że postępowanie prokuratorskie 
prowadzone wobec śp. księdza prałata zakończyło się umorzeniem w 2004 roku”.

7 marca br. w porządku obrad Rady Miasta Gdańska znalazła się uchwała po-
zbawiająca wszelkich honorów księdza Jankowskiego. Tuż przed jej posiedzeniem 
związkowcy z NSZZ „Solidarność” RG, w tym ze Stoczni Gdańsk, ustawili przed 
siedzibą rady styropianowy pomnik Donalda Tuska pomalowany na złoto. Powie-
sili na nim plakat cytujący artykuły 30, 40 i 43 Konstytucji RP, które mówią, że: 
„obowiązkiem władz publicznych jest poszanowanie i ochrona godności człowie-
ka; nikt nie może być poddany poniżającemu traktowaniu; każdego uważa się za 
niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem 
sądu”. Zamysłem tego happeningu było przypomnienie gdańskim rajcom, aby po-
dejmowali uchwały i głosowali zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. 

Bez sądu, na podstawie niesprawdzonych gazetowych oskarżeń, miejscy rajcy, 
zgodnie z życzeniem nowej prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, nie zważa-
jąc na konstytucję, przyjęli własną prawdę i odebrali wcześniej nadany przez tę samą 
radę tytuł Honorowego Obywatela Gdańska nieżyjącemu już księdzu prałatowi. W 
ten sposób wymazali z historii miasta Gdańska kilka jej ważnych  lat. Usunęli też 
nazwę skweru upamiętniającą zasługi duchownego dla grodu nad Motławą, a także 
podjęli uchwałę o rozbiórce pomnika księdza prałata. Następnego dnia Komitet 
Budowy Pomnika, czyli jego właściciel, rozebrał obiekt.

(mig)
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ORGANIZACJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W NARODOWYM MUZEUM MORSKIM W GDAŃSKU

„Solidarność” w gdańskim Narodowym Muzeum Morskim (początkowo 
było to Muzeum Morskie, potem Centralne MM, a teraz jest Narodowe 
MM) istnieje od 1989 roku. Obecnie do organizacji należy 71 osób i co 
roku liczba ta wzrasta mimo dużej rotacji wśród pracowników. Od dwóch 
kadencji przewodniczącą muzealnej „S” jest Dorota Zielińska. Członkami 
organizacji są zarówno pracownicy merytoryczni, jak i administracyjni, 
ochrona, osoby sprzątające… Nadal członkiem „S” jest nowo wybrany 
dyrektor, pracujący na tym stanowisku od 1 stycznia 2019 r. 

Muzeum z dziadowskimi zarobkami

Narodowe Muzeum Morskie posiada 
wiele oddziałów, nie wszystkie znajdują 
się w Gdańsku. W Helu jest Muzeum 
Rybołówstwa, w Kątach Rybackich 
Muzeum Zalewu Wiślanego. Tczew 
ma aż dwa oddziały: Muzeum Wisły 
oraz Centrum Konserwacji Wraków 
Statków. Jest jeszcze oddział w Gdyni – 
Dar Pomorza, a także aż pięć obiektów 
w Gdańsku: Żuraw, Brama Żuławska, 
statek Sołdek, Ośrodek Kultury Mor-
skiej, Spichlerze na Ołowiance. 

– We wszystkich tych oddziałach 
mamy związkowców – mówi przewodni-
cząca „S” Dorota Zielińska. – Wszędzie, 
gdzie pracujemy, obowiązuje zakładowy 
układ zbiorowy pracy. Jednak po latach 
wymaga on zmian. Naszą największą bo-
lączką są zarobki. Z dyrekcją nie mamy 
większych problemów poza problemem 
płacowym, na który dyrektor ma nie-
wielki wpływ. Nowy dyrektor wywodzi 
się ze Związku, my go poparliśmy. Na 
prośbę Ministerstwa Kultury wydaliśmy 
o nim opinię, i była ona pozytywna. 

Najniższe uposażenie w kraju

– Grupa muzealna jest bardzo nisko 
uposażona. Ludzie mają podstawową 
stawkę około 1630 zł netto. Co roku do-
kłada się im dodatkowo po parę groszy, 
ale to ciągle jest niewiele. Ponadto 51 
pracowników naszego muzeum, na 232 
osoby  zatrudnione we wszystkich od-
działach, otrzymuje pensje poniżej mini-
malnego wynagrodzenia krajowego. Aby 
uzyskali obowiązujące minimum krajo-
we, trzeba im dokładać z innych funduszy  
– mówi Zbigniew Szewczyk, sekretarz 
Komisji Zakładowej „S” w NMM. 

Aż nie chce się wierzyć, że osoby 
pracujące w muzeum po 30 lat otrzy-

mują minimalne wynagrodzenie, w 
którym zawarte są premie i wysługa lat 
– razem jest to 2250 zł brutto. Nowy 
pracownik, zgodnie z przepisami, musi 
otrzymać 1850 zł pensji zasadniczej. 
Starszy, z wieloletnim doświadcze-
niem, automatycznie ma niższą stawkę 
zasadniczą, bo jest ona pomniejszona 
o wysługę lat i o premię. To absurd, ale 
tak wyliczane są zarobki muzealników.

– Różnicy w wynagrodzeniu po-
między pracownikiem doświadczonym 
a młodym nie ma żadnej, a przecież 
powinna być jednakowa stawka zasad-
nicza jako podstawa i proporcjonalne 
dodatki. Teoretycznie mamy regula-
minową premię, mamy wysługę lat, 
ale w praktyce tego nie ma. To jest złe. 
Dlatego jesteśmy dziadami. Mówi się 
o nas „Dziady Kultury” – kontynuuje 
Zbigniew Szewczyk. 

– W ubiegłym roku mieliśmy jedne 
z najniższych uposażeń spośród muze-
ów podległych Ministerstwu Kultury 
– mówią związkowcy podczas wspól-
nej rozmowy. Dodają też, że negocjują 
podwyżki. Od stycznia, po wielu latach 
„wyciągnięto je z zamrażarki” i wresz-
cie są, ale tylko o 11,3 proc. Z zewnątrz 
wygląda to na wysoką podwyżkę, ale 
przy tak niskiej pensji zasadniczej to są 
dosłownie grosze. 

– W ramach protestu „Dziady Kul-
tury”, akcji trwającej od kilku lat wśród 
pracowników muzealnych współorga-
nizowanej przez „Solidarność”, NMM 
otrzymało finanse na nagrody, nieste-
ty, nie można było ich przeznaczyć na 
podwyżki – mówi Dorota Zielińska. 

– Brakuje pracowników, bo wszy-
scy od nas odchodzą. Dawniej muzea 
ministerialne były dobrze uposażone. 
Dzisiaj zdecydowanie wyższe zarobki są 

w placówkach muzealnych utrzymywa-
nych przez miasto. Zaczynamy przyj-
mować do pracy obywateli Ukrainy, 
ale z tym jest sporo komplikacji, bo oni 
przyjeżdżają na kilka miesięcy, potem 
wyjeżdżają, czasem wracają – tłumaczy 
Zbigniew Szewczyk.

– Powinniśmy otrzymać wyrówna-
nie w stosunku do innych muzeów, jak 
chociażby Muzeum Stutthof w Sztuto-
wie, gdzie średnio na etacie zarabia się 
o 1000 zł więcej niż u nas. A przecież 
tam wstęp jest bezpłatny. My natomiast 
zarabiamy, sprzedając bilety, pamiątki, 
prowadzimy lekcje muzealne, wynaj-
mujemy sale... Nie od razu całe tysiąc 
złotych, ale np. gdybyśmy otrzymywali 
co roku podwyżki o 30 proc. A tak nasi 
dobrzy pracownicy, dobrzy specjaliści 
odchodzą do Muzeum Gdańska, do 
Muzeum II Wojny Światowej i wielu 
innych, bo z tego co tu zarabiamy, nie 
można się utrzymać – kontynuuje prze-
wodnicząca Zielińska. 

Wszystko robimy razem

– Chcielibyśmy mieć kartę muzeal-
nika dla wszystkich muzeów, wspólny 
układ zbiorowy pracy. Chcemy, aby była 
taka karta podobna do tej, którą mają 
nauczyciele. Dzisiaj każde muzeum ma 
swój układ zbiorowy, a my chcemy, aby 
był jeden dla kilku muzeów, a najlepiej 
dla wszystkich w Polsce. To by usys-
tematyzowało nasze płace, nie byłoby 
różnic. Walczymy też o wykluczenie do-
datku stażowego z najniższej krajowej. 
Być może w tej kwestii coś się zmieni 
od 1 stycznia 2020 roku. Niestety, na ra-
zie w Ministerstwie Kultury rozmowy 
na temat naszych płac spadły na dalszy 
plan – wyjaśnia Dorota Zielińska. 

– Wszystko robimy razem. W naszej 
organizacji nie ma pracy indywidualnej. 
Oczywiście, każdy jest odpowiedzialny 
za swoją działkę, ale praca wspólna jest 
podstawą, dlatego przy tak małych środ-
kach jeszcze funkcjonujemy. Jako związek 
pracujemy na rzecz wszystkich pracow-
ników. Mamy też spotkania integracyjne, 
wycieczki… – mówi Zofia Mirowska, 
skarbnik organizacji zakładowej „S”.

Ostatnio organizacja miała proble-
my z nowo wprowadzonymi wymoga-
mi Urzędu Skarbowego. Okazało się, 
że wszystkie sprawozdania finansowe, 
a więc CIT-y, bilanse, rachunki zysków, 
strat… muszą być przesyłane elektro-
nicznie. Wymagany jest też podpis elek-
troniczny, a właściwie dwa. Każdy z nich 
kosztuje 300–450 zł. I na dodatek musi 
być uaktualniany co dwa lata. Przy tak 
niskich dochodach pracowników skład-
ki są też bardzo niskie i dla organizacji 
byłby to bardzo duży wydatek. 

– Z pomocą przyszedł Region. Za jego 
pośrednictwem wysyłamy dokumenty. 
Gdyby nie praca zespołowa, nic by się 
nam nie udało – mówi skarbnik „S”. 

Tajemnica Muzeum Morskiego

Związkowcy chętnie opowiadają też 
o innych sprawach niż płacowe proble-
my. Sięgają pamięcią do historii, kiedy 
to rodziła się w muzeum „Solidarność”. 
W pierwszą rocznicę strajków sierp-
niowych Przemysław Smolarek, ów-
czesny dyrektor Centralnego Muzeum 
Morskiego, zgodził się na urządzenie 
wystawy poświęconej „Solidarności”. 
Przygotowali ją działacze muzealnej „S”. 
Na wystawę pozyskano różne ekspona-
ty związkowe, m.in. oryginalne tablice z 
21 postulatami sierpniowymi Między-

Beata Michałek, Dorota Zielińska, Zofia Mirowska, Zbigniew Szewczyk.
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Fragment tablic z postulatami z 1980 roku, kopia z Sali BHP.

zakładowego Komitetu Strajkowego. 
Oryginalne tablice zostały wykonane na 
sklejce w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 
Jednak już wówczas zdecydowano się 
zrobić ich kopie, tak samo na sklejce. 
Dokonał tego muzealny konserwator 
modeli Mirosław Brucki. Kiedy ogło-
szono stan wojenny muzealnicy zaczęli 
się obawiać, że służby bezpieczeństwa 
zrobią wszystko, aby zniszczyć owe ta-
blice.

– Do dyrektora Smolarka dotarły 
informacje, że tablice solidarnościowe 
mogą zostać zarekwirowane – wspo-
mina Dariusz Chełkowski, wieloletni 
członek „S”, obecnie emeryt. – Za zgodą 
dyrektora wszystkie eksponaty zostały 
ukryte, w tym tablice. W muzeum po-
zostały kopie. Te oryginalne postanowi-
liśmy z muzeum wywieźć. 

– To był wyścig z SB – kontynuuje pan 
Dariusz. – Włożyłem tablicę do nyski. 
Z boku wyglądała jak zwykła sklejka. Po-
łożyłem też kilka innych sklejek. Wszyst-
ko zarzuciłem szmatami i pojechałem do 
domu Wiesława Urbańskiego, pracują-
cego w naszym muzeum. Zanieśliśmy tę 
sklejkę na strych. Kolega Urbański umie-
ścił tablice w ściance działowej. Zabudo-
wał je i tak stały sobie przez kilka lat. Nikt 
o tym nie wiedział oprócz mnie i Wie-
sława Urbańskiego. Wyjęliśmy te tablice 
dopiero wtedy, kiedy zmienił się system w 
Polsce. To było w roku 1991, kiedy było 
już wiadomo, że nie wróci poprzednia 
władza. I dzięki temu są. 

Obecnie oryginalne tablice z postu-
latami sierpniowymi są tylko użyczone 
na wystawę do ECS, co wyraźnie pod-
kreślają związkowcy. Ich kopia znajduje 
się w Sali BHP. 

Maria Giedz
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KONFERENCJA FORUM KADR PRZYSZŁOŚCI DLA PRZEMYSŁU MORSKIEGO

PIERWSZA 
REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA 

Wiek pary

Mechanizacja, maszyny napędzane 
wodą i parą, krosno mechaniczne 

(1784 rok). Nić, którą kiedyś wytwa-
rzano na prostych krosnach, teraz 
dzięki mechanizacji można było 
produkować osiem razy szybciej.

Koniec XVIII wieku

Hala maszynowa w fabryce Hartmana 
w Chemnitz (1868).

Linia produkcyjna w fabryce Forda 
(1913).

Automatyzacja odlewni z robotem. Bezprzewodowe przesyłanie danych 
z sensorów do Internetu.

DRUGA  
REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA 

Wiek elektryczności

Produkcja masowa, pierwsza linia 
produkcyjna (1870), energia elek-

tryczna. Linia montażowa w fabryce 
Forda, rok 1913 (model Ford T).

Początek XX wieku 

TRZECIA  
REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA 

Wiek komputerów

Automatyzacja, komputery, elektroni-
ka. Wykorzystanie robotów wykonu-
jących zaprogramowane sekwencje 
czynności bez ludzkiej interwencji. 

Programowalny układ logiczny  
(1969 rok).

lata 70. XX wieku

CZWARTA  
REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA 

Przemysł 4.0
Wiek zanikania bariery ludzie/maszyny

Internet (1991 rok). Inteligentne 
fabryki z cyber-�zycznymi systemami
produkcji w otoczeniu: Internetu ludzi 
(sieci społecznościowe i biznesowe), 

Internetu rzeczy (mobilność), Interne-
tu usług (logistyka), Internetu danych 

(inteligentne budynki).

Lata 10. XXI wieku
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Analfabetami XXI wieku nie będą 
ci, którzy nie znają Excela lub nie 

potrafią programować, ale ci, którzy 
nie potrafią się uczyć nowych rzeczy 

i oduczać starych (ang. learn, unlearn 
and relearn). 

Alvin Toffler, Trzecia fala

– Największą barierą we wdrożeniu 
rozwiązań przemysłu 4.0 w przedsię-
biorstwach jest brak „kadr przyszłości” 
– wynika z przedstawianych prezentacji 
oraz dyskusji podczas konferencji, która 
odbyła się 6 marca w Sali BHP. Konfe-
rencję zatytułowaną „Forum kadr przy-
szłości dla przemysłu morskiego” zor-
ganizowali wspólnie Stocznia Gdańsk 
S.A., NSZZ „Solidarność” Stoczni 
Gdańskiej, Pomorska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna, Przemysłowa Akademia 
Rozwoju oraz Stowarzyszenie Instytut 
Wiedzy dla Przemysłu. 

Na konferencji obecni byli przed-
stawiciele Ministerstwa Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, po-
morska kurator oświaty dr Monika 
Kończyk, Związek reprezentował wi-
ceprzewodniczący KM NSZZ „Soli-
darność” w Stoczni Gdańskiej Karol 
Guzikiewicz. Organizatorzy zaprosili 

do udziału w spotkaniu przedstawi-
cieli pracodawców z takich przedsię-
biorstw, jak: Stocznia Gdańsk S.A., 
PGZ Stocznia Wojenna, CRIST S.A., 
Stocznia NAUTA, Remontowa Ship-
building, Gdańska Stocznia „Remon-
towa”, Remontowa Electrical Solutions, 
Energomontaż Północ Gdynia, Mosto-
stal Pomorze, Montex, Safe, AluShip. 
W spotkaniu uczestniczyli także repre-
zentanci tzw. otoczenia biznesu: Polska 
Strefa Inwestycji, Pomorska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna, Forum Okrętowe, 
Przemysłowa Akademia Rozwoju, GSG 
Akademia Rozwoju, Stowarzyszenie In-
stytut Wiedzy dla Przemysłu. Modera-
torem konferencji była dr Jolanta Sala, 
prezes Stowarzyszenia Instytut Wiedzy 
dla Przemysłu.

Przemysł 4.0 

Z pierwszą rewolucją przemysłową 
mieliśmy do czynienia w końcu XVIII 
wieku, gdy pojawiły się maszyny napę-
dzane wodą i parą, na drugą rewolucję 
musieliśmy czekać około 100 lat, kiedy 
ruszyły pierwsze linie produkcyjne. 
Trzecia rewolucja przemysłowa rozpo-
częła się w latach 70. ubiegłego stulecia 

wraz z wykorzystywaniem robotów wy-
konujących zaprogramowane sekwen-
cje czynności bez ludzkiego udziału. 
Obecnie żyjemy w dobie wchodzenia w 
życie rewolucji przemysłowej (przemysł 
4.0), w której pojawiają się inteligentne 
fabryki z cyber-fizycznymi systemami 
produkcji. Globalnymi liderami prze-
mysłu 4.0 są USA, Niemcy oraz Chiny. 

Z badań stopnia automatyzacji 
przedsiębiorstw w Polsce, przepro-
wadzonych w 2016 roku przez firmę 
ASTOR, wynika, że 15 proc. bada-
nych przedsiębiorstw jest na poziomie 
1.0 (mechanizacja), 16 proc. – to po-
ziom 2.0 (linia montażowa), 65 proc. 
– poziom 3.0 (automatyzacja), a tylko 
6 proc. jest na poziomie 4.0 (systemy 
cyber-fizyczne). Oczywiście, w każdej 
grupie są przedsiębiorstwa, w których 
łączone są elementy z poszczególnych 
poziomów. Jeżeli chcemy dogonić kraje 
wysoko rozwinięte, musimy naszą go-
spodarkę przestawić na poziom 4.0.

Stocznie 4.0

– Obecni i dzisiaj kształceni pra-
cownicy przemysłu stoczniowego nie 
są przygotowani do zmian Stoczni 4.0 

– uważa Adam Krzemiński, wiceprezes 
zarządu Stoczni Gdańsk S.A, który pod-
czas konferencji w Sali BHP przedstawił 
prezentację na temat potrzeb kadro-
wych pracodawców branży stocznio-
wej. Zdaniem Adama Krzemińskiego 
w przemyśle stoczniowym mamy lukę 
pokoleniową i lukę kompetencji. Zmia-

ny w organizacji produkcji związane 
z wprowadzaniem technologii Przemy-
słu 4.0 spowodują zmiany zatrudnienia. 
Główną barierą we wdrażaniu rozwią-
zań Przemysłu 4.0 jest brak odpowied-
nio wykwalifikowanych pracowników. 
Obecny system szkolnictwa zawodo-
wego nie przygotowuje pracowników, 
którzy mogliby sprostać wyzwaniom 
związanym z czwartą rewolucją przemy-
słową. Również pracodawcy niechętnie 
inwestują w podnoszenie kwalifikacji 
swoich pracowników. – Polskie stocznie 
będą stoczniami 4.0, albo ich nie będzie 
– mówi wiceprezes Krzemiński.

Szkolnictwo zawodowe 4.0

Niezbędnym warunkiem unowocze-
śnienia polskiego przemysłu jest zmiana 
systemu szkolnictwa, które przygotowuje 
przyszłych pracowników. Po latach zapaści 
szkolnictwa zawodowego przyszedł czas na 
jego odbudowanie. O zmianach legislacyj-
nych w zakresie szkolnictwa branżowego 
mówiła Elżbieta Modrzewska z Katowic-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zda-
niem prelegentki obecne rozwiązania dają 
przedsiębiorcom możliwości wpływania 
na proces kształcenia przyszłych pracow-
ników. Jest już możliwość tworzenia klas 
patronackich, doposażania pracowni, za-
pewniania praktycznej nauki zawodu w 
rzeczywistych warunkach pracy, doskona-
lenia nauczycieli kształcenia zawodowego. 
Pracodawcy mają też możliwość udziału w 
egzaminach zawodowych, a także udziału 
w opracowaniu podstaw programowych 
i programów nauczania oraz wpływ na 
tworzenie nowych zawodów. Podstawo-
we cechy szkolnictwa zawodowego to 
innowacyjność przekazywanej uczniom 
wiedzy i nabywanie przez nich prak-
tycznych umiejętności. Od tego roku 
szkolnego wchodzą w życie zalecenia 
mówiące o nawiązaniu współpracy po-
między dyrektorem szkoły prowadzącej 
kształcenie z pracodawcami.

Jednym z celów marcowej konferen-
cji było nawiązanie współpracy w za-
kresie realizacji inicjatyw, programów, 
projektów, usług edukacyjnych, promo-
cyjnych i innych w dziele rozwoju kadr 
dla przemysłu morskiego. 

Małgorzata Kuźma

Nie będzie przemysłu 4.0 bez szkolnictwa 4.0

W Sali BHP zebrali się przedsiębiorcy i przedstawiciele otoczenia biznesu.

KRS: 0000337122

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

Wspieramy ważne społecznie cele, 
jakie popiera Region Gdański NSZZ 
„Solidarność”. W latach 2016 i 2017, 
oprócz stypendiów dla młodzieży, 
pieniądze z 1% przeznaczyliśmy na fi-

nansowy wkład własny w programach 
skierowanych do seniorów, które mia-
ły na celu wyposażenie ich w umie-
jętności ułatwiające udział w życiu 
publicznym, ich aktywność w Inter-
necie oraz umiejętność organizowania 
i prowadzenia samopomocowych grup 
wsparcia. 

Pieniądze z tytułu 1% trafiają do 
konkretnych osób. Na stronie interne-
towej fundacji co roku zamieszczane 
są listy młodych osób, które otrzymały 
stypendia i roczne sprawozdania z prze-

prowadzonych projektów oraz dokład-
ne dane dochodów z 1%. Dzięki temu 
można nie tylko ocenić efekty, ale też 
dowiedzieć się, jak publiczne pieniądze 
zostały spożytkowane.

Wpisanie w formularzu podatko-
wym numeru KRS fundacji nie zajmu-
je dużo czasu, liczymy na Państwa!

Nr konta: 40 7999 9995 0652 4155 
2804 0001
www.pomorskafundacja.org.pl
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Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podpisała z LOTOS Paliwa umowę, na 
podstawie której członkowie naszego Związku będą mogli uzyskać rabat przy 
zakupie paliwa na stacjach polskiego koncernu paliwowego. Poniżej przedsta-
wiamy procedurę i warunki, jakie trzeba spełnić, by móc z niego skorzystać:

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

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

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

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

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

tel. 502 273 425.

Rabaty na stacjach LOTOS

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

Rabaty 
na stacjach LOTOS

Rabaty na stacjach LOTOS
Z wyłączeniem stacji MOP Na stacjach MOP

Olej napędowy 10 gr/litr 15 gr/litr

Benzyna 10 gr/litr 15 gr/litr

Olej napędowy Dynamic 15 gr/litr 20 gr/litr

Benzyna bezołowiowa Dynamic 15 gr/litr 20 gr/litr

Gaz LPG 7 gr/litr 12 gr/litr

Myjnia 15 proc. 15 proc.

Oleje i płyny do spryskiwaczy 10 proc. 10 proc.

Gastronomia Cafe Punkt 10 proc. 10 proc

Rabatowanie gastronomii może nie być dostępne na wybranych stacjach.

Karta NAVIGATOR

Do każdego zakupu paliwa lub usługi będą naliczane punkty na kartę Navigator 
według uzgodnionego algorytmu. Punkty te będzie można wymienić na wiele produk-
tów przemysłowych znajdujących się w katalogu https://lotosnavigator.pl/nagrody

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

Od 8 kwietnia na razie tylko w Warszawie będą protestować taksówkarze 
z całej Polski. Akcja potrwa kilka dni. Jej organizatorem jest  NSZZ „So-
lidarność” Region Mazowsze Taksówkarzy Zawodowych M. St. Warsza-
wa. Protest ten skierowany jest przeciwko nielegalnym przewozom osób. 
Taksówkarze domagają się respektowania i bezwzględnego egzekwowania 
obecnie obowiązującego prawa w zakresie zarobkowego przewozu osób 
przez władze centralne oraz lokalne. 

Wojna z nielegalnymi przewoźnikami
TAKSÓWKARZE ZAPOWIADAJĄ STRAJK

W tej sprawie wydali komunikat, 
w którym czytamy: „Bierność służb 
spowodowała, że przez ostatnie 6 lat 
bardzo wzrosła ilość nielegalnych 
przewozów działających w szarej stre-
fie. Masowa skala zjawiska możliwa jest 
dzięki łamaniu polskiego prawa w wielu 
obszarach, takich jak unikanie pono-
szenia obowiązkowych danin na rzecz 
Państwa Polskiego oraz stosowanie cen 
dumpingowych”. 

Wystosowali też petycję skierowaną 
do premiera Mateusza Morawieckiego, 
w której m.in. czytamy:

„Apelujemy o wycofanie się rządu ze 
zmian w Ustawie o transporcie drogo-
wym, które są nie do przyjęcia dla tak-
sówkarzy, ponieważ zniszczą całą bran-
żę, wysyłając kilkadziesiąt tysięcy ludzi 
na bruk i wprowadzając na ich miejsce 
przybyszy z zagranicy. Proponowa-
ne zmiany nie wpłyną pozytywnie na 
funkcjonowanie usług przewozu osób, 
a wręcz odwrotnie, stworzą dodatkowe 
zagrożenia dla zwykłych obywateli”.   

W petycji znalazły się też takie po-
stulaty, jak:
 przywrócenie zapisów pozostawia-

jących w gestii samorządów kwe-
stie egzaminów z topografii i prawa 
miejscowego dla kandydatów na 
taksówkarzy,

 dodanie dodatkowego zapisu w 
art. 18 ust. 4a Ustawy o transporcie 
drogowym, mówiącego o obowiązku 
zawarcia pisemnej umowy na prze-
jazd w obrębie miasta pojazdem 
przeznaczonym konstrukcyjnie do 
przewozu więcej niż 7 osób łącznie 
z kierowcą, a nie więcej niż 9 osób 
łącznie z kierowcą,

 zakazanie zastępowania taksome-
trów i kas fiskalnych aplikacjami na 
urządzenia mobilne,

 powrót do zapisów umożliwiających 
blokowanie aplikacji służących do 
łamania polskiego prawa transpor-
towego.
Rząd przygotował już siedem wer-

sji ustawy regulującej działalność m.in. 
Ubera, czyli amerykańskiego przedsię-
biorstwa transportowego, które za po-
średnictwem aplikacji mobilnej łączy 
pasażerów z kierowcami. Żadna nie 
zadowala polskich przedsiębiorców, bo-
wiem zgodnie z naszym prawem kierow-
cy aplikacji Ubera powinni płacić podat-
ki i składki, czego nie robią, gdyż wielu 
z nich swoją działalność ma zarejestro-
waną za granicą. Dlatego usługi Ubera 
są tańsze niż przedsiębiorstw taksówko-
wych. Z Ubera korzystają pasażerowie 
niemal na całym świecie, ale w wielu 
krajach, na przykład w Meksyku, zostało 

to uregulowane prawnie. Tam  kierowcy 
Ubera za przejazd nie płaci się gotówką, 
tylko opłata pobierana jest z konta ban-
kowego osoby zamawiającej pojazd po 
wcześniejszym ustaleniu ceny. W Polsce 
może być to gotówka do ręki kierowcy, 
ale głównie w Warszawie. W Gdańsku 
kierowcy Ubera muszą mieć już licencję, 
a za przejazd płaci się wyłącznie za po-
średnictwem aplikacji. Uber nie ma kas 
fiskalnych, nie ma też taksometrów.

Aby skorzystać z usługi Ubera, nale-
ży pobrać specjalną aplikację mobilną. 
W Polsce Uber oficjalnie oferuje swoje 
usługi od połowy 2014 roku jedynie w 
dużych aglomeracjach miejskich, m.in. 
w Trójmieście. Aplikacja mobilna tej 
firmy spotkała się z krytyką ze strony 
Krajowej Izby Gospodarczej Taksówka-
rzy, ponieważ pobieranie pieniędzy bez 
płacenia podatku od dochodu jest nie-
legalne. Taksówkarze nazywają tę firmę 
„nielegalną konkurencją” i domagają się 
natychmiastowych działań rządu.

przez władze centralne oraz lokalne. 

W tej sprawie wydali komunikat,  dodanie dodatkowego zapisu w 

Nowy projekt ustawy zakłada, że 
kierowcy Ubera będą wpisani do Cen-
tralnej Ewidencji Informacji o Działal-
ności Gospodarczej lub do Krajowego 
Rejestru Sądowego. W ten sposób wy-
kluczyłoby się taksówkarzy, którzy mają 
swoją działalność za granicą. Jest to nie-
zgodne z prawem unijnym. 

„Strajk 8 kwietnia został oficjalnie 
zgłoszony i zatwierdzony przez Urząd 
Miasta. Mobilizujmy siły! Walczmy ra-
zem o nasze miejsca pracy!” – taki zapis 
znajduje się na Facebooku NSZZ „Soli-
darność” Region Mazowsze Taksówka-
rzy Zawodowych M. St. Warszawa.

Trójmiejscy taksówkarze wybierają 
się do Warszawy. Jak dowiedzieliśmy się 
od Michała Tablewskiego, przewodni-
czącego TKZ NSZZ „Solidarność” Trój-
miejskich Taksówkarzy, wszyscy pojadą 
autobusem, ponieważ organizatorzy 
protestu ustalili, że 8 kwietnia nie bę-
dzie blokady ulic, a jedynie przemarsz 
taksówkarzy ulicami stolicy.

– W Gdańsku planujemy zorganizo-
wanie małego protestu 2 kwietnia pod 
Urzędem Marszałkowskim. Wręczymy 
marszałkowi petycję i poczekamy na 
odpowiedź. Jeśli będzie satysfakcjonu-
jąca, to odstąpimy od protestu – mówi 
Michał Tablewski. 

Tylko w Gdańsku popiera protest 
około 2 tysięcy taksówkarzy.

(mig)

Rząd przygotował już 
siedem wersji ustawy 
regulującej działalność m.in. 
Ubera, amerykańskiego 
przedsiębiorstwa 
transportowego. Żadna 
nie zadowala polskich 
przedsiębiorców, bowiem 
zgodnie z naszym prawem 
kierowcy Ubera powinni płacić 
podatki i składki, czego nie 
robią.
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PARLAMENT EUROPEJSKI

26 maja 2019 r. wybierzemy naszych posłów do Parlamentu Europejskiego, 
forum debaty politycznej i podejmowania decyzji w imieniu ponad 500 
milionów obywateli. Od głosu oddanego 26 maja zależy, kto będzie repre-
zentował nasze interesy w procesie stanowienia prawa Unii Europejskiej. 
Czym jest ta instytucja, która składa się z 751 posłów, wybranych w pań-
stwach członkowskich Unii Europejskiej?  

Reprezentacja 
pół miliarda obywateli

751 czy 705?
Od 1979 r. posłowie Parlamentu Eu-

ropejskiego, nazywani też eurodeputo-
wanymi, są wybierani w powszechnych 
wyborach bezpośrednich na pięć lat. 
Polska od wstąpienia do UE w 2004 
roku po raz czwarty wybierze swoich 
reprezentantów, a będzie ich 52.  

Uwaga! Ta liczba może być mniejsza, 
jeśli do czasu ukonstytuowania się no-
wego europarlamentu nie nastąpi opusz-
czenie Wspólnoty przez Wielką Brytanię 
(brexit). Niezbędna będzie nowelizacja 
kodeksu wyborczego. Dlaczego? Otóż w 
poprzednich wyborach do PE w 2014 r. 
Polacy wybrali 51 swoich przedstawicie-
li. Teraz, w związku z planowanym bre-
xitem, przysługuje nam o jeden mandat 
więcej. Wielka Brytania, opuszczając Unię 
Europejską, zwolni 73 mandaty europo-
słów. Przepisy wyborcze nie przewidują 
jednak takiej sytuacji, jeśli Wielka Bry-
tania wystąpi z UE już po rozpoczęciu 
nowej kadencji europarlamentu!

Między Strasburgiem 
a Brukselą

Posłowie do PE nie mają jednego 
miejsca obrad. Podróżują ze swych 
państw między Strasburgiem, w którym 
odbywa się 12 posiedzeń plenarnych w 
ciągu roku, a Brukselą, gdzie uczestni-
czą w dodatkowych obradach plenar-
nych i spotkaniach komisji parlamen-
tarnych oraz grup politycznych. 

Wybory

Państwa UE mają prawo podejmo-
wać indywidualnie decyzje odnośnie 
dokładnego terminu głosowania. Je-
dynym ograniczeniem jest obowiązek 
przeprowadzenia wyborów w tym sa-
mym tygodniu w każdym państwie UE. 
Okres wyborczy przypada między 23 a 
26 maja 2019 r. Głosowanie rozpocznie 
się 23 maja br. w Holandii i potrwa tam 
cztery dni. W niedzielę, 26 maja głoso-
wanie odbywa się w większości państw 
członkowskich, w tym w Polsce.

Państwo może ustalić minimalny 
próg podziału mandatów. Próg ten nie 
może przekraczać 5 proc., na przykład 
w Polsce. Ale znowelizowana w ubie-
głym roku przez Sejm ordynacja wy-
borcza do Parlamentu Europejskiego 
wprowadza zasadę, zgodnie z którą 
każdy okręg wyborczy ma mieć przy-
pisaną konkretną liczbę – co najmniej 
trzech – miejsc w unijnym zgromadze-
niu.  Realny próg wyborczy znajdzie się 
na poziomie nawet 16,5 proc., ponad 

trzykrotnie przekraczając 5 proc. Taka 
ordynacja „zabetonuje” polską scenę 
polityczną, faworyzując większe ugru-
powania. Belgia, Luksemburg, Cypr (a 
właściwie jego nieokupowana część) i 
Grecja są państwami europejskimi, w 
których głosowanie jest obowiązkowe. 
Każdy kraj sam decyduje o formie prze-
prowadzanych wyborów. Odbywa się to 
według systemu proporcjonalnego, w 
którym głosy przelicza się na mandaty 
metodą d’Hondta w skali kraju

Mandaty są przydzielane według 
ludności państw członkowskich, a eu-
roposłowie są podzieleni według frakcji 
politycznych, a nie obywatelstwa. Parla-
mentarny kodeks postępowania wszedł 
w życie 1 stycznia 2012 r. Określa on za-
sady przewodnie pracy posłów. Zgod-
nie z nimi posłowie działają „wyłącznie 
w interesie publicznym oraz kierują 
się bezinteresownością, uczciwością, 
otwartością, starannością, rzetelnością, 
odpowiedzialnością i poszanowaniem 
reputacji Parlamentu”.  

Kompetencje

Parlament jest przede wszystkim 
organem prawodawczym, który wspól-
nie z Radą stanowi akty prawne w toku 
różnych procedur legislacyjnych. Mię-
dzy innymi ma wpływ na uchwalanie 
budżetu oraz udzielanie Komisji Euro-
pejskiej absolutorium z jego wykona-
nia. Parlament Europejski nie posiada 
prawa inicjatywy ustawodawczej. Ma 
kompetencje kontrolne wobec innych 
instytucji Unii Europejskiej

Podstawowe kompetencje PE to:
 zatwierdzanie Komisji Europejskiej 

i jej przewodniczącego;
 prawo uchwalenia wotum nieufno-

ści wobec Komisji (większością 2/3 
głosów);

 prawo zadawania pytań komisa-
rzom;

 możliwość zadawania pytań Radzie 
Europejskiej;

 Komisja Europejska jest zobowią-
zana do składania PE sprawozdań z 
działalności Unii;

 Przewodniczący Rady Europejskiej 
składa Parlamentowi sprawozdania 
z posiedzeń Rady Europejskiej;

 PE ma prawo do ustanawiania komi-
sji śledczych na wniosek ¼ swoich 
członków;

 powołuje Europejskiego Rzecznika 
Praw Obywatelskich;

 ma też prawo niewezwany wydać 
opinię w dowolnej, wybranej przez 
siebie sprawie.

Wynagrodzenia

Budzą one uzasadnione emocje i 
apetyty. Stąd i opinie, że są to wygodne 
synekury. A wynagrodzenie, jak na na-
sze warunki, jest sowite. Posłowie do PE 
otrzymują takie samo wynagrodzenie, 
na podstawie jednolitego statutu obo-
wiązującego od lipca 2009 r.

Miesięczne wynagrodzenie euro-
posła (stan na 2018 r.) przed opodat-
kowaniem wynosi 8757,70 euro. Jest 
wypłacane z budżetu PE. Po potrąceniu 
unijnego podatku i składki ubezpiecze-
niowej wynosi 6824,85 euro. Państwa 
członkowskie mogą obłożyć je podatka-
mi krajowymi. Byli posłowie są upraw-
nieni do emerytury po 63 roku życia. 
Świadczenie emerytalne wynosi 3,5 
proc. wynagrodzenia za każdy pełny rok 
wykonywania mandatu, nie więcej niż 
70 proc. Posłowie do Parlamentu Euro-
pejskiego otrzymują zwrot kosztów, jak 
koszty prowadzenia biura poselskiego, 
rachunki telefoniczne, opłaty pocztowe 
oraz zakup, eksploatacja i konserwacja 
sprzętu. Wysokość zwrotu w 2019 r. to 
4513 euro miesięcznie.

Posłowie otrzymują zwrot za bilety 
na podróż do miejsca, w którym odby-
wają się posiedzenia, po przedstawieniu 
dokumentów potwierdzających, maksy-
malnie do ceny biletu lotniczego klasy 
biznes „D” bądź ceny biletu kolejowego 
I klasy, zaś w przypadku podróży samo-
chodem ryczałtem 0,53 euro za 1 km 
(do 1000 km). Parlament wypłaca die-
tę ryczałtową 320 euro dziennie w celu 
pokrycia ogółu pozostałych kosztów 
ponoszonych przez posłów, pod wa-
runkiem, że potwierdzą oni obecność 
w obradach, podpisując listę obecno-
ści. Dietę zmniejsza się o połowę, je-
żeli poseł nie weźmie udziału w ponad 
połowie głosowań imiennych w dniach 
głosowania na posiedzeniu plenarnym, 
nawet gdy jest obecny. 

Procedura inicjatywy

Parlament Europejski może za-
twierdzić bądź odrzucić wniosek 
ustawodawczy lub zaproponować do 
niego poprawki. Rada nie jest prawnie 
zobowiązana do uwzględniania opinii 
Parlamentu, jednak zgodnie z orzecz-
nictwem Trybunału Sprawiedliwości 
nie może podjąć decyzji bez otrzyma-
nia tej opinii.

Procedura zgody

Została wprowadzona w 1986 r. 
w odniesieniu do układów stowarzy-
szeniowych oraz umów w sprawie 
przystąpienia do UE.  Jako procedura 
pozaustawodawcza ma zastosowanie do 
ratyfikacji umów negocjowanych przez 
Unię albo w przypadkach poważnego 
naruszenia praw podstawowych obję-

tych art. 7 traktatu o Unii Europejskiej 
przystąpienia do UE nowych państw 
członkowskich i postępowania doty-
czącego wystąpienia z UE.

Procedury dialogu 
społecznego 

Do celów Unii należy promowanie 
dialogu między partnerami społeczny-
mi w gospodarce, z myślą o zawieraniu 
porozumień i umów. Zgodnie z art. 
154 TFUE Komisja ma za zadanie po-
pieranie konsultacji między partnerami 
społecznymi na poziomie Unii. Każdy 
dokument Komisji lub każda umowa 
zawarta przez partnerów społecznych 
jest przedkładana właściwej komisji 
Parlamentu Europejskiego. Jeżeli part-
nerzy społeczni zawarli umowę oraz 
wspólnie żądają jej wdrożenia na mocy 
decyzji Rady wydanej na wniosek Ko-
misji, zgodnie z art. 155 ust. 2 traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
właściwa komisja przedstawia projekt 
rezolucji zalecającej przyjęcie lub od-
rzucenie zadania.

Chrześcijańskie fundamenty Unii

W publicznej debacie umyka fakt, 
iż francuski polityk Robert Schuman, 
współtwórca UE, jest kandydatem na 
ołtarze. Robert Schuman potrafił łączyć 

głęboką wiarę katolicką z zaangażowa-
niem politycznym. Mając żywą wiarę, 
odznaczał się wrażliwością na to, co na-
zywamy dobrem wspólnym. To Schu-
man – jako szef dyplomacji francuskiej 
– uzgadniał z USA i Wielką Brytanią 
plan ponownego włączenia Niemiec do 
„orkiestry” wolnych narodów. Dzieło 
Schumana znalazło zwieńczenie w 1950 
r. przy pomocy Konrada Adenauera, 
kanclerza RFN, i Włocha Alcide de Ga-
speri, kandydata na ołtarze w Kościele 
katolickim. Stąd u fundamentów Unii 
leży wola pojednania, przebaczenia, so-
lidarności, pokoju. Dzięki nim obecny 
czas jest najdłuższym okresem pokoju, 
jaki Europa zaznała w historii (za wyjąt-
kiem wojny na Bałkanach w latach 90. 
ubiegłego wieku). 

Kalendarz wyborów w Polsce

Do 6 kwietnia br. musi nastąpić za-
wiadomienie PKW przez organ partii 
politycznej o utworzeniu komitetu wy-
borczego, przez pełnomocnika wyborcze-
go o utworzeniu koalicyjnego komitetu 
wyborczego lub komitetu wyborczego 
wyborców. Do 16 kwietnia br. do godziny 
24 następuje zgłaszanie list kandydatów. 
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 
Polsce rozpoczną się 26 maja o godzinie 
7. Zakończą o godzinie 21.

Artur S. Górski 
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Historia Parlamentu Europejskiego
Korzenie obecnego Parlamentu Europejskiego sięgają 1952 roku, kiedy na mocy 
traktatu paryskiego powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Traktaty rzymskie 
z 1957 r. przekształciły je w organ wszystkich trzech Wspólnot Europejskich. Nazwa 
Parlament Europejski pojawiła się w 1962 roku. Początkowo deputowani do PE 
byli desygnowani przez parlamenty krajów członkowskich. W 1979 roku odbyły 
się pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego i od tego czasu 
deputowani są wybierani w powszechnych i bezpośrednich wyborach przez oby-
wateli państw członkowskich. Polska po raz pierwszy wzięła udział w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego w lipcu 2004 roku. Tegoroczne wybory do PE będą już 
czwarte w historii naszego kraju.
Początkowo Parlament Europejski był organem konsultacyjnym i nie posiadał 
realnej władzy. Po wejściu w życie Jednolitego Aktu Europejskiego (1987), traktatu 
z Maastricht (1993) i traktatu amsterdamskiego (1999) Parlament Europejski stop-
niowo zyskiwał wiele uprawnień. 

Inauguracja obrad w Strasburgu (2014).
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Europa 
Narodów 
i Wolności 
(36 posłów)

Grupa 
Porozumienia 
Liberałów 
i Demokratów 
na rzecz 
Europy 
(68 posłów)

Europejska 
Partia Ludowa 
(219 posłów)

Europejscy 
Konserwatyści
i Reformatorzy 
(71 posłów)

Zieloni 
– Wolny Sojusz 
Europejski 
(51 posłów)

Postępowy 
Sojusz 
Socjalistów 
i Demokratów 
(189 posłów)

Zjednoczona 
Lewica Europejska 
– Nordycka Zielona 
Lewica (52 posłów)

PARLAMENT EUROPEJSKI: 
KADENCJA  2014 – 2019

EUROPEJSKA PARTIA LUDOWA – partie proeuro-
pejskie, chadeckie, ludowe, konserwatywno-liberal-
ne i demokratyczne – 219 mandatów

Z list Platformy Obywatelskiej:
Michał Boni
Jerzy Buzek 
Róża Grä�n von Thun und Hohenstein
Danuta Hübner
Danuta Jazłowiecka
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
Barbara Kudrycka
Janusz Lewandowski
Elżbieta Łukacijewska
Jan Olbrycht
Julia Pitera
Marek Plura
Dariusz Rosati
Bogusław Sonik
Adam Szejnfeld
Jarosław Wałęsa
Bogdan Zdrojewski
Tadeusz Zwiefka

Z list Polskiego Stronnictwa Ludowego:
Andrzej Grzyb
Krzysztof Hetman
Jarosław Kalinowski
Czesław Siekierski

PARTIA EUROPEJSKICH SOCJALISTÓW – par-
tie socjaldemokratyczne i socjalistyczne – 189 
mandatów

Z list SLD:
Bogusław Liberadzki
Krystyna Łybacka
Janusz Zemke

Z list Unii Pracy:
Adam Gierek

Niezależna:
Lidia Geringer de Oedenberg

EUROPEJSCY KONSERWATYŚCI I REFORMATO-
RZY – grupa utworzona przez partie konserwatyw-
ne na tzw. Deklaracji Praskiej – 71 mandatów

Z list Prawa i Sprawiedliwości:
Ryszard Czarnecki
Edward Czesak
Anna Fotyga
Beata Gosiewska
Czesław Hoc
Karol Karski
Sławomir Kłosowski
Zdzisław Krasnodębski
Zbigniew Kuźmiuk
Ryszard Legutko
Stanisław Ożóg

Bolesław Piecha
Tomasz Poręba
Jadwiga Wiśniewska
Kosma Złotowski

Z list Prawicy Rzeczypospolitej:
Marek Jurek

Niezależni:
Urszula Krupa
Mirosław Piotrowski

GRUPA POROZUMIENIA LIBERAŁÓW I DEMO-
KRATÓW NA RZECZ EUROPY – frakcja polityczna z 
inicjatywy Partii Europejskich Liberałów, Demokra-
tów i Reformatorów i Europejskiej Partii Demokra-
tycznej – 68 mandatów 
Brak polskich europosłów

ZJEDNOCZONA LEWICA EUROPEJSKA – NOR-
DYCKA ZIELONA LEWICA – frakcja polityczna 
grupująca partie socjalistyczne, komunistyczne 
oraz ekosocjalistyczne – 52 mandaty. 
Brak polskich europosłów

ZIELONI – WOLNY SOJUSZ EUROPEJSKI – grupa 
polityczna składająca się z reprezentantów Europej-
skiej Partii Zielonych i Wolnego Sojuszu Europej-
skiego – 51 mandatów. Brak polskich europosłów

GRUPA EUROPA WOLNOŚCI I DEMOKRACJI BEZ-
POŚREDNIEJ – eurosceptycy, narodowi konserwa-
tyści – 44 mandaty

Z list Nowej Prawicy – Janusza Korwin-Mikke:
Robert Iwaszkiewicz

EUROPA NARODÓW I WOLNOŚCI – grupa poli-
tyczna zrzeszająca posłów ugrupowań nacjonali-
stycznych i eurosceptycznych – 36 mandatów

Z list Nowej Prawicy – Janusza Korwin-Mikke:
Michał Marusik
Stanisław Żółtek

NIEZRZESZENI – 20

Z list Prawa i Sprawiedliwości:
Kazimierz Ujazdowski

Z list Platformy Obywatelskiej:
Jacek Saryusz-Wolski

Niezależny:
Dobromir Sośnierz

Partie w Parlamencie Europejskim i polscy europosłowie

W trakcie mijającej kadencji wygasł 
mandat pięciu polskich europo-
słów. Przyczyny tych wygaśnięć 
były różne, i tak europoseł Andrzej 
Duda został prezydentem Polski, 
jego mandat jako europosła 
wygasł 26 maja 2015 roku. Marek 
Gróbarczyk został powołany na mi-
nistra gospodarki morskiej i żeglu-
gi śródlądowej, Dawid Jackiewicz 
został ministrem skarbu, Janusz 
Wojciechowski został wybrany na 
audytora w Europejskim Trybunale 
Obrachunkowym, Bogdan Wenta 
wygrał wybory samorządowe 
i został prezydentem Kielc. Jako je-
dyny z Polaków mandatu w trakcie 
trwania kadencji zrzekł się Janusz 
Korwin-Mikke.

Niezrzeszeni 
(20 posłów)

Europa Wolności 
i Demokracji 
Bezpośredniej 
(powołana w 2014 r.) 
(44 posłów)
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Lech Kaczyński był związkowcem i politykiem, ale także naukowcem. I to 
właśnie jego naukowa działalność została upamiętniona na Uniwersytecie 
Gdańskim w święto uczelni 20 marca 2019 r. Na fasadzie budynku Wydziału 
Prawa i Administracji zawisła tablica upamiętniająca nie tylko prezyden-
ta, ale przez blisko trzy dekady wykładowcę akademickiego, wybitnego 
teoretyka prawa pracy.

UROCZYSTOŚĆ NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

Tablica upamiętniająca 
Lecha Kaczyńskiego

Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonali marszałek Sejmu Marek Kuchciński, 
rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Gwizdała i córka śp. prezydenta Marta 
Kaczyńska. Autorem pracy, którą poświęcił metropolita gdański abp Sławoj Leszek 
Głódź, jest prof. Jan Szczypka z gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych.

W uroczystości wzięło udział kilkaset osób, w tym wiceminister kultury i dzie-
dzictwa narodowego Jarosław Sellin, parlamentarzyści i europarlamentarzyści PiS 
(Anna Fotyga, Janusz Śniadek), wojewoda pomorski Dariusz Drelich, gdańscy i 
pomorscy radni tej partii (m.in. Karol Guzikiewicz), przyjaciele Lecha Kaczyńskie-
go (m.in. Joanna i Andrzej Gwiazdowie), jego koledzy z uczelni i studenci. NSZZ 
„Solidarność” reprezentowali związkowcy ze Stoczni Gdańsk.

List od prezydenta Andrzeja Dudy odczytał minister w kancelarii prezydenta 
Adam Kwiatkowski, a od prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego – prof. Jakub Stelina, 
były wieloletni dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG i doktor prawa wypro-
mowany przez Lecha Kaczyńskiego.

„Bardzo się cieszę, że właśnie w tym szczególnie uroczystym dniu, kiedy Państwa 
Alma Mater obchodzi swoje święto, postanowili Państwo upamiętnić Prezydenta 
Profesora Lecha Kaczyńskiego. Pamiętamy Go jako wybitnego męża stanu i urzęd-
nika państwowego, który zawsze dobrze służył Rzeczypospolitej i rodakom. Ale w 
kolebce „Solidarności” pamięta się Go także dlatego, że przez blisko 30 lat pracował 
tutaj jako wykładowca i badacz. Prezydent Lech Kaczyński w murach gdańskiej 
uczelni zdobywał kolejne stopnie naukowe, a jednocześnie prowadził ożywioną 
działalność opozycyjną i społeczną” – przypomniał w swoim piśmie prezydent 
Duda.

Natomiast Jarosław Kaczyński napisał m.in., że „świat akademicki był dla 
Leszka naturalnym otoczeniem. Po zakończeniu działalności politycznej pla-
nował powrót do pracy naukowej”. Profesor Jakub Stelina, jeden z inicjatorów 
uhonorowania Lecha Kaczyńskiego na Uniwersytecie Gdańskim, przypomniał 
jego karierę naukową. Prezydent był pracownikiem gdańskiej uczelni w latach 
1972–1997. Tutaj w 1980 r. obronił doktorat poświęcony zakresowi swobody stron 
w zawieraniu stosunków pracy, a w 1989 r. habilitację na temat renty socjalnej. 
Ponadto Lech Kaczyński opublikował około pięćdziesięciu prac naukowych do-
tyczących prawa pracy, zabezpieczenia społecznego, pomocy społecznej, prawa 
morskiego, spółdzielczości.

Tomasz Rakowski z Fundacji Tożsamość i Solidarność, drugi z inicjatorów 
tablicy upamiętniającej Lecha Kaczyńskiego, podkreślił, że zmarły tragicznie pre-
zydent wciąż może być inspiracją i wzorem. Zaznaczył, że wyróżniała go przede 
wszystkim odwaga. – Jako młody doktorant przed trzydziestką zaangażował się 
w działalność antykomunistyczną, świadomie ryzykując aresztowaniem, utratą 
pracy, przerwaniem kariery naukowej. Nie tylko wiedział, że trzeba zachować 
się przyzwoicie, ale miał odwagę to uczynić. Jego pomoc dla robotników z Wol-
nych Związków Wybrzeża, a później „Solidarności” była bezcenna – powiedział 
Rakowski.

(ach)

List od prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego odczytał prof. Jakub Stelina, były 
wieloletni dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG i doktor prawa wypromowany 
przez Lecha Kaczyńskiego.
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Urodził się 7 kwietnia 1943 r. 
w miejscowości Szachy na Podlasiu. 
Wywodził się z polskiego patriotycz-
nego domu. Nie miał jednak łatwego 
dzieciństwa, gdyż peerelowska władza 
karała go za to, że pochodził z „rodziny 
bandyckiej i kułackiej”. Jego ojciec był 
piłsudczykiem. Za zasługi w Legionach 
Polskich otrzymał w Szachach kawałek 
ziemi. W 1939 r. jako podoficer Wojska 
Polskiego trafił do niewoli sowieckiej. 
Jego koledzy zostali wywiezieni do Ka-
tynia lub Starobielska, ale on w ramach 
wymiany jenieckiej niewolę przeżył. 
Ojciec  Stanisława Węgrzyniaka wraz 
z bratem o pseudonimie „Czarny” zgło-
sili się do Armii Krajowej. Wujek nigdy 
nie wyszedł z lasu. Zaginął pomiędzy 
rokiem 1948 a 1950. Dzisiaj nazwano by 
go żołnierzem niezłomnym, ale wów-
czas uznawano go za bandytę, który 
nawet nie ma własnego grobu. 

Stanisławowi Węgrzyniakowi peere-
lowska władza łaskawie pozwoliła za-
kończyć edukację na szkole zawodowej, 
chociaż chciał dalej uczyć się w techni-
kum w Białej Podlaskiej. Zła opinia o 
wujku stała się przeszkodą praktycznie 
do wszystkiego. Dopiero po latach uda-
ło mu się skończyć różne kursy. 

– Ojciec na Podlasiu nie miał co ro-
bić, pojechał więc budować Nową Hutę, 
ale szybko wyrzucili go z pracy, kiedy 
dowiedzieli się, z jakiej pochodzi ro-
dziny. W 1968 r., prosto z Nowej Huty, 
przyjechał do Gdańska i już tu został. 
Podjął pracę w Stoczni Gdańskiej im. 
Lenina. Był kierowcą. Jeździł moskwi-
czem i woził sowieckiego dygnitarza. 
Mamę poznał w 1972 r. Ja urodziłem 
się rok później – wspomina Jarosław, 
jedyny syn Stanisława i Wandy Wę-
grzyniaków.

W gdańskim PKS zaczął pracować w 
1972 r. Członkiem „Solidarności” został 
od początku jego istnienia. W legityma-
cji związkowej widnieje zapis: członek 
od 30 września 1980 r. 4 kwietnia 1989 
r. znalazł się w grupie osób, które po-
wołały Komitet Organizacyjny NSZZ 
„Solidarność” przy PKS Oddział Oso-
bowy w Gdańsku. Wówczas do orga-

STANISŁAW WĘGRZYNIAK, WIELOLETNI PRZEWODNICZĄCY „S” W GDAŃSKIM PKS

Patriota, gdańszczanin z wyboru, 
zakochany w „Solidarności”

nizacji zapisało się dwadzieścia osób. 
Trzy tygodnie później powołano Ko-
misję Zakładową i ukonstytuował się 
zarząd, a KO przestał istnieć. Stanisław 
Węgrzyniak wszedł wówczas w skład 
zarządu, został sekretarzem. 15 stycz-
nia 1990 r. był już zastępcą przewodni-
czącego. 4 grudnia 1991 r. wybrano go 
na przewodniczącego „S” w gdańskim 
PKS. Za jego kadencji lista członków 
zdecydowanie się zwiększyła. Jesienią 
1991 r. na 245 pracowników 102 było 
członkami Związku. Funkcję przewod-
niczącego w PKS Węgrzyniak pełnił do 
marca 2006 r. 

Był  instrukto-
rem jazdy, prezesem 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej  w PKS. 
Należał do Semper 
Fidelis (Kościelna 
Służba Mężczyzn) 
przy kościele Świę-
tej Brygidy. Za jego 
przewodniczenia 
PKS-owska „Soli-
darność” tętniła ży-
ciem. Miała nawet 
własny sztandar.

– Tata opowia-
dał, że za czasów 
stanu wojennego 
trzeba było coś 
zawieźć na Z a-
bornię (dzielnica 
Gdańska). Wziął 
w i ę c  s ł u ż b owe 
auto  z  dworc a 
au t o b u s o w e g o 
i pojechał, ale na 
Kartuskiej znaj-
dował się punkt kon-
trolny ZOMO. Tata był odważny. Jechał 
w mundurze kierowcy PKS. Zomowcy 
zobaczyli zieloną wołgę, a w niej czło-
wieka w stalowym mundurze. Pomyśle-
li, że to swój, zasalutowali, i przepuścili. 
Nawet nie wiedzieli, co tata przewoził 
– mówi Jarosław Węgrzyniak.

Dodaje, że niewiele potrafi o wła-
snym ojcu powiedzieć, bo był niezwy-
kle skromnym i skrytym człowiekiem, 

Był  instrukto-
rem jazdy, prezesem 
Ochotniczej Straży 

dował się punkt kon-
trolny ZOMO. Tata był odważny. Jechał 

26 lutego 2019 r. zmarł Stanisław Węgrzyniak, wieloletni przewodniczący, 
a przede wszystkim założyciel, Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w gdańskim PKS. 

wyjątkowo samodzielnym. Świetnie spi-
sywał się jako organizator. Nigdy się nie 
chwalił. O swojej przeszłości nie chciał 
rozmawiać. Syn jednak podkreśla, że 
ojciec wychowywał go w duchu miło-
ści do ojczyzny i prawdy historycznej. 
On już jako dziecko wiedział niemal 
wszystko o Katyniu, o sowieckiej napa-
ści na Polskę i o wielu innych rzeczach, 
których nie uczono w szkole.

Węgrzyniak działał w międzyzakła-
dowej sekcji transportowej „S”. Przez lata 
żył „Solidarnością”. Nie potrafił się pogo-
dzić z prywatyzacją PKS-u. Zadręczał się 
tym, pytał, komu na tym zależy? Może 
dlatego w pracy zdarzył się wypadek. 
Podczas mycia autobusu poślizgnął się 
i upadł, uderzając o posadzkę potylicą. 

Po tym wypadku nie czuł się już dobrze. 
Zrezygnował więc wówczas z jeżdżenia, 
bo był człowiekiem odpowiedzialnym. 

Zmarł 26 lutego 2019 r. w Gdańsku. 
Miał 76 lat. Na gdańskiej Morenie, gdzie 
mieszkał przez lata, ludzie pamiętają go 
jako człowieka pomagającego przy bu-
dowie kościoła. 

Maria Giedz

Co najmniej o 400 zł brutto wzro-
sną w tym roku wynagrodzenia w 
Zakładzie Ubezpieczeń Społecz-
nych. Porozumienie w tej sprawie 
„Solidarność” oraz inne związki 
zawodowe podpisały z zarządem 
ZUS 19 marca.

Gwarantowana podwyżka wynie-
sie 400 zł brutto. Przewidziane zo-
stały także podwyżki indywidualne 
i regulacje płacowe w poszczegól-
nych grupach zawodowych. Na te 

cele przeznaczonych zostanie średnio 
100 zł na etat. O wysokości podwy-
żek uznaniowych zdecydują dyrekto-
rzy poszczególnych oddziałów ZUS 
w uzgodnieniu z organizacjami związ-
kowymi.

Równocześnie najniższe wynagro-
dzenie w ZUS wzrośnie do 2800 zł 
brutto. Jeżeli po podwyżce pracownik 
nie osiągnie takiej kwoty, dostanie wy-
równanie. 

Miesięczne wynagrodzenie osoby 
zarabiającej na poziomie płacy mini-

malnej, która wynosi 2250 zł brutto, 
będzie wyższe o 550 zł.

Porozumienie wejdzie w życie 
1 kwietnia. Pierwszą wyższą wypłatę 
pracownicy ZUS dostaną na począt-
ku maja. Równocześnie na ich konta 
wpłynie wyrównanie za styczeń, luty
i marzec. W Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych zatrudnionych jest ok. 
44 tys. pracowników. 

www.solidarnosckatowice.pl/ak

Podwyżki płac w ZUS
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„Solidarność ” to dziedzic two 
wszystkich Polaków i żadne środo-
wisko nie może mieć na nie mono-
polu. Europejskie Centrum Solidar-
ności z założenia miało promować 
polskie dziedzictwo historyczne za 
granicą i stanowić element polskiej 
„soft power”. Stało się inaczej. ECS 
pełni rolę zupełnie niepasującą do 
swojej nazwy i tożsamości ruchu, 
do którego się odwołuje.

ECS działa już dwanaście lat, więc 
jego działalność nie jest już epizodem. 
Niestety, można odnieść wrażenie, że in-
stytucja ta chce być swoistą ekspozyturą 
zagranicznych ośrodków w Polsce. Na 
spotkania i wykłady do ECS zapraszani 
są przede wszystkim lewicowi i liberal-
ni intelektualiści, próbujący zaszczepić 
w Polsce aktualne zachodnioeuropejskie 
trendy. A zatem profil funkcjonowania 
ECS jest dokładnie odwrotny od celów, 
do jakich został powołany. Zamiast pro-
mocji Polski na świecie w duchu solidar-
ności, mamy liberalną indoktrynację za 
pieniądze polskich podatników.

Podmioty, które mają obecnie de-
cydujący wpływ na działanie ECS, nie 
traktują dziedzictwa „Solidarności” 
– związku zawodowego i ruchu społecz-
nego, który rzucił wyzwanie imperium 
komunistycznemu i walczył o uniwer-
salne w każdych warunkach prawa pra-
cownicze, godność człowieka i swobody 
obywatelskie – jako ważnego elementu 
polityki historycznej polskiego państwa, 
tak jak rozumiał to prezydent Lech Ka-
czyński. Kaczyński słusznie dostrzegał w 
„Solidarności” sukces nie jednej osoby 
czy wąskich kręgów elit, ale wielomilio-
nowego ruchu społecznego. W ECS re-
dukuje się historię do roli jednego lub co 
najwyżej kilku „geniuszy”. Nazwisk chy-
ba nie trzeba wymieniać. Z drugiej stro-
ny w narracji ECS marginalizowane są 
zasługi chociażby Anny Walentynowicz 
(mimo powoływania się na obecność na 
wystawie słynnej suwnicy „Anny Soli-
darność”), Krzysztofa Wyszkowskiego, 
Andrzeja Kołodzieja, Joanny i Andrzeja 
Gwiazdów. Podobnie niedocenione są 
zasługi poszczególnych kapelanów czy 
Kościoła katolickiego jako instytucji 
jednoczącej Polaków i wspierającej ruch 
antykomunistyczny.

Bez współpracy i zaufania

Moim zdaniem przedstawiciele ECS 
manipulują opinią publiczną, gdy zapew-
niają, że realizują jedynie ustalenia umo-
wy założycieli i organizatorów Centrum. 
ECS powoływano w duchu wzajemnego 
zaufania, gdy wszyscy założyciele liczyli 
na wzajemną dobrą wolę i uwzględnia-
nie głosów będących w arytmetycznej 
mniejszości w gremiach decyzyjnych. 
Dlatego nie zwracano wówczas uwagi, że 
miasto Gdańsk i samorząd województwa 
pomorskiego zyskały uprzywilejowaną 
pozycję. 

Jest to swoistego rodzaju paradoks 
albo i cynizm, że opozycja zarzuca obo-
zowi dobrej zmiany „bezwzględność” 
w przegłosowywaniu poszczególnych 

EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI

Przyczółek liberalizmu 

ustaw w parlamencie, a tymczasem 
w ECS dokładnie tak samo albo nawet 
gorzej zachowują się środowiska libe-
ralne, wykorzystując jedynie „gołą i 
brutalną siłę arytmetycznej większości” 
– używając języka obecnej opozycji. 
Przedstawiciele prezydenta Gdańska, 
Urzędu Marszałkowskiego i Instytutu 
Lecha Wałęsy mają arytmetyczną więk-
szość i przegłosowują wszystko, nie li-
cząc się ani z Ministerstwem Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, ani z przed-
stawicielami „Solidarności”. Ta zasada 
zaufania, która była podstawą przy zakła-
daniu ECS, została złamana przez władze 
Gdańska. „Solidarność” i Ministerstwo 
Kultury nigdy nie były dopuszczane do 
kluczowych decyzji czy strategicznych 
planów, ale w ostatnich latach się to nie-
zmiernie zintensyfikowało, zwłaszcza od 
czasu, gdy prezydent Paweł Adamowicz 
dokonał ideowej wolty i z konserwatysty 
stał się liberałem. Władze miasta, a wraz 
z nimi także ECS, zaczęły promować 
wartości skrajnie lewicowe i liberalne, co 
z „Solidarnością”, wyrosłą na społecznej 
nauce Kościoła katolickiego, nie ma nic 
wspólnego.

Trudno znaleźć w działaniach Cen-
trum jakikolwiek element programu, 
który by do tego chrześcijańskiego dzie-
dzictwa nawiązywał. Nawet kartki świą-
teczne wysyłane w ostatnie Boże Naro-
dzenie nie zawierały żadnego religijnego 
motywu, za to grafikę przedstawiającą… 
okrągły stół. Można to zinterpretować 
wręcz jako swoistą sakralizację obrad 
Okrągłego Stołu, która będzie zapew-
ne praktykowana w ECS przez cały rok 
2019. 

Okrągły Stół zamiast Sierpnia

ECS staje się przedmiotem i (niestety) 
podmiotem walki politycznej, a rocznica 
Okrągłego Stołu jest ku temu niefortunną 
okazją. Trudno się nie oburzać, że obrady 
z 1989 roku są najważniejszym elemen-
tem narracji historycznej Centrum, gdy 

w tym samym czasie niemal zupełnie 
pomija się 40 rocznicę I pielgrzymki 
Jana Pawła II do Polski, nie wspominając 
o kolejnych rocznicach podpisania Po-
rozumień Sierpniowych. Jest tajemnicą 
poliszynela, że wkład ECS w coroczne 
obchody 31 sierpnia ogranicza się de fac-
to do udostępnienia swojego logotypu na 
przedsięwzięcia organizowane przez inne 
podmioty.

Zamiast działania akcyjnego, sku-
pionego na jednej, nawet najważniejszej 
rocznicy, ECS powinno poprzez ciągłą 
pracę pokazywać Polsce i światu, że to 
ruch „Solidarności” wstrząsnął komuni-
zmem i rozpoczął jego demontaż. Tym-
czasem ECS przez całe 12 lat nie wydało 
ani jednej ważnej książki w języku angiel-
skim, która podkreślałaby wkład Polaków 
w obalenie komunizmu, nie zorganizo-
wało ani jednej znaczącej konferencji 
międzynarodowej, która pokazałaby, że to 
nie zburzenie muru berlińskiego, ale wła-
śnie polskie strajki w 1980 r. są symbolem 
wolności i niepodległości wielu państw 
w Europie Środkowej i Wschodniej.

I na koniec jeszcze jedna uwaga. 
Miasto Gdańsk i samorząd pomorski 
oskarżają Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego o chęć „przejęcia” 
ECS i składanie niezgodnych ze stanem 
prawnym propozycji współpracy. Od-
rzucają uzyskanie przez ministerstwo 
minimalnego chociażby wpływu na 
działalność ECS, a jednocześnie doma-
gają się od państwa dotacji w wysokości 
prawie dwukrotnie większej od tej, która 
jest zapisana w umowie. Jak to się ma do 
znanej co najmniej od kilku stuleci zasady 
No taxation without representation? [Nie 
można opodatkowywać tych, którzy nie 
są reprezentowani].

Adam Chmielecki

Autor jest wydawcą, politologiem, auto-
rem książek oraz członkiem Kolegium 
Historyczno-Programowego ECS z nomi-
nacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Kilkudziesięciu uczniów z ponad trzydziestu liceów i techników z całego Po-
morza wzięło udział w finale wojewódzkiego etapu konkursu „Olimpiada 
Solidarności. Dwie dekady historii”, który odbył się 14 marca 2019 r. w Sali 
BHP w Gdańsku. To już szósta edycja wydarzenia, którego organizatorem 
jest Fundacja Centrum Solidarności, a partnerami NSZZ „Solidarność”, IPN 
i samorządy wojewódzkie. 

W finałach wojewódzkich, które odbyły się równocześnie w stolicy każdego re-
gionu, wzięli udział uczniowie z najlepszym wynikiem w etapie szkolnym, w którym 
w całej Polsce uczestniczyło około 3500 uczniów z ponad 600 szkół. Po trzech lau-
reatów z każdego województwa w czerwcu weźmie udział w finale ogólnopolskim 
w Poznaniu. Wcześniej, w ramach przygotowań, przyjadą na kilka dni do kolebki 
„Solidarności”, czyli do Gdańska. A o tym, że przygotować się warto, świadczą czeka-
jące na najlepszych nagrody. To m.in. indeksy na najlepsze uczelnie w Polsce – m.in. 
Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Gdański.

Tak duże zainteresowanie, rosnące z roku na rok, sprawia, że „Olimpiada Solidar-
ności” to największy i najbardziej rozpoznawalny ogólnopolski konkurs historyczny 
dla uczniów szkół średnich w Polsce, obejmujący lata 1970–1990. – Jako organizatorzy 
odczuwamy ogromną satysfakcję z powodu zaufania, jakim obdarzają nas uczniowie 
i nauczyciele przystępujący tak licznie do konkursu. Z roku na rok dokładamy starań, 
by oprócz rzetelnego podejścia do opracowywanych zadań konkursowych czy też 
wspaniałych nagród, laureaci wojewódzcy i ich nauczyciele mogli wzbogacić i uzu-
pełnić swoją wiedzę i umiejętności w organizowanych działaniach towarzyszących 
projektowi – mówi prezes Fundacji Centrum Solidarności Danuta Kobzdej.

 
Trudno znaleźć w działaniach ECS jakikolwiek element programu, który by 
nawiązywał do chrześcijańskiego dziedzictwa. 
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OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI

Trzeba pamiętać

Każdy jest zwycięzcą
Ponieważ na Pomorzu partnerem organizacyjnym konkursu była Fundacja Pro-

mocji Solidarności, młodzież z naszego regionu miała wyjątkową okazję rozwiązać 
test o historii „Solidarności” w miejscu narodzin związku, czyli historycznej Sali BHP 
Stoczni Gdańskiej. A skoro już o teście mowa, pytania dotyczyły m.in. stanu wojen-
nego, liderów ruchu antykomunistycznego, Okrągłego Stołu i cenzury.

– Pytania były bardzo ambitne, jak na młody wiek uczestników, odwoływały się 
zarówno do opracowań historycznych, jak i do konkretnych źródeł. Trzeba pochwalić 
wszystkich uczestników, nie tylko laureatów. Sam fakt, że są młodzi ludzie, którzy chcą 
poszerzać wiedzę, rozwijać swoje zainteresowania naukowe jest godny uznania. Nale-
ży również docenić pracę nauczycieli, którzy przygotowywali młodzież do konkursu.
Pamiętajmy, że rok szkolny jest tak skonstruowany, że historii najnowszej poświęca 
się najmniej czasu, tymczasem posiada ona chyba największy potencjał, jeśli chodzi 
o wychowywanie młodych ludzi, pokazywania wzorców zarówno negatywnych, jak 
i pozytywnych – podkreśla Adam Chmielecki, politolog i autor książek o „Solidar-
ności”, koordynator wojewódzki konkursu na Pomorzu.

Wiedza i pamięć

Podczas tegorocznej gali wręczenia dyplomów i nagród wszystkim uczestnikom 
finału wojewódzkiego na Pomorzu „Solidarność” reprezentował przewodniczący 
Zarządu Regionu Gdańskiego Krzysztof Dośla, który podziękował za pracę i zaan-
gażowanie zarówno organizatorom konkursu, jak i uczestnikom i prowadzącym ich 
nauczycielom. Krzysztof Dośla podkreślił, jak ważne jest organizowanie wydarzeń, 
które przekazują przedstawicielom młodszych pokoleń wiedzę historyczną. – Trzeba 
się uczyć o nie tak dawnej historii, trzeba pamiętać, aby takie zło się już nigdy nie 
powtórzyło. Po to, abyście wy nie musieli strajkować, abyście nie musieli wychodzić 
na ulice w obronie swoich praw i wolności. Wierzę również, że wasze pokolenie będzie 
tym, które będzie realizowało postulaty Sierpnia ’80 i żyło zgodnie z ideałami „Soli-
darności” – zwrócił się do młodych ludzi Krzysztof Dośla, który życzył powodzenia 
podczas finału ogólnopolskiego pomorskim laureatom konkursu.

Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.
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CYTAT MIESIĄCA

MIESIĄC W LICZBACH

LICZBA MIESIĄCA

Tyle ubrań co roku produkuje się  
na świecie – jest to cztery razy więcej  
niż 20 lat temu.

150 mld sztuk

Różnice między wynagrodzeniami i cza-
sem pracy w różnych państwach są mierzal-
ne i nie podlegają dyskusji. A jak jest z kul-
turą pracy? Portal Pracuj.pl przygotował 
zestawienie postaw typowych dla miesz-
kańców różnych krajów z całego świata.

 I tak Szwedzi celebrują codzienną 
przerwę na kawę, którą traktują jak rytuał 
integrujący załogę. Amerykanie pracują 
dużo i ciężko, często zaczynają już jako na-
stolatki, miewają skłonności do pracoho-
lizmu. Jeszcze bardziej przepracowani są 
Chińczycy, którzy czasem spędzają w pra-

cy całą dobę, a niektórzy pracodawcy za-
chęcają nawet do… sypiania w biurze. Ich 
przeciwieństwo stanowią Włosi, którzy 
traktują czas wolny jak świętość i nie mają 
oporów na przykład przed wyłudzeniem 
zwolnienia lekarskiego, gdy ich reprezen-
tacja rozgrywa ważny mecz. Natomiast 
Niemcy przywiązują dużą wagę do rów-
nowagi między pracą i życiem osobistym 
– w pracy skupiają się na obowiązkach, 
unikają plotkowania i przeglądania Inter-
netu, ale czas wolny również przeznaczają 
na rzeczywisty wypoczynek.

Tradycja zdobienia jajek, bez której 
trudno wyobrazić sobie Wielkanoc, wystę-
powała już w kulturach przedchrześcijań-
skich – w wielu wierzeniach pogańskich 
jajko symbolizowało rodzącą się do życia 
przyrodę. Kiedy powszechną religią stało 
się chrześcijaństwo, jajka uzyskały nowe 
znaczenie – zaczęły wyrażać nadzieję 
wynikającą z wiary w zmartwychwstanie 
Jezusa Chrystusa. W XII wieku Kościół o�-
cjalnie włączył je do święconki. 

Co ciekawe, nie każda pisanka to… pi-
sanka – według o�cjalnej terminologii ten
termin jest bowiem zarezerwowany dla 
jajek, na których namalowano wzorki wo-
skiem, a następnie zanurzono je w barwni-

ku. Kraszanki są tylko zabarwione na jedno-
lity kolor. Jeżeli na takiej kolorowej skorupce 
delikatnie wydrapano wzorek ostrym na-
rzędziem, powstawała drapanka. Oklejanka 
to – jak wskazuje nazwa – jajko oklejone 
jednolitym materiałem (dawniej używano 
w tym celu sitowia, płatków bzu, tkaniny lub 
kolorowego papieru). Nalepiankę pokrywa-
ją kolorowe wycinanki z papieru. 

Oczywiście współcześnie, kiedy mamy 
do wyboru cały arsenał środków – od farb, 
mazaków i brokatu przez kolorowe folio-
we koszulki po różnego rodzaju proszki, 
w których można obtoczyć jajko, każdy 
może stworzyć nową technikę – jedynym 
ograniczeniem jest wyobraźnia.

A jeśli o jajkach mowa, to jeśli kupu-
jemy je w sklepie, warto przyjrzeć się 
kodom umieszczanym na skorupkach 
(rolnicy sprzedający swoje produkty na 
bazarach nie mają tego obowiązku). Od 
momentu wejścia Polski do Unii Euro-
pejskiej kody wyglądają na przykład tak: 
1-PL-55667788. 

Pierwsza cyfra informuje o warunkach 
hodowli kury, która zniosła jajko. Cyfra 0 
oznacza chów ekologiczny – to oznaczenie 
gwarantuje, że kura mogła wychodzić z kur-
nika na zewnątrz, a także to, że dostawała 
pokarm zrobiony z naturalnych składników 

i że nie była stymulowana hormonalnie do 
większej nośności. Cyfra 1 informuje już 
tylko, że kura miała wolny wybieg – a więc 
również mogła wychodzić, ale nie ma już do-
datkowych ekologicznych gwarancji. Cyfra 2 
oznacza chów ściółkowy – kury mogą poru-
szać się po całym kurniku, ale nie mają moż-
liwości wyjścia na zewnątrz. Cyfra 3 to chów 
klatkowy – kura spędza całe życie w jednej, 
często ciasnej klatce. Następnie pojawiają się 
litery (np. PL oznacza Polskę), a potem zno-
wu ciąg cyfr. Po dwie cyfry oznaczają kolejno 
kod województwa, kod powiatu, kod zakre-
su działalności i kod �rmy.

Kody na jajkach
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Wnuki  
do 
wynajęcia

Która pisanka to pisanka?

Naprawdę polecam 
. John posprząta, zrobi 
zakupy, a i porozmawiać  

z nim można...

Wyprzedażowe pułapki

Co kraj, to obyczaj. 
Również w pracy 

Nie wiem, jak to się stało: 
nie mam samochodu, a kupiłem  

przecenioną kierownicę

Kwiecień jest szczytowym mie-
siącem, jeśli chodzi o wyprzedaże 
– w końcu to ostatni dzwonek, 
żeby pozbyć się „zimowych” 
produktów (od swetrów po 
czekoladowe bałwanki), które w 
przeciwnym razie właściciele skle-
pów będą musieli magazynować. 
I zrobią naprawdę wiele, żeby zachęcić 
klientów do kupna – również tych rzeczy, 
które tak naprawdę wcale nie są tanie. 

Na zachowania kupujących próbuje 
się wpływać na przykład przy pomocy 
odpowiedniego kształtowania wystro-
ju – w sklepach odzieżowych na czas 
wyprzedaży tworzy się wrażenie ba-
łaganu, układając zdekompletowane 
ubrania na dużych stołach, gdzie klien-
ci mogą w nich przebierać. Taki sposób 
ekspozycji wpływa na podświadomość 
– kupujący mają pomyśleć, że produkty 
są tanie, bo przecież artykuły luksusowe 
układa się porządnie. I może nie będą 
dłużej zastanawiać się nad ceną. Przypad-
kowy nie jest również dobór muzyki, a nawet 
zapach – stwierdzono na przykład, że woń batoników kawowych wywołuje apetyt.

 Jeśli chcemy uniknąć wyprzedażowej pułapki, unikajmy długich zakupów – stwier-
dzono, że mózg jest w stanie racjonalnie analizować ceny tylko przez 23 minuty.

Programiści prześcigają się w tworze-
niu kolejnych ułatwiających życie aplikacji 
– dzięki nim można zamówić już nie tylko 
posiłek czy bilet na koncert, ale również… 
wnuka. W Stanach Zjednoczonych powstała 
„apka” umożliwiająca samotnym seniorom 
wynajęcie młodej osoby, która zrobi im za-
kupy, posprząta albo po prostu zabawi ich 
rozmową. Usługa kosztuje 17 dolarów za 
godzinę – 10 dolarów dla „wnuczka” i 7 dla 
właściciela aplikacji.
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4949,42 zł – tyle wyniosło prze-
ciętne wynagrodzenie brutto  
w lutym 2019 r. To oznacza wzrost 
o 0,4 proc. w porównaniu ze 
styczniem 2019 r. i o 7,6 proc. 
 w porównaniu z lutym 2018 r.

 6,1 proc. wyniosła miesięczna 
stopa bezrobocia rejestrowanego 
w lutym 2019 r. według szacun-
ków Ministerstwa Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej – jej wyso-
kość nie zmieniła się w porówna-
niu ze styczniem 2019 r.  
W porównaniu z lutym 2018 r. 
nastąpił spadek o 0,7 proc.

O 600 milionów zł mniej wynio-
sły dochody z akcyzy do budżetu 
państwa w styczniu 2019 r.  
w porównaniu z lutym 2018 r.

800 milionów zł wyniósł de�cyt,
który pojawił się w lutym tego 
roku w budżecie państwa po raz 
pierwszy od kilku lat. 

O 15,1 proc. wzrosła wysokość 
produkcji budowlano-montażo-
wej w lutym 2019 r. w porównaniu 
z lutym zeszłego roku.

Aż o 13,8 proc. zwiększyła się 
sprzedaż w kategorii meble oraz 
sprzęt RTV i AGD w styczniu 
2019 r. w porównaniu z lutym 
2018 r., co oznacza przesunięcie 
się konsumpcji w kierunku dóbr 
trwałych.

Na innych galaktykach są [cywilizacje] na trzy razy wyższym poziomie 
rozwoju intelektualnego. My jesteśmy najniżej. Wyższa cywilizacja przy-
jeżdża, przygląda się, „Co oni tu wyprawiają?”. Jak zagrozimy destabilizacją 
(...) Putinem, atomem (...), oni nam przeszkodzą, przetną na pół, Ziemia się 
zwinie, wszystkich nas zgniecie, może nas tak przytrzymać pięć tysięcy lat. 
(…) przyślą nam Adama i Ewę i od nowa znów będziemy budować świat.

Lech Wałęsa na spotkaniu z mieszkańcami Krosna, 24 marca 2019 r. 
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Każdy z niecierpliwością wyczeku-
je Wielkanocy, jeśli jednak chcemy 
przeżyć najważniejsze chrześcijań-
skie święto w pełni, powinniśmy po-
przedzić je postem i uczestnictwem 
w liturgii Triduum Paschalnego.

Wielkanoc poprzedza czterdziesto-
dniowy Wielki Post. Dlaczego akurat 40 
dni? Tyle czasu miał pościć Jezus Chry-
stus – w tym czasie przebywał na pusty-
ni i był kuszony przez diabła. W okresie 
Wielkiego Postu chrześcijanie powstrzy-
mują się przed urządzaniem hucznych 
zabaw (określenie ‘huczny’ zwykle ro-
zumie się jako imprezy taneczne), żeby 
wyciszyć się przed przyjściem Zbawi-
ciela. Tradycją są też podejmowane 
w tym czasie dobrowolne wyrzeczenia, 
tzw. postanowienia wielkopostne. Ich 
celem jest wzmacnianie wolnej woli 
na wypadek konieczności poniesienia 
bardziej wymagającej ofiary. Najbar-
dziej popularnym postanowieniem 
jest rezygnacja z jedzenia słodyczy, ale 
na przykład chrześcijanie z niektórych 
krajów latynoamerykańskich częściej 
rezygnują z oglądania telewizji – chodzi 
o odmówienie sobie czegoś sprawiają-
cego przyjemność. Jednak Wielki Post 
to nie tylko post, ale również modlitwa 
i jałmużna. Tę pierwszą można posze-
rzyć o uczestnictwo w nabożeństwach 
Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, ta 
druga może przybrać formę wsparcia 
jakiejś fundacji lub osoby biednej.

Słowo ‘triduum’ oznacza po łacinie 
‘trzy dni’, ale nazwa ma szersze znacze-
nie – odnosi się również do trzech faz 
misterium Odkupienia, które świętuje-
my w ciągu owych trzech dni. Pierwszy 
dzień – Wielki Czwartek – upamiętnia 

Ostatnią Wieczerzę – pożegnalną ucztę 
Jezusa Chrystusa z Apostołami, podczas 
której zapowiedział ofiarę swojej śmier-
ci. Tego dnia wieczorem we wszystkich 
kościołach odbywa się tylko jedna 
msza święta – uroczysta i wypełniona 
symboliką Msza Wieczerzy Pańskiej 
(wyjątek stanowią katedry, w których 
biskupi odprawiają przed południem 
tak zwaną Mszę Krzyżma, nazwaną tak 
od wykorzystywanej przy udzielaniu 
wielu sakramentów mieszaniny oleju 
i balsamu, którą poświęca się podczas 
tej mszy). Podczas Mszy Wieczerzy Pań-
skiej biją wszystkie kościelne dzwony, 
które jednak milkną po pieśni Chwała 
na wysokości Bogu i nie będą już biły aż 
do Wielkiej Soboty. To nagłe zamilknięcie 
symbolizuje zdradę Judasza i uwięzienie 
Chrystusa. Innym charakterystycznym 
elementem mszy jest obmycie nóg przez 
kapłana dwunastu wybranym osobom, 
zwykle mężczyznom, co przypomina 
ewangeliczne obmycie nóg Apostołom 
przez Jezusa. Po Komunii świętej Naj-
świętszy Sakrament zostaje przeniesiony 
w miejsce zwane Ciemnicą. Puste taber-
nakulum pozostaje otwarte. Po mszy z oł-
tarza zdejmuje się świece, obrus, mszał 
i krzyż i pozostawia się go w takim stanie 
do Wielkiej Soboty. Te wszystkie obrzędy 
przypominają o cierpieniu i samotności 
czekającego na wyrok Jezusa.

W Wielki Piątek wspominamy mękę 
i śmierć Chrystusa. Tego dnia nie od-
prawia się mszy, a jedynie po południu, 
około godziny piętnastej (o tej godzinie 
miał umrzeć Jezus), celebruje się na-
bożeństwo. Podczas niego do kościo-
ła wnosi się przykryty tkaniną krzyż 
z figurą umęczonego Chrystusa, który 
następnie zostaje odsłonięty. Wreszcie 

przenosi się Najświętszy Sakrament do 
symbolicznego grobu – Chrystus umarł, 
został zdjęty z krzyża i pochowany.

Wielka Sobota przypomina o czasie 
między złożeniem do grobu i zmar-
twychwstaniem. Przez cały dzień trwa 
adoracja przy symbolicznym grobie 
Zbawiciela. Wierni przynoszą też do 
poświęcenia pokarmy, które zostaną 
spożyte podczas śniadania wielka-
nocnego. Wieczorem rozpoczynają 
się obchody Wigilii Paschalnej, któ-
re formalnie należą już do Niedzieli 
Zmartwychwstania Pańskiego. Wie-
czorem Najświętszy Sakrament zostaje 
przeniesiony do tabernakulum. Gasną 
światła – zaczyna się symboliczne ocze-
kiwanie. Po zapadnięciu zmroku przed 
kościołem rozpala się ognisko, a ubrany 
w białe szaty kapłan święci płomienie. 
Następnie przygotowuje się paschał, 
który zostaje wniesiony do świątyni 
podczas uroczystej procesji, a zebrani 
mogą zapalić przyniesione świece od 
poświęconego płomienia. Kapłan święci 
też wodę chrzcielną. Na koniec odbywa 
się procesja rezurekcyjna, która, wraz 
z mszą rezurekcyjną, w niektórych pa-
rafiach przenoszona jest na niedzielny 
poranek. Obecnie w Polsce Kościół od-
chodzi jednak od odprawiania procesji 
rezurekcyjnej rano.

Procesja z księdzem niosącym mon-
strancję na czele okrąża kościół jeden 
lub dwa razy. Po powrocie obok ołta-
rza ustawia się krzyż i figurę Chrystusa 
Zmartwychwstałego, a na ołtarzu usta-
wia się monstrancję. Po procesji odbywa 
się msza święta, a po niej wierni mogą 
już udać się do domów w oczekiwaniu 
na śniadanie wielkanocne. 

Martyna Werra

Zanim zabrzmi Alleluja

W czasie Wielkiego Tygodnia na Kalwarii Wejherowskiej odbywa się uroczysta, inscenizowana Droga Krzyżowa.  Misternicy kaszubscy 
wcielają się w biblijne postaci: Chrystusa, Maryję, Szymona Cyrenejczyka, Piłata, Łotrów... Na zdjęciu: Chrystus z krzyżem.
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Niewidoczny, zawsze w cieniu, ale bardzo ważny dla Kościoła i Polski.  Tak 
w skrócie można powiedzieć o arcybiskupie Antonim Baraniaku, metro-
policie poznańskim w latach 1957–1977. Niewiele osób słyszało o tym nie-
zwykłym człowieku. Niewielu też wie, że przeszedł piekło. Warto przeczytać 
książkę „Powrót” i obejrzeć dołączony do niej film dokumentalny, najnow-
szą realizację dziennikarki i dokumentalistki Jolanty Hajdasz. 

Urodził się w Sebastianowie w 1904 roku, około 70 kilometrów od Poznania. Zmarł 
w 1977 roku w Poznaniu. Mając 21 lat złożył śluby wieczyste w Zgromadzeniu Sale-
zjańskim, był więc zakonnikiem. W 1930 r. przyjął święcenia kapłańskie. Studiował 
w Krakowie i w Rzymie. We wrześniu 1933 r. rozpoczął pracę jako sekretarz i kapelan 
kardynała Augusta Hlonda, prymasa Polski. Następnie został sekretarzem i kapelanem 
prymasa Stefana Wyszyńskiego. Aresztowano go tej samej nocy, co kardynała Wyszyń-
skiego (25/26 września 1953 roku), ale to on, a nie Wyszyński, trafił do największej 
katowni więźniów politycznych, do więzienia przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie.

„Arcybiskupa Baraniaka w więzieniu trzymano nieruchomo pod kapiącą na 
głowę wodą, po kilku godzinach każde spadnięcie takiej kropli w to samo miejsce 
na głowie jest przeżywane jak uderzenie obuchem” – wspomina Barbara Zawieja, 
córka Ludwika Baraniaka, brata abp. Antoniego Baraniaka. Przetrzymywano go też 
przez wiele dni nago, w lodowatym szambie, wyrywano mu paznokcie. Eugeniusz 
Kosiel, emerytowany organista w Marszałkach (woj. wielkopolskie, gmina Grabów), 
po sześćdziesięciu paru latach milczenia zaczął opowiadać, jak w środku srogiej 
zimy służby bezpieczeństwa przywiozły do Marszałek bp. Baraniaka tak zamarz-
niętego, że trzeba było go wnosić w pozycji siedzącej, w takiej, w jakiej wyjęto go z 
milicyjnej „suki”. Wszyscy myśleli, że tej podróży z Warszawy nie przeżyje, a jednak 
Pan Bóg miał inne plany wobec duchownego. 

Pomimo okrutnych tortur, nie dał się złamać. Nie pozwolił, aby Kościół kato-
licki w Polsce został oskarżony o zdradę narodową, czego chciała ubecja. Pozostał 
niezłomny. „Był to człowiek wielkiego hartu, wielkiej wiary i wielkiej miłości do 
Kościoła i do Ojczyzny” – mówi o Baraniaku abp Marek Jędraszewski, od 2016 roku 
metropolita krakowski. 15 września 2017 r., w 40 rocznicę śmierci abp. Baraniaka, 
Sejm RP uznał go za „Żołnierza Niezłomnego Kościoła”. W październiku 2017 r. 
rozpoczął się proces beatyfikacyjny abp. Baraniaka. Rok później, w setną rocznicę 
odzyskania niepodległości przez Polskę, prezydent RP Andrzej Duda odznaczył go 
pośmiertnie Orderem Orła Białego.  

Postać drugiego planu
ARCYBISKUP ANTONI BARANIAK

„Powrót” jest kontynuacją dwóch wcześniej zrealizowanych przez Jolantę Haj-
dasz filmów: „Zapomniane męczeństwo” i „Żołnierz niezłomny Kościoła” (Grand 
Prix na V Ogólnopolskim Festiwalu Filmu Niezależnego „OKNO”).

Film, nagrany na płytę DVD, ukazał się wraz z książką pod tym samym ty-
tułem, bardzo ładnie wydaną, ilustrowaną, w twardej okładce, gdzie umieszczo-
no czarno-białą fotografię przedstawiającą trzech najważniejszych duchownych 
Kościoła w Polsce: Stefana Wyszyńskiego, Antoniego Baraniaka i Karola Wojtyłę, 
ze znamiennym napisem: „Żeby pokazać Prawdę, trzeba pokazywać Bohaterów”. 
Dystrybucją filmu na DVD wraz z książką zajmuje się Fundacja im. Arcybiskupa 
Antoniego Baraniaka w Poznaniu (j.hajdasz@post.pl). Cena kompletu 35 zł.

Maria Giedz

Antoni Baraniak (po prawej) wraz z kardynałem Stefanem Wyszyńskim (po lewej).
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Nagroda Specjalna Marszałka Województwa Pomorskiego w uznaniu cało-
kształtu działalności artystycznej, a także ze względu na obchodzony jubileusz 
50-lecia pracy twórczej, za wybitne zasługi w dziedzinie twórczości artystycznej 
oraz upowszechniania i ochrony kultury na rzecz mieszkańców województwa po-
morskiego została przyznana Barbarze Ur-Piwarskiej, znanej rzeźbiarce i malarce, 
zaprzyjaźnionej z redakcją „Magazynu Solidarność”. Uroczystość miała miejsce 
w Sali Mieszczańskiej w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku 19 marca.

Barbara Piwarska studiowała w latach 1964–1970 na Wydziale Malarstwa w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Pod koniec lat 70. wraz 
z mężem Andrzejem Piwarskim przebywała na emigracji, głównie w Niemczech. 
W latach 1976–1980 gość-docent w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Münster 
(RFN) – pracownia projektowania rzeźbiarskiego w ceramice.

Na obczyźnie organizowała pomoc dla opozycji w Polsce. W latach 1983–1985 
i 1988–1989 współorganizatorka i uczestniczka marszów Wyzwolenia Narodów 
(Niemcy). Uczestniczka Kongresu Kultury Polskiej w 1985 roku w Londynie. 
Uczestniczka Sympozjum Działaczy Niepodległościowych organizowanego przez 
Rząd RP na Uchodźstwie w Londynie w 1988 roku. W roku 1979 otrzymała rocz-
ne stypendium Zarządu Komunalnego Zagłębia Ruhry w Essen (RFN). W latach 
1985–1990 organizowała imprezy kulturalno-polityczne pod nazwą „Spotkania 
w Naszym Domu” w Essen (RFN). Od 1985 roku do 2004 roku współorganizo-
wała wystawy sztuki pod nazwą „Spotkania ze sztuka” w Essen, następnie od 2005 
w Berlinie. W latach 1987–1991 prowadziła pracownię projektowania rzeźbiarskie-
go w Europejskiej Letniej Akademii Sztuk Pięknych w Luksemburgu.

Po roku 1990 w Polsce, od roku 1993 współtworzyła Europejski Park Rzeźb 
w Tuchomiu, w woj. pomorskim, oraz współorganizowała coroczne Międzyna-
rodowe Sympozja Artystyczne „Tuchomie” w Tuchomiu. W 1997 roku założyła 
Stowarzyszenie Europejskie Laboratorium Sztuki w Tuchomiu.

Od roku 1970 miała ponad 120 indywidualnych wystaw w Polsce, Szwecji, 
Niemczech, Norwegii, Luksemburgu, Hiszpanii i Holandii, ponadto uczestniczy-
ła w ponad 200 wystawach zbiorowych. Obecnie mieszka na zmianę w Gdańsku 
i w Berlinie. Od 57 lat jest żoną znanego artysty malarza Andrzeja Piwarskiego.

(mk)

Czym różni się empatia od 
współczucia?

Empatia i współczucie – te dwa 
pojęcia często są mylone. Więc czym 
jest empatia i co sprawia, że tak bardzo 
różni się od współczucia? – Empatia 
sprawia, że ludzie stają się sobie bliscy, 
zaś współczucie oddala ich od bliskości. 
Możemy wyróżnić kilka podstawowych 
elementów empatii: przyjmowanie per-
spektywy (umiejętność przyjmowania 
perspektywy drugiej osoby) i uszano-
wanie tej perspektywy jako jej osobistej 
prawdy. Kolejne elementy to powstrzy-
manie się od ocen (co nie jest łatwe w 
czasach, kiedy wszyscy czerpiemy z 
tego taką przyjemność), rozpoznawanie 
uczuć i emocji u innych i zakomuniko-
wanie tego. Empatia to odczuwanie z 
innymi ludźmi. Wyobraźmy sobie, że 
ktoś wpadł do głębokiego dołu, siedzi 
tam sam w czarnej dziurze i czuje się 
zagubiony, a my schodzimy do niego. 
Wtedy możemy powiedzieć: wiem, jak 
to jest być tutaj, nie jesteś sam. Jak w 
takiej sytuacji wygląda współczucie? 
Osoba współczująca po prostu zaglą-
da do tej czarnej dziury i mówi: aha, 
ale wpadłeś, marnie, co? Może chcesz 
czekoladę?

Podstawy empatycznej 
komunikacji

Empatia to także komunikacja. Jeże-
li chcemy być empatyczni, powinniśmy 
wykreślić ze swojego słownika wyraz 
„przynajmniej”, ponieważ odpowiedzi 
empatyczne bardzo rzadko lub w ogóle 
nie zaczynają się od tego słowa.

„Syn wagaruje i źle się uczy, ale 
przynajmniej ty masz świetną karierę”. 
W trudnych sytuacjach ludzie używa-
ją tego słowa, bo starają się, żeby czy-
jeś trudne wyznania nie brzmiały tak 
straszliwie, staramy się umniejszyć czyjś 
ból i jednocześnie odmawiamy komuś 
prawa do przeżywania uczuć i emo-
cji – nazywa się to „odmową uczuć” i 
„ulepszaniem sytuacji”. Zachowujemy 
się tak, jakby nasza odpowiedź mogła 
cokolwiek naprawić, jednak to, co na-
prawdę może pomóc w czasie trudnych 
rozmów, to poczucie bliskości.

Odrobina empatii może pomóc 
w pracy

Są zawody w wykonywaniu których 
empatia jest niezbędna, to wszystkie 
profesje polegające na pracy na rzecz 
innych, na przykład nauczyciele, trene-
rzy, pracownicy socjalni, kuratorzy, re-
habilitanci, lekarze. Jednak empatia jest 
potrzebna również praktycznie w każ-
dym zespole pracowniczym, ponieważ 
pozwala budować wartościowe, oparte 
na zaufaniu więzi. Firmy, w których 
pracownicy są choć trochę empatyczni, 
a więc takie, w których panuje wzajem-
ne zaufanie, mają lepsze wyniki nieza-

leżnie od branży. Nie jest łatwo stwier-
dzić, czy w firmie ludzie ufają 
sobie nawzajem, bo jest to 
coś nieuchwytnego i tylko 
częściowo widocznego w 
zachowaniach pracowni-
ków. Natomiast bardzo 
łatwo można określić, 
kiedy zaufania 
w firmie brak. 
W przedsiębior-
stwie, w którym 
nie ma zaufania, 
nie krąży infor-
macja, dominu-
ją  zachowania 
obronne. Prace 
zbiorowe, o i le 
w ogóle powstają, 
to przy ogromnych 
trudnościach.  W 
firmach, gdzie pa-
nuje brak zaufania, 
z trudem wdraża się 
nowoczesne sposo-
by zarządzania, na 
przykład zarządzanie 
zespołami zadaniowymi. Ten styl za-
rządzania znacznie spłaszcza strukturę 
zarządczą firmy i pozwala na lepsze 
wykorzystanie jej zasobów, a polega 
na dobieraniu do wykonania jakiegoś 
zadania osób o odpowiednich umiejęt-
nościach i kompetencjach. Często są to 
pracownicy, którzy dotychczas ze sobą 
nie pracowali. Sukces zespołu opiera się 
na chęci współdziałania jego członków w 
realizacji wspólnej misji. Pomaga im w 
tym wzajemnie uzupełniający się zasób 
wiedzy oraz umiejętności, zaangażowa-
nie w działanie i dobra komunikacja 
wewnętrzna. Aby zbudować skuteczny 
zespół z ludzi, którzy dotychczas nie 
pracowali ze sobą, konieczne jest, aby 
zaufali oni sobie, aby dali sobie szansę, 
potrzebne jest także wzajemne zrozu-
mienie, które empatia znacznie ułatwia.

Empatyczni mogą być nie tylko lu-
dzie, ale również całe przedsiębiorstwa. 
W 2016 roku opublikowano raport z 
badań „The Empathy Index”, z które-
go wynika, że najbardziej empatyczne 
firmy na świecie to: Facebook, Google 
i Linkedin. Ten wynik chyba nikogo 
nie zaskoczył, ponieważ wymienione 
firmy znane są z atrakcyjnych dodat-
ków do wynagrodzeń. Pracownicy tych 
korporacji, oprócz pozafinansowych 
świadczeń materialnych, takich jak 
zdrowe i zbilansowane posiłki, masaże 
w miejscu pracy, darmowe wakacje w 
egzotycznych krajach, darmowa eduka-
cja dla nich oraz ich dzieci (Nike), dwu-
miesięczny dodatkowy płatny urlop na 
tzw. podróż życia (Intel), mogą jeszcze 
liczyć na sprawiedliwe traktowanie w 
kwestii podwyżek i awansów i otwartą 
komunikację z zarządem. Interesujące 
jest to, że firmy działające w ten sposób 
osiągają nie tylko wyższe dochody, ale 
również znacznie szybciej rozwijają się 
niż ich mniej empatyczna konkurencja.

Umiejętność odczuwania empatii 
jest związana z poziomem inteligencji 
emocjonalnej – im bardziej potrafimy 
rozpoznawać własne emocje i uczucia, 
tym łatwiej przychodzi nam zrozu-
mienie sytuacji innych, jest to ważne 
z powodów własnego bezpieczeństwa, 
bo empatia nie polega na bezmyślnym 
i zupełnym pochłonięciu przez emocje 
drugiego człowieka (byłoby to dla nas 
zbyt trudne), tylko na współodczuwa-
niu, zrozumieniu jego sytuacji i zako-
munikowaniu tego drugiej osobie.

Empatia ozdabia ten świat, bez niej 
społeczeństwa byłyby przepełnione 
ludźmi kierującymi się wyłącznie wła-
snymi potrzebami. Dlatego ważne jest, 
aby docenić znaczenie tej umiejętności 
i starać się ją u siebie i u innych roz-
wijać.

Renata Tkaczyk

PSYCHOLOGIA NA CO DZIEŃ

Empatia w pracy
Z definicji za empatę uważa się osobę posiadającą zdolność odczuwania stanów emocjonalnych i psychicznych 
innych ludzi. Empata może widzieć świat oczami innego człowieka i wczuć się w jego sytuację.  Międzynarodowy 
Dzień Empatii przypada 2 października.

Empatia jest potrzebna 
również praktycznie w każdym 
zespole pracowniczym, 
ponieważ pozwala budować 
wartościowe, oparte na 
zaufaniu więzi. Firmy, 
w których pracownicy są 
choć trochę empatyczni, 
a więc takie, w których panuje 
wzajemne zaufanie, mają 
lepsze wyniki niezależnie  
od branży. 

AN
D

RZ
EJ

 S
O

W
IŃ

SK
I

Barbara Piwarska 
nagrodzona

Barbara Piwarska.

Unijna dyrektywa o prawach autorskich tzw. ACTA 2, nazywana ustawą o cenzu-
rze Internetu, została przyjęta przez Parlament Europejski.  W głosowaniu 26 marca 
br. poparło dyrektywę 348 europosłów. 274 było przeciw ACTA 2, a 36 wstrzymało 
się od głosu. Wszyscy głosujący europosłowie z PiS byli przeciw. 

Przeciwko ACTA 2 protestowali użytkownicy Internetu, wydawcy, twórcy portali 
udostępniających zdjęcia i muzykę. Zdaniem krytyków regulacji ACTA 2, co ciekawe, 
tak z opcji wolnościowych i anarchistycznych, jak i konserwatywnych, może to być 
narzędzie zamykania ust krytykom, ograniczania swobody wypowiedzi i eliminowa-
nia przeciwników politycznych choćby poprzez wyroki sądowe i kary finansowe.

ACTA 2 to przygotowywana od dwóch lat unijna dyrektywa reformująca kwestie 
praw autorskich. Z jednej strony wymusza płacenie autorom treści i multimediów,  
z drugiej zaś może być narzędziem wpływu na obieg informacji. Wzburzenie budzą 
dwa punkty dyrektywy: 11. i 13. Kontrowersyjny zapis ACTA 2 dotyczy „podatku od 
linkowania”. Chodzi o to, aby wyszukiwarki i agregatory, czyli aplikacje ukazujące 
skonsolidowane informacje zebrane z różnych źródeł zewnętrznych, miały obowiązek 
odprowadzania opłat na rzecz wydawców.

Otwiera to ścieżkę pociągania do odpowiedzialności każdego, kto opublikuje w 
sieci np. fragment artykułu prasowego. Platformy i portale będą musiały podpisywać 
umowy licencyjne z właścicielami praw na treści chronione prawem autorskim.

ACTA 2 w artykule 13 wprowadza obowiązek filtrowania contentu (zawartości) 
pod kątem praw autorskich. Nie są nim jednak objęte encyklopedie internetowe 
(Wikipedia), archiwa edukacyjne i naukowe, usługi w „chmurze” dla indywidual-
nych użytkowników, platformy otwartego dostępu, platformy sprzedażowe.

(asg)

ACTA 2 – strażnik czy cenzor?
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– Spędził Pan w Strzebielinku pra-
wie rok. Może Pan porównać po-
czątek i koniec odosobnienia, co 
zmieniło się przez ten czas?  

– Byłem tam prawie dziesięć miesię-
cy, więc mam skalę porównawczą. Gdy 
mnie internowano, nie było już wymu-
szeń ze strony klawiszy. Wcześniej, jak 
mi opowiadali koledzy, chciano wobec 
internowanych zastosować regulamin 
więzienny. Spacery odbywały się naj-
pierw raz, a potem dwa razy dziennie. 
Oprócz tego był zakaz podchodzenia 
do okien, telewizja dostępna co czwar-
ty dzień, a następnie apel. O godzinie 
18 zmieniali się klawisze i w związku z 
tym doszło do jednej zabawnej sytuacji. 
Otrzymałem zgodę na to, żeby pójść 

STRZEBIELINKOWCY

JAROSŁAW DESKA 
Rocznik 1947, członek NSZZ „Solidarność”, współzałożyciel związku w starogardzkiej 
Pol�e, delegat na I WZD, członek ZR, internowany w Strzebielinku od 23 lutego do 9
grudnia 1982 r.  

w każdej chwili. Po nowym roku zaczęły 
się weryfikacje pod kątem przydatności 
do zajmowanego stanowiska. Wezwanie 
na milicję otrzymałem 15 lutego. Tam 
chciano, żeby podpisał oświadczenie o 
przestrzeganiu konstytucji PRL oraz 
dekretu o wprowadzeniu stanu wojen-
nego. Odmówiłem, więc zaczęto mnie 
straszyć. Na odchodne usłyszałem, że 
zostanie sporządzona informacja dla 
komendanta wojewódzkiego MO. Przy-
szli po mnie dokładnie tydzień później; 
dwóch cywilów i dwóch mundurowych. 
Powiedziano mi, żebym ucałował dzie-
ci i pożegnał się z żoną. Zostałem za-
prowadzony do nyski i przewieziony 
w kajdankach do komendy. Tam wrę-
czono mi decyzję o internowaniu z 12 

zostały dowiezione osoby, które przeby-
wały w Potulicach. Do naszej celi trafili 
Wiesław Główczyński i Jakub Jasinski z 
UG, Jerzy Kmiecik ze Stoczni Północ-
nej, Leszek Przysiężny z Niezależnego 
Zrzeszenia Studentów oraz Piotr Rosa, 
który w Strzebielinku wziął cywilny ślub. 
Latem udzielono mi przepustki. Gdy 
wróciłem, pawilon 1 był już zajęty przez 
skazanych pracujących na budowie w 
Żarnowcu. Wówczas zostałem uloko-
wany, jak jedyny członek „Solidarno-
ści”, w celi 35 w pawilonie 3. Tam byli 
Janusz Hetel, Andrzej Kisiel, Andrzej 
Stankiewicz, Bolesław Briankin, An-
drzej Trzaska, z którym utrzymuję kon-
takty do dziś, i Zbigniew Zwierzyński. Po 
kilkunastu dniach otrzymałem zgodę na 
przeniesienie do celi nr 20 w pawilonie 
2, gdzie byłem z Janem Skibą, Marianem 
Balinem, Stanisławem Burym, Witol-
dem Walentynowiczem, bratem Anny 
Walentynowicz, Janem Eichelbergerem 
i Andrzejem Trzaską, który wcześniej był 
ze mną w celi nr 35.  

– I razem robili panowie znaczki... 
– Nasza cela w nocy była bardzo pro-

duktywna. Andrzej Trzaska wykonywał 
różne projekty, Stanisław Bury, Jan Skiba, 
Jan Eichelberger i ja byliśmy bezpośred-
nimi wykonawcami, ponieważ ze wzglę-
du na wykorzystanie różnych kolorów 
do jednego znaczka bywały potrzebne 
nawet cztery matryce. Pracowaliśmy w 
nocy z czwartku na piątek oraz z piątku 
na sobotę, ponieważ tego ostatniego dnia 
odbywały się odwiedziny. Co się później 
stało z matrycami nie wiem, ale zdecy-
dowana większość „wyszła” poza mury 
Strzebielinka. Poza tym za dnia uczyliśmy 
się języka angielskiego oraz niemieckiego, 
Lech Kaczyński szkolił nas z zakresu pra-
wa pracy, co mi się bardzo przydało po 
zwolnieniu, Wiesiek Cichoń z Regionu 
Toruńskiego zachowania wobec SB i spo-
sobu reakcji na różnego rodzaju wezwa-
nia, a Jacek Merkel uczył funkcjonowania 
przedsiębiorstw. Ze Strzebielinka zosta-
łem zwolniony 9 grudnia. Po powrocie 
do domu dowiedziałem się od żony, że 6 
grudnia, czyli trzy dni wcześniej, miałem 
się stawić na ćwiczenia wojskowe. Tak 
męczyli internowanych.  

(witt)

Powiedziano mi, żebym ucałował 
dzieci i pożegnał się z żoną

17 sierpnia 2018 r. Spotkanie członków Stowarzyszenia Strzebielinek  
w miejscu byłego obozu dla internowanych.

do innej celi. Klawisz, który kończył 
służbę, stwierdził, że stan osobowy się 
zgadza. Ale po nim przyszedł inny i po-
wstał problem. Ten nowy zauważył, że 
w celi nr 9 brakuje jednego człowieka, 
aczkolwiek nie pomyślał, że w celi nr 
10 jest o jednego za wiele. W każdym 
razem strażnicy liczyli nas ze trzy razy, 
ale na jakiś czas skończyło się chodze-
nie na karty.  

– W Pana przypadku internowanie 
przebiegało dość specyficznie... 

– Z tego co wiem, od razu znalazłem 
się na liście osób przewidzianych do in-
ternowania. Moje wypowiedzi były, jak 
na tamte czasy, dosyć radykalne, nie 
owijałem niczego w bawełnę. Ale przy-
szli po mnie 13 grudnia, akurat wtedy, 
gdy wykorzystywałem urlop profilak-
tyczny. Przebywałem z rodziną w oko-
licach Częstochowy. Tam zastał nas stan 
wojenny. Gdy wróciliśmy 14 grudnia, 
sąsiad powiedział, że było po mnie 
dwóch mundurowych i cywil. W pracy 
również się o mnie pytali. Liczyłem się 
więc z tym, że mogę zostać internowany 

grudnia. 24 godziny byłem w areszcie 
w Starogardzie Gdańskim, następnie 
wożono mnie i przez Gdańsk zostałem 
zawieziony do Strzebielinka.  

– Jak wyglądało spotkanie z przed-
stawicielami Międzynarodowego 
Czerwonego Krzyża?

– Najpierw odbyło się ogólne spo-
tkanie zorganizowane na korytarzu. 
Tam powiedziano nam, że po celach 
będzie chodzić lekarz i jeżeli ktoś ma 
jakieś problemy zdrowotne, to należy 
mu to zgłosić. 

  
– Z kim był Pan w celi? 

– W sumie to były 23 osoby, ponie-
waż przewinąłem się przez trzy cele. Na 
początku trafiłem do celi 9 w pawilonie 
1 jako trzeci członek Zarządu Regionu, 
obok Adama Drąga i Henryka Mierze-
jewskiego. Byli tam także nieżyjący już 
Andrzej Butkiewicz, Leszek Jankowski z 
Ruchu Młodej Polski, inżynier Henryk 
Kraska, Andrzej Radomski z Polifarbu 
i Marek Skański z zakładów rafineryj-
nych. Pod koniec marca do Strzebielinka 
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Francuzy ministra 
Kwiatkowskiego

DZIEJE POLSKI NAD BAŁTYKIEM  W XX WIEKU 
(CZĘŚĆ 3)

Wraz z budową Gdyni myślano też o utworzeniu polskiej floty handlowej. Zajęli się 
tym Polacy zamieszkali w Stanach Zjednoczonych, powołując do życia towarzystwo 
żeglugowe z myślą stworzenia linii Gdańsk – Nowy Jork, lecz statek tego towarzystwa 
Kościuszko raz tylko zawinął do Gdańska. Linia ta upadła, czego powodem było za-
łamanie się powojennej koniunktury w transporcie żeglugowym, co dotknęło nawet 
najstarszych i  najbardziej doświadczonych armatorów. Obok tego towarzystwa żeglu-
gowego, mającego za cel połączenie Polski ze Stanami Zjednoczonymi, upadło także 
Towarzystwo Żeglugowe „Sarmacja”. Powołano je w Polsce, posiadało stare statki, nie 
wytrzymało konkurencji innych linii żeglugowych na Bałtyku. Dłuższy żywot posia-
dało jedynie Towarzystwo Żeglugowe Bałtyk – Wisła w Tczewie, które eksploatowało 
pełnomorskie barki dla przewozu śląskiego węgla do Szwecji.

Jednak myśl o rodzimej flocie nie dawała spokoju ludziom marzącym o powstaniu 
żeglugi polskiej i wejściu na linie obcych 
armatorów, nie tylko na Bałtyku, lecz 
i na dalszych morzach i oceanach. Do 
tych osób należał minister przemysłu i 
handlu Eugeniusz Kwiatkowski. Z jego 
inicjatywy powołane zostało państwowe 
przedsiębiorstwo żeglugowe „Żegluga 
Polska” w 1926 roku z siedzibą w Gdyni. 
Tego roku też zakupiono we Francji pięć 
nowych statków zbudowanych w stoczni 
Chantiers Navals Français w Caen. Były 
to parowce, którym nadano imiona miast 
polskich: Wilno, Katowice, Kraków, Toruń 
i Poznań. Jako pierwszy popłynął do swo-
jego portu macierzystego w Gdyni statek 
Wilno, pod dowództwem wspomniane-
go już kpt. Mamerta Stankiewicza, wil-
nianina, któremu statek ten zawdzięczał 
swoją nazwę. Poświęcenie Wilna miało 
miejsce 6 stycznia w Dzień Trzech Kró-
li. Uroczystość ta odbyła się z udziałem 
przedstawicieli władz państwowych, 
władz miejskich Gdyni i licznej rzeszy jej 
mieszkańców. Ksiądz Ernest Jesionowski, 
pierwszy proboszcz nowo utworzonej 
parafii w Gdyni, poświęcił nie tylko banderę Wilna, ale i pozostałych statków, które 
znajdowały się jeszcze w drodze do Gdyni. Wszystkie razem nazwano „francuzami 
ministra Kwiatkowskiego”.

Statki te z miejsca weszły na tzw. linię węglową, do krajów skandynawskich, 
wykorzystując dłuższy strajk w kopalniach angielskich. Załadunek odbywał się jesz-
cze w Gdańsku, zanim wybudowano w Gdyni odpowiednie nabrzeża dla statków 
pełnomorskich. Statki te woziły też drewno do Anglii, nawozy sztuczne do Francji 
i Hiszpanii, przywoziły zaś do Polski rudę ze Szwecji i wiele importowanych towa-
rów, także z basenu Morza Śródziemnego. Owe „francuzy” zapoczątkowały rozwój 
polskiej floty handlowej.

W trzy lata po powstaniu „Żeglugi Polskiej” powołane zostało drugie przedsię-
biorstwo żeglugowe – polsko-brytyjski „Polbryt” dla obsługi linii z Gdyni i Gdańska 
do portów angielskich. Po nim powołano też bałtycką Spółkę Okrętową, a także dla 
obsługi linii węglowej do państw skandynawskich „Robur”. Do najbardziej znanych 
przedsiębiorstw żeglugowych w Polsce należały Gdynia – Ameryka Linie Żeglugowe 
(GAL, Gdynia America Line). Od powstania w 1934 roku obsługiwały one linie że-
glugowe do obu Ameryk, a także do Palestyny. O tym – w innym odcinku.

Powróćmy do „francuzów ministra Kwiatkowskiego”. Pływały cały okres lat mię-
dzywojennych, załogi ich statków mieszały się, gdyż do marynarzy pływających jesz-
cze pod obcymi banderami przed 1914 rokiem, dochodzili absolwenci Państwowej 
Szkoły Morskiej w Tczewie, a później w Gdyni.

Lata drugiej wojny światowej, kiedy pływały w konwojach alianckich, przetrwały 
szczęśliwie. Jako pierwszy z nich i jako w ogóle pierwszy statek polski powrócił do Gdyni 
Kraków, serdecznie witany w macierzystym porcie 21 września 1945 roku. Po powrocie 
znów rozpoczęły służbę pod biało-czerwoną banderą w nowych przedsiębiorstwach: 
Polskich Liniach Oceanicznych w Gdyni i Polskiej Żegludze Morskiej w Szczecinie. Nie 
było tylko Katowic, które osiadły na mieliźnie u wybrzeży holenderskich. Wilno zmie-
niło nazwę na Wieluń i w 1958 roku jako pierwsze z „francuzów” zostało przeznaczone 
do kasacji. Po nim Kraków i Toruń służyły jeszcze jako magazyny portowe w Gdańsku 
i Szczecinie. Najdłużej pływał Poznań, do początków lat 60. XX wieku. Wymontowany 
z niego silnik przez wiele lat służył jako eksponat stałej ekspozycji Działu Morskiego 
Muzeum Narodowego w Szczecinie. Aleksander Miśkiewicz
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„Morze”, organu Ligi Morskiej i Rzecznej.
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PRAWNIK WYJAŚNIA

PRAWO

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

Biuro Prawne przy Zarządzie Regionu Gdańskiego NSZZ „S” udziela porad prawnych 
zarówno w sprawach dotyczących związkowych organizacji zakładowych, jak i w spra-
wach indywidualnych. Z pomocy prawnej mogą skorzystać wyłącznie członkowie NSZZ 
„Solidarność” z aktualną legitymacją związkową. Przed przyjściem prosimy upewnić się 
telefonicznie, czy prawnik będzie obecny.

PORADY PRAWNE

6 marca Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z art. 2 Konstytucji 
RP przepis stawiający w gorszej sytuacji kobiety urodzone w 1953 r., które 
skorzystały z wcześniejszej emerytury, a później chciały przejść na zwy-
kłą. Brak jednak jasności co do tego, jak należne świadczenia miałyby być 
przywracane.

Regulacja będąca przedmiotem postępowania TK polega na tym, że od emery-
tury wyliczanej po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego odliczana jest 
kwota wcześniej wypłacanych świadczeń. To powoduje, że ostateczna wysokość 
świadczeń emerytalnych jest niższa, niż gdyby osoba nie skorzystała z emerytury 
wcześniejszej. Ta zmiana przepisów (obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.) dotknęła 
wyłącznie kobiety z rocznika 1953. Starsze kobiety (urodzone w latach 1949–1952) 
miały pół roku podczas vacatio legis, zanim przepis wszedł w życie, na decyzję o 
przejściu z emerytury wcześniejszej na zwykłą po ukończeniu 60 lat. Jeżeli podjęły 
decyzję, od zgromadzonego i waloryzowanego kapitału nie odliczano wypłacanych 
wcześniej świadczeń. Rocznik 1953 nie miał szans skorzystać z vacatio legis, bo 
dopiero w 2013 roku panie kończyły 60 lat.

Trybunał odpowiedział na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie, który 
miał wątpliwości, czy niejednakowe potraktowanie kobiet będących w takiej samej 
sytuacji jest zgodne m.in. z zasadą zaufania do państwa i stanowionego przez nie 
prawa. Przypomnijmy, że art. 2 Konstytucji RP wskazuje, że Rzeczpospolita Polska 
jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawie-
dliwości społecznej.

– Tym orzeczeniem trybunał potwierdził, że ustawodawca nie może zmieniać 
reguł gry w czasie realizowania uprawnień – komentuje Barbara Surdykowska z 
Biura Eksperckiego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. – Trybunał Konsty-
tucyjny wskazał, że kobiety decydowały się na wcześniejszą emeryturę, ufając, iż 
państwo nie zmieni reguł jej postrzegania w odniesieniu do powszechnego świad-
czenia emerytalnego. Tymczasem reguły te zostały zmodyfikowane, nie dając ich 
adresatom możliwości stosownej reakcji – podkreśla ekspertka.

W 2016 roku, kiedy Senat zajmował się ewentualną zmianą przepisów w tym 
zakresie, szacowano, że taka regulacja będzie kosztować ZUS ponad 4 mld złotych 
przez kolejne 20 lat. Z wyliczeń resortu pracy wynika, że ze zmiany, która będzie 
konsekwencją orzeczenia TK, mogłoby skorzystać 112,5 tys. kobiet, a jej roczny 
koszt wyniósłby ponad 1 mld zł.

Orzeczenie trybunału nie musi oznaczać automatyzmu w przywracaniu zainteresowa-
nym osobom należnych im świadczeń. Nie wiadomo bowiem, jak zachowa się ZUS. 

Zgodnie z ustawą o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, o emeryturę 
„Mama 4 plus” mogą się ubiegać matki, które osiągnęły wiek emerytalny 60 lat. 
Świadczenie będzie przysługiwało także ojcom czworga dzieci po osiągnięciu 65 
lat, ale wyłącznie w przypadku śmierci matki lub wtedy, gdy matka porzuciła ro-
dzinę.

Podstawowym celem nowej ustawy jest zapewnienie niezbędnych środków 
utrzymania osobom, które wychowywały dzieci w rodzinach wielodzietnych (dzieci 
własne, małżonka, przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny 
zastępczej niezawodowej) i jednocześnie zrezygnowały z zatrudnienia czy innej 
działalności zarobkowej.

Świadczenie ma charakter uznaniowy. Formalne przyznanie świadczenia doko-
nywane będzie przez prezesa ZUS lub prezesa KRUS po zbadaniu sytuacji dochodo-
wej wnioskodawcy, w drodze decyzji administracyjnej niepodlegającej zaskarżeniu, 
ale uprawniającej do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego będzie na poziomie nie 
wyższym niż najniższa emerytura – aktualnie jest to 1100 złotych brutto.

Pracownicze Plany Kapitałowe (w skrócie PPK) to regulowany ustawą z 4 
października 2018 roku powszechny program oszczędnościowy na cele 
emerytalne. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 roku i jest efektem 
podjętej przez Radę Ministrów uchwały nr 14/2016 w sprawie przyjęcia 
„Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe są 
programem, który automatycznie obej-
mie wszystkich pracowników w wieku 
od 18 do 54 lat, za których pracodawca 
odprowadza składki emerytalno-ren-
towe. Osoby między 55 a 69 rokiem 
życia będą mogły uczestniczyć w PPK 
dopiero po złożeniu stosownego wnio-
sku i spełnieniu minimalnego warunku 
zatrudnienia w zakładzie pracy.

Powszechność systemu

Powszechność systemu PPK ma gwa-
rantować nałożenie na podmioty zatrud-
niające obowiązku zawierania umów o 
zarządzanie, nawet jeżeli zatrudniają 
tylko co najmniej jednego pracownika.

Z obowiązku tworzenia PPK są 
zwolnieni pracodawcy, którzy przed 
dniem objęcia ustawą prowadzą PPE 
i odprowadzają składki podstawowe 
w wysokości co najmniej 3,5 proc. wy-
nagrodzenia (w rozumieniu ustawy o 
PPE), a poziom partycypacji wynosi co 
najmniej 25 proc. osób zatrudnionych.

Umowa o zarządzanie to umowa, którą 
musi zawrzeć każdy pracodawca z wybra-
ną instytucją finansową – pracodawca zo-
bowiązany przystąpić do systemu PPK. 

Obowiązek zawierania umów o zarządza-
nie ma być wprowadzany stopniowo:
 1 lipca 2019 r.: firmy zatrudniające 

powyżej 250 pracowników,
 1 stycznia 2020 r.: firmy zatrudnia-

jące od 50 do 249 pracowników, 
 1 lipca 2020 r.: firmy zatrudniające 

od 20 do 49 pracowników, 
 1 stycznia 2021 r.: firmy zatrudnia-

jące poniżej 20 pracowników.
W odniesieniu do jednostek sektora 

finansów publicznych obowiązek za-
warcia umów o zarządzanie powstanie 
w dniu 1 stycznia 2021 r. niezależnie od 
tego, ile osób zatrudnia.

Uczestnik programu (pracownik) 
będzie mógł zrezygnować z dokonywa-
nia wpłat do PPK na podstawie pisem-
nej deklaracji złożonej podmiotowi za-
trudniającemu (art. 23 ust. 2 ustawy).

Procedura 

Aby założyć PPK, podmiot zatrudnia-
jący powinien:
 wybrać instytucję finansową, z którą 

zostanie zawarta umowa o zarządza-
nie PPK,

 skonsultować wybór z zakładową 
organizacją związkową, a jeśli taka 
nie działa – z reprezentacją osób 
zatrudnionych,

 zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z 
instytucją finansową – nie później niż 
na 10 dni roboczych przed dniem za-
warcia umowy o prowadzenie PPK,

 zawrzeć umowę o prowadzenie PPK 
w imieniu i na rzecz każdej osoby 
zatrudnionej w terminie 10 dni od 
upływu trzeciego miesiąca zatrudnie-
nia w podmiocie zatrudniającym,

 zarejestrować program w ewidencji 
PPK.

Uczestnicy Pracowniczych 
Planów Kapitałowych

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 31 ustawy 
uczestnikami PPK będą:
 osoby w imieniu i na rzecz których 

podmiot zatrudniający zawarł umo-
wę o prowadzenie PPK z instytucją 
finansową. Pracownicy są automa-
tycznie zapisywani do programu, ale 
mogą z niego wystąpić. Co cztery 
lata pracownik będzie automatycz-
nie zapisywany do PPK, ale znów 
będzie mógł się z niego wypisać;

 podmiot zatrudniający, który zawie-
ra umowę o prowadzenie PPK, np. 
pracodawca, zleceniodawca, rolnicza 
spółdzielnia produkcyjna;

 wybrana instytucja finansowa;
 małżonek uczestnika – środki zgro-

madzone na rachunku PPK mają 
charakter prywatny, dlatego też 
wchodzą do wspólności majątkowej 
małżeńskiej. W przypadku rozwodu 
będą podzielone jak pozostały mają-
tek małżonków;

 osoba uprawniona, tj. osoba wskazana 
przez uczestnika lub spadkobierca.

Ważne!!! W PPK nie będą mogły 
oszczędzać osoby prowadzące 
działalność gospodarczą.

Wpłaty dokonywane do PPK

W ramach Pracowniczych Planów 
Kapitałowych pracownik oraz pra-
codawca będą solidarnie wpłacali na 
specjalne konto dwie składki – obliga-
toryjną składkę podstawową oraz do-
browolną składkę dodatkową. Dla tych, 
którzy będą aktywnie uczestniczyć w 
PPK, przewidziane są specjalne dopłaty 
finansowane z Funduszu Pracy. 

Wysokość składek dla przedsiębiorcy 
– jednym z głównych kosztów po stro-
nie zatrudniającego będą składki uisz-
czane na konto uczestnika PPK:
 składka podstawowa – 1,5 proc. od 

pensji brutto pracownika (składka 
jest obowiązkowa);

 składka dodatkowa – do 2,5 proc. od 
pensji brutto pracownika (składka 
jest dobrowolna).

Wysokość składek finansowanych 
przez pracownika:
 składka wymagana co najmniej 2 

proc. miesięcznego wynagrodzenia, 
ale dla osób mniej zarabiających 0,5 
proc. miesięcznego wynagrodzenia,

 składka dodatkowa 2 proc. miesięcz-
nego wynagrodzenia.
Fundusz Pracy finansuje wpłatę powi-

talną – 250 złotych oraz dopłatę roczną 
dla uczestnika w wysokości 240 złotych.

Zebrane w ten sposób pieniądze 
będą inwestowane przez określone 
w ustawie instytucje:
 Powszechne Towarzystwa Emerytal-

ne,
 Towarzystwa Funduszy Inwestycyj-

nych,
 Pracownicze Towarzystwa Emery-

talne,
 Zakłady ubezpieczeń.

Korzystanie ze zgromadzonych 
środków

Środki zgromadzone w PPK w zało-
żeniu twórców ustawy mają uzupełniać 
dochód uczestnika po ukończeniu przez 
niego 60 roku życia. Wypłata nie jest 
uzależniona od przejścia na emeryturę 
z powszechnego systemu. Środki będą 
wypłacone jednorazowo w wysokości 
25 proc., a pozostała kwota w ratach.

Wypłata będzie możliwa również 
wcześniej:
1. w razie poważnego zachorowania 

uczestnika PPK, jego małżonka lub 
dziecka, do 25 proc. środków,

2. jako wypłata transferowa na inny 
rachunek PPK lub w przypadku 
śmierci uczestnika na IKE lub ra-
chunek PPE małżonka, do zakładu 
ubezpieczeń lub na rachunek termi-
nowej lokaty oszczędnościowej
Uczestnik może również zrezy-

gnować z oszczędzania w PPK i żądać 
zwrotu środków, ale będzie to dla niego 
mniej korzystne, bo straci wpłatę powi-
talną i dopłaty roczne, a także 30 proc. 
wpłat sfinansowanych przez pracodaw-
cę. Wypłacone zaś kwoty będą opodat-
kowane podatkiem dochodowym.

Co dalej w przypadku zmiany za-
trudnienia? W przypadku zmiany pra-
cy możliwa jest wypłata transferowa (tj. 
z jednej instytucji finansowej do innej) 
lub pozostawienie środków w dotych-
czasowym funduszu. W tym drugim 
przypadku będą one dalej zarządzane, 
choć nie będzie już opłacana składka 
podstawowa.

Koszty zarządzania PPK

Wynagrodzenie za zarządzanie dla 
instytucji finansowej nie może być 
wyższe niż 0,5 proc. wartości aktywów 
netto funduszu w skali roku.

 Nadzór

Ustawa powierza nadzór nad funk-
cjonowaniem PPK Komisji Nadzoru 
Finansowego.
Ustawa z 4 października 2018 r. (Dz. U. 
z 2018 poz. 2215)
Stan prawny na 25.03.2019 r.

Maria Szwajkiewicz

W ramach Pracowniczych 
Planów Kapitałowych 
pracownik oraz pracodawca 
będą solidarnie wpłacali na 
specjalne konto dwie składki 
– obligatoryjną składkę 
podstawową oraz dobrowolną 
składkę dodatkową.

Ważne dla kobiet  
z rocznika 1953

Emerytura  
„Mama 4 plus”
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W wyniku dokonanej w 2016 roku 
nowelizacji ustawy Prawo bankowe, 
wprowadzono nowy typ rachunku ban-
kowego – rachunek rodzinny. 

Rachunek rodzinny jest rachunkiem 
zwolnionym od egzekucji – komornik 
nie może dokonać jego zajęcia, zatem 
środki znajdujące się na tym rachunku 
są zabezpieczone przed egzekucją.

Zgodnie z przepisem art. 49 ust. 4 
Prawa bankowego rachunki rodzinne 
mogą być prowadzone wyłącznie dla 
osób fizycznych, którym przyznano 
niepodlegające egzekucji świadczenia, 
dodatki, zasiłki oraz inne kwoty, o któ-

rych mowa w art. 833 § 6 i 7 ustawy Ko-
deks postępowania cywilnego, to jest:
 świadczenia pieniężne wypłacane w 

przypadku bezskuteczności egzeku-
cji alimentów, świadczenia rodzinne, 
dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, po-
rodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki 
dla opiekunów,

 świadczenia z pomocy społecz-
nej, świadczenia integracyjne oraz 
świadczenia wychowawcze,

 świadczenia, dodatki i inne kwoty 
przyznane na podstawie ustawy z 
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej,

 środki finansowe na utrzymanie 
lokalu mieszkalnego w budynku 
wielorodzinnym lub domu jed-
norodzinnego, o których mowa w 
ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej.
Rachunki rodzinne mogą prowa-

dzić także, na analogicznych zasadach, 
na rzecz swoich członków spółdzielcze 
kasy oszczędnościowo-kredytowe. Na 
rachunek ten nie mogą wpływać ali-
menty, wynagrodzenie za pracę, renta/
emerytura itp.

Maria Szwajkiewicz

Rachunek rodzinny wolny od zajęć komorniczych

Zasady obowiązujące przy wypła-
cie pracownikom odpraw pieniężnych 
określa ustawa z 13 marca 2003 r. 
o szczególnych zasadach rozwiązywa-
nia z pracownikami stosunków pracy 
z przyczyn niedotyczących pracowni-
ków (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 
1474). Przewiduje ona, że w sytuacji, 
gdy pracodawca zatrudniający co 
najmniej 20 pracowników zwalnia 
pracowników z przyczyn ich niedo-
tyczących, przysługuje im prawo do 
odprawy pieniężnej.

Pracownik może liczyć na odprawę 
tylko wtedy, gdy został zwolniony wy-
łącznie z przyczyn go niedotyczących, 

np. z powodu likwidacji stanowiska 
pracy, zmniejszenia zatrudnienia.

Jeżeli natomiast oprócz przyczyn 
niedotyczących pracownika rozwiązanie 
umowy o pracę następuje z przyczyn leżą-
cych po jego stronie (np. z powodu częstej 
absencji chorobowej, braku umiejętności 
lub staranności w pracy), to pracownik 
ten nie otrzyma odprawy.

Dlatego też przyczyna wypowiedzenia 
ma istotne znaczenie, gdy chodzi o na-
bycie prawa do odprawy. Wypowiadając 
umowę o pracę pracownikowi zatrud-
nionemu na czas określony pracodawca 
nie musi wskazywać przyczyny wypo-
wiedzenia. Dlatego też to na pracowniku 

dochodzącym zapłaty odprawy spoczywa 
ciężar dowodu, że wyłącznym powodem 
wypowiedzenia mu umowy były przyczy-
ny leżące po stronie pracodawcy.

Wysokość odprawy wynosi: jedno-
miesięczne wynagrodzenie, jeśli pra-
cownik jest zatrudniony krócej niż dwa 
lata, dwumiesięczne wynagrodzenie jeśli 
jego staż zakładowy wynosi 2–8 lat oraz 
trzymiesięczne wynagrodzenie, jeśli był 
zatrudniony powyżej 8 lat.

Wysokość odprawy oblicza się we-
dług zasad obowiązujących przy usta-
laniu ekwiwalentu za niewykorzystany 
urlop wypoczynkowy.

Maria Szwajkiewicz

Odprawa również w przypadku rozwiązania umowy terminowej

Co do zasady, w razie zbiegu u jed-
nej osoby prawa do kilku świadczeń 
przewidzianych w ustawie, wypłaca się 
jedno z tych świadczeń – wyższe lub 
wybrane przez zainteresowanego. 

Inaczej kształtuje się sytuacja osób 
pobierających renty z tytułu niezdolno-
ści do pracy spowodowanej wypadkiem 
przy pracy, wypadkiem w drodze do 
pracy lub z pracy bądź chorobą zawo-
dową. Osobie uprawnionej do renty z 

tytułu niezdolności do pracy z ubezpie-
czenia wypadkowego oraz do emerytu-
ry na podstawie odrębnych przepisów 
wypłaca się, zależnie od jej wyboru:
1. Przysługującą rentę powiększoną o 

połowę emerytury albo
2. Emeryturę powiększoną o połowę 

renty.
Należy jednak pamiętać, że jeśli w 

okresie pobierania tych świadczeń osoba 
uprawniona osiągnie jakikolwiek przychód, 

z którym łączy się obowiązek ubezpieczenia 
społecznego (np. umowa o pracę, umowa 
zlecenie), przysługuje jedno świadczenie, 
wybrane lub wyższe. Niemożność pobie-
rania świadczeń w zbiegu obowiązuje tak 
długo, jak długo osoba uprawniona osiąga 
przychody. W razie zaprzestania osiągania 
przychodów należy poinformować o tym 
fakcie organ rentowy. Wtedy wypłata świad-
czeń w zbiegu zostanie wznowiona. 

Maria Szwajkiewicz

Renta wypadkowa a prawo do emerytury

ZAPRASZAMY DO BEZPŁATNEGO UDZIAŁU W PROJEKCIE 
REKRUTACJA SIĘ ROZPOCZĘŁA!
Wszystkich chętnych zapraszamy do zarejestrowania się na stronie internetowej 
projektu: http://nowekwali�kacje.eduportal.pl

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z NASZEJ OFERTY?
Postęp technologiczny i stale zmieniające się warunki wymuszają na nas ciągłą 
potrzebę dostosowywania się i pozyskiwania nowych umiejętności. Codziennością 
jest już korzystanie z komputera przy pracy biurowej, bankowości elektronicznej, 
sklepach internetowych, komunikacji za pośrednictwem Facebooka czy innych 
portali społecznościowych.
A może myślisz o zmianie pracy? Awansie? Znakomita większość ogłoszeń o pracę 
wśród oczekiwań pracodawcy wskazuje na sprawne posługiwanie się oprogramo-
waniem biurowym, zwłaszcza arkuszem kalkulacyjnym Microsoft Excel.

KONTAKT 
Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Dziale Programów Europejskich 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”: 
E-mail: rekrutacja@solidarnosc.gda.pl
Tel. 58 308 43 37 lub 58 308 43 29
Adres: Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, pokój 128 i 129

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE!
Czas trwania: 24 godziny szkoleniowe
Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności pozwalających na wyko-
rzystanie zaawansowanych narzędzi arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel do pre-
cyzyjnej analizy wprowadzonych danych, analizy danych przy założeniu zmiennych 
warunków wstępnych, zmiany sposobu prezentacji i agregowania danych oraz 
wykonywania skomplikowanych obliczeń. 
Szkolenie dostarcza również wiedzy niezbędnej do tworzenia makroinstrukcji 
automatyzujących wybrane procesy oraz tworzenia funkcjonalnych formularzy do 
wprowadzania danych. 

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
 Zagnieżdżać funkcje z wykorzystaniem kryteriów ORAZ i LUB
 Stosować funkcje wyszukujące, funkcje daty i czasu, funkcje tekstowe, logiczne, 

matematyczne, statystyczne i �nansowe
 Stosować funkcje bazodanowe
 Wykorzystywać formuły tablicowe
 Tworzyć tabele przestawne i efektywnie z nich korzystać
 Korzystać ze scenariuszy
 Stosować narzędzia analizy warunkowej
 Nagrywać i uruchamiać makroinstrukcje
 Tworzyć formularze.

Efektywna praca w Microsoft Excel
Znakomite szkolenie praktyczne oparte o przykłady z najczęściej 
występujących sytuacji zawodowych

„

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Jednym z elementów „piątki Kaczyńskiego” są emerytury plus, czyli taka trzynastka 
dla emerytów. 26 marca rząd premiera Mateusza Morawieckiego przyjął projekt ustawy 
o świadczeniu Emerytura plus. Będzie to dodatkowe, trzynaste świadczenie dla eme-
rytów i rencistów, wypłacane od 1 maja 2019 r. Po potrąceniu podatku dochodowego 
seniorzy dostaną 888,25 zł. Aby otrzymać Emeryturę plus nie trzeba składać żadnych 
wniosków.

– To jest pewien wyraz ogromnej wdzięczności, to nie jest prezent. Dzisiejsi emeryci 
są również autorami sukcesu gospodarczego Polski. W solidarności międzypokolenio-
wej widzę sens działań społecznych – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Do otrzymania Emerytury plus uprawnionych jest 9,8 mln osób. Na sfinansowanie 
tych dodatkowych emerytur potrzeba 10,8 mld zł. Innymi elementami „piątki Kaczyń-
skiego” jest rozszerzenie 500 plus na pierwsze dziecko, zerowy PIT dla pracowników do 26 
roku życia, obniżenie podatku PIT do 17 proc. oraz reaktywacja komunikacji lokalnej.

Emerytura plus

ZUS INFORMUJE

Składki zgromadzone w ZUS, tak 
jak i te w OFE, może dziedziczyć 
małżonek, wskazane osoby lub 
spadkobiercy. Nie dotyczy to jed-
nak wszystkich składek. 

Nie mogą być dziedziczone składki 
zgromadzone w tzw. I filarze. Po śmierci 
ubezpieczonego pozostają one w Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych. Będą 
z nich pokrywane wypłaty dla innych 
emerytów.

Składki, które zmarły odłożył w II 
filarze podlegają dziedziczeniu. Jego 
majątkiem są bowiem zarówno środki 
z subkonta w ZUS, jak i te zebrane na 
koncie w OFE. Zasady dziedziczenia 
tych składek są takie same. W pierwszej 
kolejności dziedziczy małżonek. Jeśli 
małżonkowie pozostawali w ustawowej 
wspólności majątkowej, to ma on prawo 
do połowy środków zgromadzonych w 

trakcie małżeństwa. Środki z subkonta w 
ZUS trafią na subkonto współmałżonka, 
zaś te z rachunku OFE na jego rachunek 
w OFE. W obydwu przypadkach pienią-
dze zostaną doliczone do zgromadzo-
nych składek i w ten sposób powiększą 
przyszłą emeryturę. O dziedziczenie 
składek mogą ubiegać się również byli 
małżonkowie, o ile do rozwodu pozo-
stawali w ustawowej wspólności mająt-
kowej. Jeżeli zmarły ubezpieczony w II 
filarze nie zawarł małżeństwa, to wszyst-
kie środki będą wypłacone uposażonym 
lub spadkobiercom.

Uposażonych i proporcje, w jakich 
otrzymają oni wypłatę środków, wska-
zuje ubezpieczony. Nie muszą to być 
członkowie jego rodziny. Takie osoby 
wypłaty otrzymają bezpośrednio, acz-
kolwiek uposażony małżonek może 
przekazać środki na swoje subkonto w 
ZUS lub konto w OFE. 

Aby ubiegać się o wypłatę środków, 
trzeba dostarczyć odpis aktu zgonu, od-
pis aktu małżeństwa, a także dyspozycję 
wypłaty transferowej lub bezpośredniej. 
W przypadku rozwodu potrzebny bę-
dzie także dokument znoszący ustawową 
wspólność majątkową.

Gdy zmarły nie wskazał uposażonych,  
trzeba przeprowadzić postępowanie spad-
kowe, obejmujące część środków niewypła-
conych małżonkowi. Dlatego, żeby oszczę-
dzić bliskim formalności, warto wcześniej 
wskazać uposażonych. Dziedziczenie 
składek to prawo i dlatego na uposażonych 
lub spadkobiercach spoczywa obowiązek 
powiadomienia o śmierci bliskiego i przed-
stawienia niezbędnych dokumentów.

Pamiętać trzeba, że składki można 
dziedziczyć tylko wtedy, gdy ubezpieczo-
ny zmarł przed przyznaniem emerytury.

Regionalny rzecznik prasowy ZUS
Krzysztof Cieszyński 

Składki można dziedziczyć

PRAWNIK WYJAŚNIA
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Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność” opracował Wojciech Matuszewski
Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

Gaudenzio Ferrari (1475–1546), „Chrystus powstający z grobu”.

Radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego  
oraz błogosławieństwa Bożego. 

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, 
które niesie odrodzenie duchowe,

napełni wszystkich spokojem i wiarą,  
da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Niech światło Jego słowa  

prowadzi nas przez życie w radości i pokoju
życzy

Zarząd Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność”

– Panie Przewodniczący, wasza or-
ganizacja w ostatnich dwóch mie-
siącach powiększyła się o 55 nowych 
członków. Jest to spektakularny 
sukces, myślę, że nie tylko w skali 
naszego Regionu, ale całego kraju. 
Zanim opowie Pan, jak do tego do-
szło, proszę o kilka słów na temat 
waszej organizacji. Jak wyglądała jej 
liczebność w stosunku do wszystkich 
zatrudnionych osób?

– Na koniec ubiegłego roku za-
trudnionych było w naszej firmie 490 
pracowników. Dodatkowo nasz zakład 
zatrudnia jeszcze 140 osób z agencji 
pracy tymczasowej, z tym, że oni nie 
pracują na umowę o pracę. Do chwili 
przystąpienia nowych członków nasza 
organizacja skupiała 174 osób, a więc 
jak na warunki Regionu jest to liczna i 
silna organizacja związkowa.

– No właśnie, powiedział Pan, że 
jest silna i liczna i na tym w zasadzie 
można byłoby poprzestać, bo i tak na 
tle innych słupskich zakładów pracy 
pod względem liczby związkowców 
jesteście liderem.  Podjął jednak Pan 
trud zwiększenia organizacji, więc 
interesuje mnie, jakich metod Pan 
i Pana koledzy użyli w pozyskaniu 
tak licznych nowych członków. Jakie 
argumenty trafiły do tych ludzi?

– W naszym przypadku nazwałbym 
to pracą organiczną czy u podstaw – jak 
kto woli. Może jeszcze inaczej porów-
nałbym do pracy rolnika. My jako 
związkowcy z „Solidarności” jakiś czas 
temu zasialiśmy ziarno wśród naszej 
załogi, a teraz zbieramy plony w po-
staci nowych członków. Taka praca nie 
polega na spontaniczności, tylko na 
kilkuletniej ciężkiej i mozolnej pracy 
związkowej, którą wykonujemy na co 
dzień. Trzeba być obecnym wśród lu-
dzi w każdej sytuacji, muszą widzieć, że 
związek interesuje się nimi, aby popra-
wić ich warunki pracy pod względem 
socjalnym, bytowym i finansowym. 
Rozmawiamy, przekonujemy… i jeszcze 
raz rozmawiamy. To jest podstawa, pra-

1 marca w Słupsku odbyły się uroczy-
stości poświęcone Żołnierzom Wyklętym. 
Warto przypomnieć, że zgodnie z ustawą 
z 2011 roku w tym dniu obchodzimy w 
Polsce Narodowy Dzień Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych. W Słupsku kulminacyj-
nym punktem obchodów poświęconym 
Żołnierzom Niezłomnym była uroczysta 
msza święta odprawiona w kościele Ma-
riackim, koncelebrowana przez księży 
miejscowej parafii, był też kapelan słup-
skiej „Solidarności” ks. prałat Jan Giria-
towicz. 

W wypełnionej po brzegi świątyni 
stawiły się władze miasta, parlamenta-
rzyści, radni miejscy i powiatowi, była 
także delegacja słupskiego Regionu NSZZ 
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„Solidarność” w osobach Dariusza Matej-
czuka i Bogusława Kęsickiego z Famaro-
lu. Warto podkreślić bardzo liczny udział 
młodzieży szkolnej i akademickiej z ich 
pocztami sztandarowymi. Po nabożeń-
stwie spod kościoła Mariackiego ulicami 
Słupska przeszedł Marsz Pamięci, który 
liczył około tysiąca osób. 

W tym roku organizatorami marszu 
były stowarzyszenia Narodowy Słupsk 
oraz Młodzież Wszechpolska przy współ-
udziale grup kibicowskich. Wznoszono 
hasła i okrzyki poświęcone bestialsko 
zamordowanym przez komunistycznych 
oprawców spod znaku UB i sowieckiego 
NKWD bohaterskim żołnierzom niepod-
ległościowego podziemia. W marszu szli 

kibice miejscowych drużyn, którzy co 
roku pamiętają o bohaterach narodowych 
i w ten sposób okazują swój patriotyzm. 
Nasi związkowcy z flagami „Solidarności” 
również uczestniczyli w Marszu, oddając 
hołd wszystkim Żołnierzom Wyklętym. 
Na koniec marszu, który dotarł do po-
mnika Powstania Warszawskiego przy 
ulicy Szarych Szeregów, przewidziano wy-
stąpienia żyjących jeszcze Żołnierzy Nie-
złomnych. Wystąpił również poseł Piotr 
Müller, który w rzeczowym wystąpieniu 
dziękował żołnierzom polskiego pod-
ziemia za ich odwagę i ofiarę. Wszyscy 
zgromadzeni odśpiewali hymn narodowy 
i wśród szpaleru płonących pochodni zło-
żono wieńce i wiązanki kwiatów.

 W imieniu Zarządu Regionu NSZZ 
„Solidarność” w Słupsku kwiaty złożyli 
Dariusz Matejczuk i Bogusław Kęsic-

ki, przewodniczący Komisji Zakłado-
wej NSZZ „Solidarność” w Famarolu 
Słupsk. Wcześniej złożono kwiaty pod 
pomnikiem Polskiego Państwa Pod-
ziemnego przed kościołem Mariackim, 
gdzie wicewojewoda Mariusz Łuczyk w 

swoim wystąpieniu podkreślił wielkie 
poświęcenie i tragiczne losy żołnierzy 
polskiego podziemia niepodległościo-
wego, a kapelan słupskiej „Solidarności” 
odmówił modlitwę za pomordowanych 
bohaterów.

cownik wie, że nie jest sam ze swoimi 
problemami. Widzi, że związek może 
wywalczyć dużo więcej, gdy będzie 
liczniejszy, to już dociera do świado-
mości tych ludzi. Poza tym tłumaczymy  
– i to jest chyba największe źródło na-
szego sukcesu – że gdy przystępujemy 
do stołu negocjacyjnego z pracodawcą 
w sprawie realizacji naszych postulatów, 
przykładowo dotyczących podwyżek, 
gdy nas będzie więcej, więcej od pra-
codawcy możemy uzyskać. 

Uważam – i staram się realizować to 
i w mojej, i Komisji Zakładowej pracy 
– że powinniśmy być jak najbliżej czło-
wieka i utożsamiać się z jego bolączka-
mi. Stąd nasza otwartość podczas po-
siedzeń Komisji Zakładowej – każdy 
pracownik może przyjść i przedstawić 
swoje problemy i żale.  Każdy wydział 
ma swojego przedstawiciela naszego 
związku, który bezpośrednio przy li-
nii produkcyjnej może nawiązać kon-
takt z pracownikami i właśnie to robi. 
Ja jako przewodniczący koordynuję 
te wszystkie działania. Ważną cechą 
związkowca jest umiejętność słucha-
nia, wielu z nas popełnia błąd, gdyż my 
dużo gadamy, a mało słuchamy. Ja i nasi 
związkowcy odwróciliśmy tę kolejność 
i to przyniosło efekt.

– Powiedział Pan bardzo ważną rzecz 
o umiejętności słuchania. To cecha, 
o której nasi związkowcy zapomi-
nają. Ciekawi mnie, skąd ta wiedza 
u Pana?

– Wyrobiłem w sobie taki nawyk, ale 
to nie przyszło od razu. Musiałem sam 
sobie przetłumaczyć, że to, co ja prze-
kazuję innym, jest może ważne, ale naj-
ważniejsze właśnie jest to, co przekazują 
i czego oczekują ode mnie i od związku 
nasi pracownicy. Widzę też swoją rolę 
jako osoby otwartej na współpracę ze 
wszystkimi moimi kolegami, sam prze-
cież wszystkiego nie załatwię i dlatego 
mamy podział obowiązków. Dam taki 
przykład. Mój zastępca jest społecznym 
inspektorem pracy, jest to niewdzięcz-
na rola, ale tutaj musi nastąpić właśnie 

współpraca, aby nie było tak, że sama 
inspekcja pracy występuje do praco-
dawcy z jakąś sprawą bez poparcia 
związku zawodowego.

– Wspomniał Pan na początku naszej 
rozmowy o 140 osobach zatrudnio-
nych przez agencję pracy tymcza-
sowej w waszej firmie. Czy z tymi 
osobami także rozmawiacie o wstą-
pieniu w szeregi „Solidarności”?

– Z tymi pracownikami jest problem, 
gdyż te osoby mają umowy tymczaso-
we i nie bardzo wiedzą, jak długo będą 
u nas pracować. Jednak są dla naszej 
organizacji „łakomym kąskiem”. Wśród 
naszych postulatów, z którymi na po-
czątku roku wystąpiliśmy do pracodaw-
cy, jest propozycja, aby wszystkich pra-
cowników z tej agencji zatrudnić u nas 
na umowę o pracę. Wspólnie z moimi 
współpracownikami zrobiłem rozpo-
znanie, ilu z nich chciałoby się zapisać 
do „Solidarności” i była to liczba około 
100 osób, a więc jest o co walczyć.

– Dziękuję bardzo za rozmowę. Jeszcze 
raz gratuluję sukcesu w pracy związko-
wej i życzę wszystkim słupskim organi-
zacjom związkowym, aby naśladowały 
działania podjęte w Scanii.

W następnym wydaniu „Magazynu” 
przedstawimy kolejny dobry przykład 
pozyskiwania członków, tym razem 
w bytowskim Polmorze.

Chwała Bohaterom, Cześć Ich Pamięci!

Dariusz Matejczuk i Bogusław Kęsicki podczas obchodów poświęconych pamięci 
Żołnierzy Wyklętych.

Bliżej ludzi i dla ludzi 
Rozmowa z MIROSŁAWEM OKUNIEWSKIM, wieloletnim 
przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Scanii Production Słupsk S.A.
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W artykułach w poprzednich wydaniach „Magazynu” pisałam o etymologii 
imion. Kończę ten temat opisem pochodzenia jeszcze jednej grupy popu-
larnych w Polsce imion.

Imiona na „M”

 Małgorzata – imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa margarites, 
co znaczy ‘perła’.

 Marek – imię pochodzenia łacińskiego, od imienia boga wojny Marsa. Oznacza 
‘wielki wojownik’, ‘należący do Marsa’.

 Maria – imię pochodzi z jęz. hebrajskiego, od słowa mariam, czyli ‘napawać 
radością’, lub od egipskiego słowa meri-jam – ‘ukochana przez Boga’.

 Marta – imię pochodzi od aramejskiego słowa marta – ‘pani, władczyni’.

Imiona na „P”

 Patryk – imię pochodzące od łacińskiego słowa patricius, – ‘patrycjuszowski, 
szlachecki, szlachetnie urodzony’. 

 Paweł – imię pochodzenia łacińskiego, od słowa paulus (drobny, mały). Oznacza 
‘człowieka małego wzrostu, drobnej budowy ciała’.

 Piotr – imię wywodzące się z jęz. greckiego, od słowa petros (skała) i znaczy 
‘niezłomny jak skała’. 

 Przemysław – imię pochodzenia starosłowiańskiego, od imienia Przemysł, 
oznaczającego ‘człowieka bystrego, sprytnego, przemyślnego’.

Imiona na „R”

 Radosław – imię pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza: ‘ten, który chce 
zdobyć sławę’ lub ‘radosny i sławny’. 

 Regina – imię pochodzi od łacińskiego słowa regina – ‘królowa’ i oznacza ‘ko-
bietę dumną i wyniosłą jak królowa’. 

 Remigiusz – imię wywodzi się od łacińskiego słowa remigium – ‘wiosło’ i ozna-
cza ‘mężczyznę wyrabiającego wiosła’. 

 Robert – imię pochodzenia starogermańskiego, oznaczające: ‘sławny, znakomity 
zdobytą sławą’. 

 Roksana – imię pochodzenia perskiego, oznaczające ‘jutrzenkę lub kobietę pro-
mienistą, jaśniejącą’. 

 Roman – imię pochodzi od łacińskiego słowa romanus – ‘rzymski’. Oznacza 
‘osobę pochodzącą z Rzymu, posiadającą cnoty cechujące prawdziwego Rzy-
mianina’. 

 Róża – imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa rosa – ‘róża’ i 
oznacza ‘kobietę delikatną i piękną jak róża’. 

 Rozalia – imię pochodzące z jęz. łacińskiego, powstało od słów rosa – ‘róża’ i 
lilium – ‘lilia’. 

 Rudolf – imię pochodzenia staroniemieckiego; od słów hrod – ‘sława, chwała’ 
i wolf – ‘wilk’. Oznacza ‘mężczyznę sławnego, walecznego jak wilk’. 

 Ryszard – imię pochodzenia germańskiego. Wywodzi się od słów richi – ‘bogaty, 
potężny’ i hart – ‘silny, mocny’; oznacza ono tego, ‘który jest potężny, bogaty i 
sprawuje silną władzę’.

Imiona na „T”

 Tadeusz – imię pochodzi z jęz. aramejskiego, oznacza ‘mężczyznę sprytnego, 
odważnego’.

 Tamara – imię pochodzące od hebrajskiego słowa tamar, które oznacza: ‘palma 
daktylowa’. 

 Teodor – imię pochodzi od greckich słów theos – ‘bóg’ i doron – ‘dar’. Oznacza: 
darowany przez Boga. 

 Teresa – imię pochodzenia greckiego; oznacza: ‘pochodząca z wyspy Tera’ lub 
‘amatorka polowania na dziczyznę’. 

 Tomasz – imię pochodzenia aramejskiego, od słowa toma – ‘podwójny, bliźniak’. 

Imiona na „Z”

 Zbigniew – imię pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza: ‘ten, który zbyt czę-
sto się gniewa’ lub ‘który powinien pozbyć się gniewu’. 

 Zenon – imię pochodzenia greckiego; oznacza: ‘dar Zeusa’. 
 Zofia – imię wywodzi się od greckiego słowa sophia – ‘mądrość’. 
 Zuzanna – imię pochodzi od hebrajskiego imienia Szoszannah, które wywodzi 

się od słowa shoshano, czyli lilia. 
 Zygmunt – imię pochodzenia germańskiego, wywodzące się od słów: sigu 

– ‘zwycięstwo’ oraz munt – ‘opieka, ochrona’. Oznacza: ‘tego, który zapewnia 
zwycięstwo i opiekę’ lub ‘tego, którego opieka zapewnia zwycięstwo’. 

 Zyta – imię pochodzi od włoskiego słowa zita – ‘dziewczyna’.

Na rozwiązania (e-maile, listy tradycyjne, adresy w stopce na str. 2) czekamy do 15 
dnia następnego miesiąca od ukazania się tego wydania „Magazynu”. 
Rozlosowaliśmy nagrodę za rozwiązanie Krzyżówki z Franciszkiem z nr. 2/2019. 
Otrzymuje ją pan Roman Kwidziński. 
Nagrodę wyślemy pocztą. Hasło brzmiało: „Dzień bezpiecznego Internetu”.

NA KOŃCU JĘZYKA

Maria, Ryszard
i inne imiona

CZYTELNICY I MY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12

13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23

24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38

39 40

41 42 43

POZIOMO
1) północny sąsiad Słowaka, 4) Stowarzy-
szenie, którego prezesem jest Czesław 
Nowak, 8) sklejka, 11) stolica europejska 
z Muzeum Van Gogha, 12) odgłosy 
z chlewika, 13) cmentarny ścierwojad, 
14) odbite światło, 15) dama w samorzą-
dzie gminnym, 16) wodne lub na buzi 
malucha, 18) skoczna wpada w ucho, 
20) krzykliwa małpa, 22) bukmacherskie 
lub przedsiębiorstwa, 23) człowiek szalo-
ny, wariat, 24) przepływa przez Karpacz, 
26) … Polski w 966 r., 28) matka Jezusa, 
29) przed pierwszą klasą, 32) Geppert, 
Bartosiewicz, 33) Szachrajka z wiersza 
Brzechwy, 35) maszyna dziewiarska, 
37) bibl. wieża niezgody, 39) „ … po 
bitwie” A. Wajdy, 40) zakątek, ubocze, 
41) płótno na lewisy, 42) herbata z mle-
kiem, 43) kolejny stopień w karierze.

PIONOWO
1) pełno go na plaży w Brzeźnie, 2) na 
łodyżce, 3) żałobna tkanina, 4) ma go 
każde miasto, 5) zużyty sprzęt wojskowy, 
6) port w Kalifornii,  siedziba NBA Golden 
State Warriors, 7) szewski gwóźdź, 
8) piecza, kuratela, 9) mieszkanka 
Toronto, 10) Amber Gold, Watergate, 
16) świrus, szajbus, 17) przeciwieństwo 
syntezy, 18) przerabia ziarno na mąkę, 
19) przysposobienie dziecka, 20) w do-
mu, w człowieku, 21) polityczne sprząta-

nie, 25) lekki narkotyk, 27) mieszkanka 
stolicy Szkocji, 30) miasto z Teatrem 
im. Wandy Siemaszkowej, 31) profesor, 
bohater powieści T. Dołęgi-Mostowicza, 
33) symbolem jego jest gołąb, 34) ogło-
szenie w prasie, 35) ograniczony rejon, 
36) pomarańczowe jabłko, 37) może 
być zegarowa lub atomowa, 38) horror 
Janusza Majewskiego z 1970 r.
Litery w szarych kratkach czytane 
rzędami utworzą rozwiązanie.

(kas)

Świąteczna krzyżówka z 966 rokiem

Minister �nansów wydłużył termin złożenia zeznania po-
datkowego CIT-8 za 2018 r. do 31 października 2019 r.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” 26 marca wydała w 
tej sprawie komunikat skierowany do przewodniczących Za-
rządów Regionów i Rad Krajowych Sekretariatów Branżowych  
NSZZ „Solidarność”, w którym czytamy:

Jak wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 
marca 2019 r. przedłużono do 31 października 2019 r. termin 
na złożenie zeznania CIT-8 przez niektórych podatników osią-
gających dochody wolne od podatku dochodowego od osób 
prawnych. Rozporządzenie w tej sprawie weszło w życie 23 
marca 2019 r.

Oznacza to, że organizacje zakładowe spełniające nastę-
pujące warunki:

 rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2017 i zakoń-
czył przed 1 lipca 2019 r.

 osiągające wyłącznie dochody wolne od podatku na pod-
stawie art. 17 ust 1 tej ustawy (dochody związków zawo-
dowych przeznaczone na cele statutowe – z wyłączeniem 
działalności gospodarczej)

 niewystawiające informacji dla członków będących po-
datnikami podatku dochodowego od osób �zycznych 
(niewystawiające PIT-11) 

mogą składać zeznanie CIT-8 do 31 października 2019 r.

Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewodniczącego KK 
NSZZ „Solidarność”

CIT-8 do 31 października 2019 r.
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Pałac w Godętowie
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

Reklama

Niedaleko Lęborka, na lewym brzegu pradoliny rzeki Łeby, tuż przy drodze wiodącej z Gdańska do Szczecina, leży 
miejscowość o nazwie Godętowo. Warto się tam zatrzymać, gdyż we wsi znajduje się spory, niedawno odnowiony 
zespół pałacowo-parkowy znanych pomorskich rodów, takich jak Wejherowie, Lehndorffowie czy Somnitzowie. To 
w tym pałacu powstał w 1794 roku pierwszy teatr na Pomorzu, w którym aktorami byli m.in. członkowie znanego 
pomorskiego rodu Krokowskich. Historia zarówno wsi, jak i pałacu jest bardzo ciekawa.

Godętowo jest wsią kaszubską zalicza-
ną do jednych z najstarszych miejscowo-
ści na Pomorzu. Jej nazwa wywodzi się 
od polskiego słowa „gody” lub imienia 
Goduta albo Godęta. Niestety, została 
zniemczona i przez lata funkcjonowała 
jako Goditow, Goddentow. W dokumen-
tach po raz pierwszy pojawiła się w 1284 
roku, kiedy to książę pomorski Mściwoj II 
nadał Godętowo Bożejowi, synowi rycerza 
Witka, ważnego urzędnika państwowego, 
a jednocześnie przedstawiciela jednego z 
najstarszych rodów kaszubskiej szlachty. 

Kilkadziesiąt lat później Godętowo 
znalazło się w rękach krzyżackich, nie-
stety, nie wiadomo, na jakiej podstawie. 
Wiadomo jedynie, że w 1361 roku wiel-
ki mistrz Winrych von Kniprode nadał 
Hannusowi von Ditleue 40 łanów ziemi 
w dobrach służebnych Godętowo na 
prawie magdeburskim. Jednak dopiero 
w 1406 roku sąd ławniczy Starego Miasta 
Gdańska poświadczył roszczenia Krzy-
żaków do Godętowa i to nie wszystkich 
ziem. Na mocy tego poświadczenia do-
bra godętowskie otrzymał od zakonu ry-
cerz zwany Goddutow, protoplasta rodu 
Godętowskich, którzy zawiadywali nimi 
do połowy XVIII wieku. Od tego czasu 
właściciele dość często się zmieniali. W 
dokumentach pojawiają się takie na-
zwiska, jak von Bornstädt, von Wussow, 

Pałac w Godętowie.

Kamienno-ceglana obora z XIX wieku.

aż wreszcie Jerzy Wejher, który zmarł 
w Godętowie w 1792 roku. 

W 1829 roku Godętowo zakupił 
Friedrich von Somnitz. Pozostało ono 
własnością rodu von Somnitz aż do 
1945 roku. 

Podczas II wojny światowej pałac 
został przejęty przez Wehrmacht i stał 
się kwaterą sztabu wojskowego. Po 
wojnie zarówno zabytkowe budynki, 
jak tereny rolne przejął Skarb Państwa. 
Rozlokowało się tam Państwowe Go-
spodarstwo Rolne, urządzając w pała-
cu biura i mieszkania. Niewiele dbano 
o zabytkową substancję. W latach 80. 
XX wieku zawalił się dach. Pałac powoli 
zaczął popadać w ruinę. Jego wyposa-
żenie zostało całkowicie rozgrabione. 
Rozkuwano nawet ściany, szukając 
„skarbów”. W 2006 roku kupił go pry-
watny właściciel, który przeprowadził 
gruntowną renowację, adaptując go na 
potrzeby hotelowe. 

Historia pałacu jest właściwie nie-
znana. Pierwotnie był to dwór zapew-
ne wzniesiony w XVII, a może XVIII 
wieku, ale dopiero w XIX wieku został 
rozbudowany na pałac. Dzisiaj w partii 
środkowej jest to budowla dwu-, a wła-
ściwie trzykondygnacyjna z zamieszka-
nym poddaszem. Dwa boczne skrzydła 
są o jedną kondygnację niższe. Jego 
architektura, po odbudowie w latach 
2006–2009 nawiązuje do późnego kla-
sycyzmu. Porównując fasadę obecnego 
pałacu z fotografiami z okresu między-
wojennego czy z lat 60. XX wieku, wi-
dać, że nieco się różni. Niemniej jest to 
budowla okazała, nawiązująca do epoki 
i niejednego może zachwycić. Nad głów-
nym wejściem w 2015 roku córka ostat-
niego właściciela posiadłości Mathiasa 
Döringa von Somnitz, wówczas 79-let-
nia Heilwig von Heyden, mieszkająca 
w Norwegii, ufundowała herb rodziny 
Somnitz. Wokół pałacu znajduje się stary 
park ze stawem obrośniętym wierzbami, 
obecnie odtwarzany. Zachowała się też 
XIX-wieczna kamienno-ceglana obora.

W Godętowie, a raczej w lesie przed 
wsią, znajduje się stary cmentarz, do któ-
rego prowadzi aleja brzozowa. Został on 
oczyszczony i ogrodzony przez leśników. 
Rośnie na nim sporo ładnych, starych 
drzew. Wśród nich stoi kamienny obe-
lisk i krzyż. Zachowało się też kilka tablic 
nagrobnych z wyrytymi nazwiskami, 
między innymi von Somnitz.

Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Fotografia pałacu w Godętowie z 1925 roku
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PRZEWODNICZĄCY I SEKRETARIAT pok. 
107, 308 43 52, 308 44 4,301 88 54  
fax: 308 44 18, prezydium@solidarnosc.gda.pl 

WICEPRZEWODNICZĄCY, pok. 111 
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SKARBNIK pok. 118, 308 43 39 
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ADMINISTRACJA BUDYNKU I REZERWA-
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magazyn@solidarnosc.gda.pl
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DZIAŁ PRAWNY, pok. 106 
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pok. 129, 308 43 29,  
j.lobodzinska@solidarnosc.gda.pl
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I RENCISTÓW, pok. 119a, 308 43 71 

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

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

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

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

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

SEKCJA REGIONALNA KOLEJARZY  
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tel./fax: 721 24 44

MARATON, pok. 126, 308 42 61, fax: 346 30 34
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pok. 9, 308 43 56
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Dla użytkowników sieci ORANGE:  
502 443 150 + wewn. 4 ostatnie cyfry numeru 
rozpoczynającego się na 308

Biura oddziałów ZR
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LĘBORK, ul. Bolesława Krzywoustego 1, 
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malbork@solidarnosc.gda.pl

Uwaga! przed każdym  
nr. telefonu stacjonarnego dodajemy 58


