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Ład społeczny  
dla wspólnego dobra
Rozmowa z senatorem Antonim 
Szymańskim, kandydatem z listy 
Zjednoczonej Prawicy  
do Parlamentu Europejskiego 
w okręgu gdańskim
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O tym, w jakim kierunku powinny 
iść zmiany w Unii Europejskiej, 
rozmawiamy z Jarosławem 
Sellinem, kandydatem Prawa 
i Sprawiedliwości na posła do 
Parlamentu Europejskiego.  
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Numer 1 wydano
23 sierpnia 1980
w Stoczni Gdańskiej

Zamiast wolności, zakazy  
i nakazy

„Solidarność” powstała w PAN 
Gdańskiej Bibliotece w 1989 
roku, ale funkcjonowała tylko 
do roku 2007. Ponownie, z ini-
cjatywy dr. Tomasza Larczyń-
skiego, została reaktywowana 
w 2014 roku i skupia w więk-
szości nowych członków, jedną 
czwartą wszystkich zatrudnio-
nych pracowników.  
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Najstarsza biblioteka w Polsce 
 z najniższymi płacami

Pomnik pamięci  
i przestrogi

Wojewoda pomorski Dariusz 
Drelich wydał zgodę na cykliczne 
organizowanie zgromadzeń na 
placu Solidarności wokół pomnika 
Poległych Stoczniowców przez 
Organizację Międzyzakładową 
NSZZ „S” Stoczni Gdańskiej.  
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„Instytucja państwowa, 
pensja podstawowa” 

NSZZ „Solidarność” reprezentuje wszystkie zawody i chce poważnie rozmawiać z rządem w sprawie podwyżek płac 
w sferze finansów publicznych. Jednak to niejedyne postulaty wysuwane przez Związek. „Solidarność” domaga 
się również: wprowadzenia kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na 
wiek, odmrożenia wskaźnika naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, systemowych rozwiązań 
stabilizujących ceny energii oraz wsparcia dla przemysłu energochłonnego, a także niewliczania do minimalnego 
wynagrodzenia dodatku za wysługę lat ani dodatku za pracę w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych. Dlatego 
4 kwietnia 2019 r. przed wszystkimi szesnastoma urzędami wojewódzkimi w Polsce „Solidarność” zorganizowała 
pikiety. 
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W sektorze handlu 
detalicznego rok 2018 był 
najlepszy pod względem 
sprzedaży od blisko 
dziesięciu lat – wynika 
z raportu przygotowanego 
przez Ministerstwo 
Przedsiębiorczości 
i Technologii, w którym 
podsumowano efekty 
wprowadzenia ograniczenia 
handlu w niedziele.   
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Wolne niedziele nie zaszkodziły 
polskiemu handlowi
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Ryszard Kuczkowski, rocznik 
1953, członek NSZZ „Solidar-
ność” w Stoczni Gdańskiej 
im. Lenina, łącznik między 
Wydziałem MY a Komitetem 
Założycielskim NSZZ „Solidar-
ność”. Internowany w Strze-
bielinku.
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Każdego próbowali złamać
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Polsko-Niemieckie Forum 
Związków Zawodowych

W dniach 9–10 kwietnia w Warszawie 
odbyło się kolejne Polsko-Niemieckie Fo-
rum Związków Zawodowych. Brały w nim 
udział niemiecki związek DGB oraz polskie 
OPZZ, NSZZ „Solidarność” i FZZ. Forum to 
cykliczne spotkania, które odbywają się w 
różnych miejscach. 

– Oprócz tego, że omówiliśmy sytu-
ację w naszych krajach, patrząc na to ze 
strony związków zawodowych, najważ-
niejszą rzeczą było podpisanie wspólne-
go stanowiska „Na rzecz lepszej Europy 
dla pracowników po wyborach do Parla-
mentu Europejskiego”. Zwracamy w nim 
uwagę, żeby wszyscy obywatele wzięli 
udział w wyborach, głosowali na społecz-
nie zorientowane proeuropejskie partie 
polityczne – powiedział w rozmowie z 
portalem Tysol.pl Tadeusz Majchrowicz, 
zastępca przewodniczącego Komisji Kra-
jowej NSZZ „Solidarność”.

Debata o podziale Wschód 
– Zachód w wymiarze 
pracowniczym

28 marca na Uniwersytecie Łódzkim 
odbyła się międzynarodowa konferencja 
„Przedstawicielstwo pracowników w Eu-
ropie: czy istnieje specy�ka Europy Środ-
kowo-Wschodniej?”. Poprzedziło ją semi-
narium zorganizowane przez Europejski 
Instytut Związkowy ETUI na temat roli 
przedstawicieli pracowników w radach 
nadzorczych i zarządach �rm w naszym
regionie Europy. W panelu pracowniczym, 
moderowanym przez Aline Hoffmann z
ETUI, swoimi doświadczeniami podzieliło 
się aż trzech członków Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” będących jednocze-
śnie przedstawicielami swoich zakładów 
w europejskich radach zakładowych: An-
drzej Biegun (Heineken), Andrzej Kuchta 
(Leonardo) i Piotr Olbryś (Volkswagen). 

Świat pracy przyszłości 
zaczyna się TERAZ!

9 kwietnia w Brukseli odbyła się kon-
ferencja „Przyszłość pracy. Teraz. Jutro. 
Dla wszystkich”, inaugurująca działania 
UE na rzecz kontrolowanej transformacji 
świata pracy. Uczestniczyło w niej prawie 
500 polityków, ekspertów, przedstawi-
cieli partnerów społecznych i społeczeń-
stwa obywatelskiego. Wśród głównych 
konkluzji konferencji jest myśl, że trzeba 
określić, jak ma wyglądać przyszły świat 
pracy, przy założeniu, że europejski 
model społeczny zostanie zachowany i 
wzmocniony. Wymaga to jednak zdol-
ności do reagowania na nowe wyzwania 
zglobalizowanego świata i czerpania 
korzyści z innowacji technologicznych. 
Aby to urzeczywistnić, konieczne jest 
opracowanie „mapy drogowej” z kon-
kretnymi działaniami. Gospodarka cy-
frowa musi być integrująca, co oznacza, 
że osoby stojące w obliczu utraty pracy 
potrzebują wszechstronnego wsparcia, 
opartego na podnoszeniu kwali�kacji i
przekwali�kowywaniu się, dostępie do
służb zatrudnienia, wsparcia dochodów 
i usług socjalnych w trakcie całej kariery 
zawodowej. 

Paweł Olszewski (PO) 
przeprasza przewodniczącego 
Piotra Dudę

W wyniku ugody przedsądowej Paweł 
Olszewski, poseł Platformy Obywatelskiej, 
przeprasza przewodniczącego NSZZ „So-
lidarność” Piotra Dudę: 

W nawiązaniu do mojej wypowiedzi 
w dniu 5 czerwca 2014 roku w programie 
telewizyjnym TVP Info „Dobry Wieczór” 
oświadczam, że nie było moim celem suge-
rowanie udziału Pana Piotra Dudy w jakich-
kolwiek działaniach, również zorganizowa-
nych, podejmowanych wobec strajkujących 
robotników w okresie stanu wojennego. Nie 
mam na ten temat żadnej wiedzy. Moja 
wypowiedź w TVP Info nie była uprawnio-
na, zaś użytymi w niej słowami naruszyłem 
dobra osobiste Pana Piotra Dudy – takie jak 
cześć, godność, dobre imię czy pozycja spo-
łeczno-zawodowa. Wyciąganie odmien-
nych wniosków jest zatem całkowicie nie-
uzasadnione i godzi w dobra osobiste Pana 
Piotra Dudy. Nie było to moim zamiarem 
i za to Pana Piotra Dudę przepraszam, zo-
bowiązując się do zaprzestania wypowia-
dania się na ten temat, jak i w przedmiocie 
służby wojskowej Pana Piotra Dudy. 

Marek Lewandowski: Nigdy nie 
przeprosimy KOD-u

Decyzją Sądu Apelacyjnego w Gdań-
sku za stwierdzenie, że w szeregach 
KOD-u znajdują się „byli SB-cy, funkcjo-
nariusze WSI, TW i liczni przedstawiciele 
resortowej PRL-owskiej nomenklatury” 
NSZZ „Solidarność” ma przeprosić Ko-
mitet Obrony Demokracji. W rozmowie 
z portalem Tysol.pl rzecznik przewod-
niczącego Komisji Krajowej NSZZ „Soli-
darność” zapowiedział złożenie wniosku 
o kasację wyroku. 

– Złożymy wniosek o kasację, nie zga-
dzamy się z wyrokiem, nigdy nie przepro-
simy KOD-u – powiedział Marek Lewan-
dowski.

Debata o Annie Walentynowicz 
w historycznej Sali BHP

powtarzał się w kolejnych „mutacjach” aż 
do 31 sierpnia – powiedział prof. Cenckie-
wicz. 

Droga Krzyżowa Ludzi Pracy 
ulicami Żoliborza

9 kwietnia w historycznej Sali BHP 
Stoczni Gdańskiej odbyło się spotkanie 
zorganizowane przez Instytut Pamięci Na-
rodowej „Anna Walentynowicz we wspo-
mnieniach i badaniach historycznych”. 
W dyskusji, którą prowadził Arkadiusz 
Kazański z IPN, wzięli udział m.in.: Janusz 
Walentynowicz, prof. Sławomir Cenckie-
wicz, Adam Chmielecki i Jan Karandziej. 

– Obiektywnie jako historyk mogę po-
wiedzieć, że to od Anny Walentynowicz 
wszystko się zaczęło. Strajk, który rozpo-
czął się 14 sierpnia 1980 roku, był straj-
kiem w jej obronie, o nią. W zasadzie ten 
postulat dotyczący Anny Walentynowicz 

Po raz dwudziesty ulicami warszaw-
skiego Żoliborza przeszli związkowcy z 
NSZZ „Solidarność” w Drodze Krzyżowej 
Ludzi Pracy. Nabożeństwo 12 kwietnia 
zorganizowała Komisja Krajowa NSZZ 
„Solidarność” i Region Mazowsze. Tego-
roczne rozważania przygotował ks. infu-
łat Jan Sikorski. Uroczystość odbyła się w 
para�i pw. św. Stanisława Kostki, w której
swoją kapłańską posługę pełnił patron 
NSZZ „Solidarność” bł. ks. Jerzy Popiełusz-
ko. Delegacja Regionu Gdańskiego niosła 
krzyż od IV do V stacji Drogi Krzyżowej. 

Tegorocznej uroczystości towarzyszy-
ły rozważania pod hasłem „Współczesne 
wyzwania świata pracy”. Na pierwszej sta-
cji Drogi Krzyżowej krzyż podjęli podcho-
rążowie Wyższej Szkoły Głównej Służby 
Pożarniczej w Warszawie. Od drugiej sta-
cji krzyż ponieśli hutnicy z Huty Warsza-
wy. Reprezentanci Zarządu Regionu Ma-
zowsze NSZZ „Solidarność” przejęli krzyż 
na III stacji. Gdańska „Solidarność” niosła 
go na IV stacji. Na V stacji krzyż ponieśli 
górnicy, na VI służba zdrowia z przewod-
niczącą Sekretariatu Ochrony Zdrowia 
Marią Ochman, a kolejarze przejęli krzyż 
na VII stacji, energetycy na VIII. Dalej sym-
bol Męki Pańskiej ponieśli członkowie 
służby przy grobie ks. Jerzego, żołnierze, 
nauczyciele, członkinie Krajowej Sekcji 
Kobiet i pracownicy hospicjów. XIII stacja 
stała się udziałem członków Komisji Kra-
jowej NSZZ „S”. Do stacji XIV krzyż niosła 
młodzież.

Jubileuszowa pielgrzymka
27–28 kwietnia w sanktuarium Matki 

Bożej Licheńskiej odbyła się XX ogólno-
polska jubileuszowa pielgrzymka NSZZ 
„Solidarność”. Wzięło w niej udział kilka 
tysięcy związkowców. Pielgrzymowano 
pod hasłem „Przy Maryi w mocy Ducha 
Bożego”. Głównym punktem spotkania 
była uroczysta msza święta celebrowana 
przed cudownym obrazem Matki Bożej 
Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski. Do 
bazyliki wprowadzono w procesji ponad 
sto pocztów sztandarowych z całego kra-
ju. Wniesione zostały również relikwie bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki.

Zmarł prof. Karol Modzelewski
28 kwietnia zmarł prof. Karol Modze-

lewski. Urodził się w 1937 roku w Mo-
skwie, był historykiem i profesorem nauk 
humanistycznych, dysydentem i więź-
niem politycznym. Człowiekiem wielce 
zasłużonym i zaangażowanym w historię 
„Solidarności”. Był delegatem na I Krajo-
wy Zjazd Związku w 1981 r. w Gdańsku 

Sztab protestacyjny gdańskiej 
oświaty o sporze zbiorowym 
i strajku

23 kwietnia odbyło się zebranie Szta-
bu Protestacyjno-Strajkowego Między-
regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, na którym 
omówiono sytuację strajkową na terenie 
działania poszczególnych organizacji 
związkowych oraz sprawy związane ze 
skutkami �nansowymi prowadzenia tej
akcji. Przedstawiono działania na rzecz 
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Ze-
brania Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność” w celu 
oceny sytuacji w oświacie i w sekcji. 

Odnosząc się do propozycji premie-
ra Mateusza Morawickiego w sprawie 
oświatowego okrągłego stołu, członko-
wie gdańskiej „Solidarności” stwierdzili, 
że popełniono błąd, podając, że ma się on 
odbyć na Stadionie Narodowym, a nie w 
sali konferencyjnej w kompleksie stadio-
nowym, a w spotkaniu ma wziąć udział 
co najwyżej kilkadziesiąt osób. Gdańscy 
związkowcy zwrócili również uwagę, że 
czas strajku powoduje różne sytuacje 
międzyludzkie. Tym bardziej, podkreśla-
no, ważne jest zachowanie jak najlep-
szych relacji pracowniczych, międzyludz-
kiej solidarności w szkołach i placówkach 
oświatowych, o co sztab apelował w sta-
nowisku z 29 stycznia.

ECS bez logo „Solidarności”
NSZZ „Solidarność” dwa miesiące 

temu wycofał przedstawicieli Związku 
z prac Rady ECS. Teraz nie będzie udzielać 
zgody na wykorzystywanie logo „Solidar-
ności”, ponieważ przedsięwzięcia realizo-
wane przez ECS są całkowicie sprzeczne 
z jej Statutem. Impreza środowisk LGBT 
w ECS przechyliła szalę cierpliwości.

„Odwołując się do posiadanych przez 
Związek autorskich praw majątkowych do 
logo NSZZ ‚Solidarność’ (przekazane przez 
autora Jerzego Janiszewskiego) oraz ma-
jąc na względzie związanie wartościami 
zapisanymi w Statucie, na straży których 
stoi cała nasza organizacja, jak i każdy 
jej członek z osobna, zmuszeni jesteśmy 
wyrazić zdecydowany protest przeciwko 
wykorzystywaniu znaku w działalności 
sprzecznej z dziedzictwem Związku” 
– czytamy w piśmie Tadeusza Majchrowi-
cza, zastępcy przewodniczącego Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” skierowa-
nym do Basila Kerskiego, dyrektora ESC. 

W rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 maja
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Oliwie. W 1964 roku był autorem, wraz 
z Jackiem Kuroniem, „Listu otwartego do 
partii” krytykującego PZPR za odejście od 
ideałów socjalizmu. Był też jednym z ini-
cjatorów protestów studenckich w 1968 
roku. Od listopada 1980 do kwietnia 1981 
roku był pierwszym rzecznikiem praso-
wym Niezależnego Samorządnego Związ-
ku Zawodowego „Solidarność”, autorem 
pomysłu przyjęcia przez Związek nazwy 
„Solidarność”. Był kilkakrotnie więziony 
i internowany ze względów politycznych 
w czasach PRL, osadzony łącznie przez 
osiem i pół roku. Sprawował mandat se-
natora Sejmu I Kadencji, współtworzył 
Solidarność Pracy, potem Unię Pracy. 

W rocznicę uchwalenia Konstytu-
cji 3 maja NSZZ „Solidarność” Stoczni 
Gdańskiej oraz wojewoda pomorski Da-
riusz Drelich  zaprosili 3 maja na uroczy-
stą mszę świętą do bazyliki Mariackiej 
w Gdańsku. Po mszy zaplanowano prze-
marsz ulicami miasta w asyście wojsko-
wej do pomnika Poległych Stoczniow-
ców. Ponadto w programie znalazło się 
otwarcie wystawy dotyczącej strajków 
1988 roku oraz piknik wojskowy dla 
dzieci.

Poświąteczne spotkanie 
związkowych emerytów

24 kwietnia kilkudziesięciu człon-
ków Komisji Terenowej Emerytów i Ren-
cistów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku 
wzięło udział w poświątecznym spotka-
niu w siedzibie Związku, które prowa-
dziła przewodnicząca Iwona Pawlaczyk. 
Komisja Terenowa skupia związkowców, 
których macierzyste organizacje z róż-
nych powodów przestały funkcjonować. 
Kwietniowe spotkanie było okazją do 
omówienia bieżących spraw dotyczą-
cych emerytów.
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PYTANIE MIESIĄCA

ZBIGNIEW SIKORSKI, przewodniczący 
Krajowego Sekretariatu Przemysłu 
Spożywczego NSZZ „Solidarność”

– Wybory do Parlamentu Europejskiego, zresztą jak każde 
inne wybory, są ważne i należy wziąć w nich udział. Głosując 
mamy wpływ na to, jaki kierunek przyjmie Unia Europejska 
przez następne pięć lat w różnych obszarach, takich jak cho-
ciażby handel międzynarodowy, bezpieczeństwo żywności 
i ochrona konsumentów, modernizacja i rozwój przemysłu. 
Posłowie do Parlamentu Europejskiego nie tylko będą kształ-
tować nowe prawodawstwo, ale również sprawować kontrolę 
nad innymi unijnymi instytucjami. 

Ważne, żeby przemysł rolno-spożywczy miał swoich do-
brych reprezentantów w strukturach Unii. Trzeba pamiętać, że 
w Polsce ta branża zatrudnia około 500 tysięcy pracowników. 
Dlatego konieczne jest, aby w Parlamencie Europejskim repre-
zentowały nas osoby, które będą kierować się interesem Polski 
i polskich pracowników.

KRZYSZTOF BULIŃSKI, przewodniczący 
KZ NSZZ „Solidarność” Transportowy Dozór 
Techniczny

– Ważne jest, aby w Unii Europejskiej polskie interesy były 
dobrze reprezentowane. Jak kraje Unii chronią swoje interesy 
widać na przykładzie dopuszczania produktów na poszcze-
gólne rynki. Widzimy, że dyrektywy w wielu przypadkach nie 
działają odpowiednio. Często się zdarza, że pomimo iż nasz 
produkt został dopuszczony przez polskie inspekcje, kwestio-
nowane jest to przez służby inspekcyjne innych krajów, które 
przeprowadzają swoje kontrole. Tak nie powinno być. 

Innym problemem, który dotyka polskich konsumentów, 
jest występowanie towarów tej samej marki, ale różnej jakości. 
To zdecydowanie powinno być zabronione, ewentualnie na 
opakowaniu powinno być zaznaczone, że jest to towar drugiej 
jakości i skierowany jest na rynki biedniejsze. Powinno być ja-
sne dla klienta, że jest to towar tańszy i dlaczego. Stosowanie 
takich podwójnych standardów nie tylko uderza w klientów, 
ale także w producentów. Polscy przedsiębiorcy nie mogą kon-
kurować na równi z �rmami, które bazując na uznanej marce
produkują towary gorszej jakości.

PAWEŁ GLANERT, Koło Emerytów i Rencistów 
NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej

– Podstawową rzeczą jest to, że polscy europarlamentarzy-
ści powinni dbać o interesy przede wszystkim naszego kraju. 
To nie jest tak, jak mówią niektórzy, że jak zostaną wybrani 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego, to stają się repre-
zentantami wszystkich Europejczyków. W Europie wszyscy są 
Europejczykami, ale każdy dba przede wszystkim o interesy 
swojego kraju. Obecnie, mimo że jesteśmy jednym z większych 
państw w Unii, to nasze członkostwo ogranicza się do tego, 
że Unia nam coś zakazuje albo coś nakazuje. A przecież każde 
państwo ma swoją specy�kę i inną mentalność. I nie da się, od
Skandynawii aż po Grecję, by wszyscy jednakowo myśleli. 

Nie podoba mi się to, że niektóre osoby, które pełnią na 
przykład różne funkcje w instytucjach Unii, odcinają się od 
swojego kraju. Ostatnio słyszałem, że komisarz Bieńkowska 
do Polski przyjeżdża tylko na urlop i że nie interesuje jej to, 
co się u nas dzieje. Następną sprawą, która wymaga naprawy, 
jest wtrącanie się urzędników z Brukseli w obszary, które im 
nie podlegają. Unia nie ma uprawnień w ingerowanie w nasz 
system sądowniczy, a pomimo to blokuje reformy tego syste-
mu. I taki polityk jak Frans Timmermans, który reprezentuje 
kraj wielkości naszego województwa, uzurpuje sobie prawo do 
pouczania nas. 

oprac. (mk)

Czyje interesy i jakie wartości powinni 
reprezentować przyszli europosłowie?

Zgodnie z decyzją Prezydium Ko-
misji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
można już zgłaszać wnioski do 
kolejnej, XII edycji konkursu „Pra-
codawca Przyjazny Pracownikom”. 
Wnioski będą przyjmowane do 30 
września 2019 r.

„Pracodawca Przyjazny Pracowni-
kom” jest jedynym konkursem, w któ-
rym kandydatów do nagrody zgłaszają 
sami pracownicy. Organizuje go NSZZ 
„Solidarność” pod honorowym patro-
natem prezydenta RP. Celem konkursu 
jest promowanie pracodawców, którzy 
wyróżniają się w stosowaniu dobrych 
praktyk w zakresie przestrzegania 
przepisów prawa pracy, w szczególno-
ści poprzez stabilność zatrudnienia, 
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz prawa do zrzesza-
nia się w związki zawodowe. Kandydaci 
zgłaszani są przez organizacje „Soli-
darności” w poszczególnych zakładach 
pracy. Podstawą jest szanowanie praw 
pracowników przez pracodawcę oraz 
prowadzenie dialogu społecznego 
z pracownikami. Certyfikatem można 
się posługiwać przez okres trzech lat 
od daty przyznania.

Podczas finału XI edycji konkursu, 
w którym z 36 zgłoszeń wyłoniono 22 
laureatów, prezydent RP Andrzej Duda 
mówił: – Uczciwe warunki pracy i pła-
cy, uczciwe traktowanie pracowników 
i uczciwe traktowanie pracy i praco-

Pracodawca Przyjazny Pracownikom

dawcy przez pracowników ma znacze-
nie absolutnie fundamentalne. To pa-
pierek lakmusowy nowoczesnej, dobrze 
rozwijającej się gospodarki, a w efekcie 

nowoczesnego, dobrze rozwijającego 
się i, mam nadzieję, coraz silniejszego 
państwa.

oprac. (mig)
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Z Regionu Gdańskiego od 2007 roku zostało wyróżnionych  
dziewięć przedsiębiorstw:
2007 r.:  Elektrociepłownia Wybrzeże S.A. w Gdańsku, Gdańska Stocznia „Remon-

towa” im. J. Piłsudskiego S.A., Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej w Gdyni Sp. z o.o.

2009 r.:  Radmor S.A. w Gdyni
2012 r.:  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tczewie
2013 r.:  Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. w Starogardzie Gdańskim
2015 r.:  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Chojnicach
2017 r.:  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni

10 kwietnia 2019 r. w Spółkach Gru-
py PKP został podpisany Zakładowy 
Układ Zbiorowy Pracy.

– Dwa lata trudnych rokowań w 
ramach sporu zbiorowego zostało 
zwieńczone sukcesem Organizacji 
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 
przy PKP S.A., która cztery lata temu 
objęła swoim działaniem obecną spółkę 
PKP Cargo Connect. To była orka na 
ugorze, ale dzięki temu, że związkowcy 
stanowią około 50 proc. z 460-osobo-
wej załogi udało się podpisać układ, 
w którym znalazły się zapisy korzyst-
ne dla pracowników – mówi Barbara 
Miszczuk, przewodnicząca KM NSZZ 
„Solidarność” przy PKP S.A. 

Są to chociażby odprawy emery-
talne, które do tej pory były kodek-
sowe, a więc w wysokości miesięcz-
nej pensji pracownika, a teraz będą 
naliczane w zależności od lat pracy, 
w wysokości od 3 do 6 krotności tej 
pensji. Jest również zapis, że z okazji 
Święta Kolejarza pracownicy mają 
wolny dzień oraz otrzymują 200 zł. 
Wprowadza się odznaczenia resor-
towe i towarzyszy im gratyfikacja 
finansowa. Przywraca się nagrody 
jubileuszowe.

Od Jana Majdera, przewodni-
czącego Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „S” w PKP Cargo S.A. w Gdy-
ni, dowiadujemy się, że wysługę lat 
co prawda włączono do wynagrodze-

nia zasadniczego, zaliczając pracę w 
PKP, zanim zostały one podzielone, 
ale ta zasadnicza pensja nie może być 
mniejsza niż 2,5 tys. zł brutto, nawet 
dla stażysty zatrudnionego na okres 
próbny. Jednak od tego roku zostaje 
wprowadzony dodatek za staż pracy i 
będzie on naliczany co roku, czyli co 
roku każdy pracownik do pensji dosta-
nie po ok. 20–30 zł więcej. Zmieniono 
też regulamin premiowania.

– Dodatkowo zostało podpisane 
z pracodawcą porozumienie o wypła-
ceniu do 10 maja 2019 r. jednorazowej 
nagrody w wysokości 500 zł dla pra-
cowników PKP Cargo Connect – do-
daje przewodnicząca Miszczuk.

(mig)

PKP mają Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy

www.solidarnosc.gda.pl

6 maja o godz. 10 w Sali BHP w Gdańsku 
odbędzie się wernisaż wystawy, na której zostaną 
zaprezentowane znaczki Poczty Podziemnej „So-
lidarności” z lat 1981–1988. Pochodzą ze zbio-
rów Grzegorza Wołoszczaka, kolportera znacz-
ków w okresie stanu wojennego oraz czasów 
późniejszych, a także Henryka Rzepy, zmarłego 
w 2014 r., który również był ich kolporterem.

Cała kolekcja składa się z ponad 3 tysięcy 
eksponatów, jednak na wystawie zostanie poka-
zanych tylko około 1,5 tysiąca.

Pierwsze znaczki stanu wojennego były wyko-
nywane w obozach internowania, dlatego miały 
bardzo niski nakład. W latach późniejszych wyda-
wały je drukarnie wydawnictw drugiego obiegu. 
Wystawa znaczków Poczty Podziemnej „S” w gdań-
skiej Sali BHP potrwa do końca maja 2019 r.

oprac. (mig)

Znaczki Poczty Podziemnej „Solidarności”
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Nowe prawo cz³owieka
Kilka lat temu w Holandii powstała inicjatywa, pod którą w ciągu 
miesiąca podpisało się ponad 100 tysięcy osób, zakładająca wpro-
wadzenie prawa dla każdego człowieka po siedemdziesiątce do 
zakończenia swego życia ręką profesjonalisty, czyli do eutanazji. 
Na szczęście, takie prawo przynajmniej na razie nie ma szans na 
wejście do realizacji. Oczywiście nie dlatego, że nie można mor-
dować ludzi bez powodu, ale dlatego, że dyskryminuje ono osoby 
poniżej siedemdziesiątki. W Belgii, gdzie również od kilku lat 
eutanazja jest legalna, zrobiono badania na temat, jak oszczędzić 
pieniądze w systemie ubezpieczeń społecznych. Okazało się, że 
aż 40 proc. badanych uważa, że można by pozbawić zabiegów 
ratujących życie osoby po 85 roku życia. A więc – eutanazja reme-
dium na oszczędności w służbie zdrowia.

Prawo 
nie dla chrzeœcijan
Jeszcze o prawach antydyskryminacyjnych. Już prawie we wszyst-
kich krajach Europy Zachodniej obowiązują ustawy antydyskry-
minacyjne. Nie wolno dyskryminować nikogo z powodu jego, i tu 
następuje wyliczanka, różnych przyczyn. Jest jednak jedna grupa, 
która nie podlega żadnej ochronie, można swobodnie ograniczać 
jej prawa, dyskryminować i obrażać. Są to chrześcijanie. Pierwszy 
z brzegu przykład. W Wielkiej Brytanii policjant nie może nosić 
widocznego krzyżyka. Takie ograniczenia nie dotyczą chust noszo-
nych przez muzułmanki czy turbanów u sikhów. Według sędziego, 
który wydawał w tej sprawie wyrok, chusta i turban są zbyt duże, 
żeby je ukryć, krzyżyk natomiast można schować np. w portmonet-
ce, jak zaproponował pracodawca jednej ze stewardes pracującej 
w liniach lotniczych, która nie chciała rozstać się z symbolem swojej 
wiary. Zawsze znajdzie się jakieś wytłumaczenie.

Totalitaryzm 
po warszawsku
Uwaga! Ustrój totalitarny się szerzy! Nie gdzie indziej, jak 
w Warszawie, 1 maja 2019 roku. Ale jak? Otóż legalnie działająca 
(od 2002 roku) Komunistyczna Partia Polski zorganizowała, jak 
co roku zresztą, manifestację. No, manifestowanie niby nie jest 
niczym złym, ale… jak można było zaobserwować w mediach 
społecznościowych, wszechobecne były �agi i transparenty
sławiące totalitaryzm, przyozdobione komunistycznym sierpem 
i młotem, które, jako żywo, na równi z faszystowską swastyką, 
w III RP są zakazane, i to w konstytucji. Reakcji stołecznego 
ratusza jednak nie będzie, bo dla nich symbolem totalitaryzmu 
jest, owszem, sierp i młot, ale… przekreślony. Tak samo hasło: 
Raz sierpem raz młotem czerwoną hołotę. O, wtedy to już totalita-
ryzm, a nawet faszyzm pełną gębą.

Rulexit, czyli kto 
znajduje siê na listach 
KE do Parlamentu 
Europejskiego

– Nie mogę nosić ulotek za panem Zemke – stwierdził Jan 
Rulewski. Legendarny działacz „Solidarności” odszedł z Platformy 
Obywatelskiej po tym, jak Grzegorz Schetyna skumał się z SLD 
i na wspólnej liście do Europarlamentu znaleźli się byli funkcjona-
riusze komunistycznego państwa i wieloletni członkowie Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej. Kandydatami na europosłów 
Koalicji Europejskiej są między innymi: Leszek Miller (do PZPR 
wstąpił w 1969 roku, po latach wspinania się po szczeblach kariery 
w 1988 został członkiem i sekretarzem Komitetu Centralnego), 

Włodzimierz Cimoszewicz (od 1971 do rozwiązania w styczniu 
1990 należał do PZPR. Podczas pracy na uczelni był sekretarzem 
Komitetu Uczelnianego partii), Marek Belka (w okresie PRL 
działał w Zrzeszeniu Studentów Polskich, Związku Socjalistycznej 
Młodzieży Polskiej i PZPR, sekretarz komitetu uczelnianego PZPR 
na Uniwersytecie Łódzkim), Bogusław Liberadzki (należał do 
Socjalistycznego Związku Studentów Polskich oraz do PZPR), Da-
riusz Rosati (w latach 1966–1990 należał do PZPR. Był sekretarzem 
Komitetu Uczelnianego PZPR na SGPiS), Danuta Hübner (w latach 
1970–1987 była członkinią PZPR) Janusz Zemke (od 1969 do 
rozwiązania należał do PZPR. Od 1980 był etatowym pracownikiem 
aparatu partyjnego. Do 1981 pracował w wydziale socjalno-zawo-
dowym KC. Od 1981 do 1983 był sekretarzem ds. propagandy). 

Polexit po polsku

Na pytanie, czy Polska wyjdzie z Unii Europejskiej, jeżeli PiS wy-
gra wybory w październiku, padła odpowiedź: Nie. Nie wyjdzie. 
Polska jest z nami, bo podzielamy wspólne wartości… No i któż to 
powiedział? Nikt inny, jak Jean-Claude Juncker, przewodniczą-
cy Komisji Europejskiej. I zaraz dodał: Polska ma za sobą tragicz-
ną historię. To ona razem z Węgrami rozpoczęła proces przemian 
demokratycznych w Europie Środkowej. Polskę zawsze uważałem 
za przykład dla Europy Środkowej. A co na to Koalicja Europejska, 
której przedstawiciele dotąd twierdzili, ba, nadal twierdzą, że 
ścieżka do Polexitu jest faktem, niezależnie od zaklęć Kaczyń-
skiego czy Morawieckiego? Kontynuuje bananowy protest.

Belka: W polityce 
trzeba po prostu k³amaæ
Byli komuniści z krajów postsowieckich szybko przeistoczyli się 
w „prawdziwych” Europejczyków, z entuzjazmem przyjmowa-
nych przez dzisiejsze elity Unii Europejskiej. Niestety, niewiele 
zmienili w wyznawanym przez siebie systemie wartości. I tak 
Marek Belka z rozbrajającą szczerością stwierdza, jak powinien 
zachowywać się polityk, aby być skutecznym: Dzisiaj w polityce 
trzeba po prostu kłamać, powiedział były premier Marek Belka, 
który startuje z list Koalicji Europejskiej w eurowyborach. Trzeba 
jedno kłamstwo szybko przykryć drugim kłamstwem, tak, żeby 
o pierwszym ludzie zapomnieli – dodał polityk SLD.

Trzeci poziom 
rozwoju intelektualnego

– Na innych galaktykach są trzy poziomy rozwoju intelektu-
alnego. My jesteśmy najniżsi. I wyższa cywilizacja przyjeżdża 
tymi UF-ami i innymi i przygląda się: co oni tu wyprawiają. Jak 
zagrozimy destabilizacją, Putinem, atomem, oni nam przeszko-
dzą, przetną na pół, Ziemia się zwinie, wszystkich nas zgniecie, 
przytrzymają nas 5 tysięcy lat – powiedział Lech Wałęsa na 
spotkaniu w Krośnie. Bez komentarza.

I ŚMIESZNO, I STRASZNO

AKTUALNOŚCI

1 maja minęła piętnasta rocznica wejścia Polski do Unii Euro-
pejskiej. Akcesja do UE nastąpiła w wyniku referendum w czerwcu 
2003 roku, w którym za członkostwem opowiedziało się 77,45 proc. 
biorących udział w głosowaniu, a 22,55 proc. było przeciwnych. Do 
urn poszło 58,85 proc. uprawnionych do głosowania. Wraz z nami 
do UE dołączyło dziewięć krajów – było to największe rozszerzenie 
Unii w historii. Z perspektywy tych piętnastu lat wydaje się, że bogate 
kraje UE nie do końca miały pomysł, jak skutecznie wyrównać prze-
paść między biedniejszymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej 
i bogatym Zachodem. A może też nie do końca chciały. Owszem, 
fundusze pomocowe wsparły szczególnie wielkie projekty infrastruk-
turalne, ale otwarcie rynków już w latach 90. spowodowało, że Polska 
stała się europejskim zapleczem taniej siły roboczej. Niektórzy wręcz 
uważają, że przedłużające się oczekiwanie na akcesję było spowodo-
wane chęcią drenażu polskiej gospodarki przez niektórych zachod-
nich partnerów. Tania siła robocza była też jednym z podstawowych 
filarów konkurencyjności polskich produktów. Brak inwestowania 
w innowacyjne rozwiązania i produkty wysokotechnologiczne dawał 
szansę na przyzwoite zyski, ale jednocześnie spychał Polskę na pery-
ferie. W ten sposób staliśmy się wielką montownią dla zachodnich 
– i nie tylko – gigantów. Dawało to, owszem,  miejsca pracy, ale nie 
sprzyjało gonieniu europejskiej czołówki. Klasycznym przykładem 
jest upadek warszawskiej FSO po nieudanym eksperymencie z kore-
ańskim Daewoo. A przecież to wierzchołek lodowej góry. 

Nie piszę o tym po to, żeby szukać dziury w całym. Uważam, że 
miejsce Polski jest w Unii, a bilans piętnastolecia wypada dla naszego 
kraju korzystnie. Ważne jednak, aby pamiętać, że Unia to nie towa-
rzystwo wzajemnej adoracji, tylko często wyrachowana gra intere-
sów. Taka była zresztą od początku jako Wspólnota Węgla i Stali. 
Jednak wówczas, zgodnie z intencją „ojców założycieli”, wspierała 
się bardzo wyraźnie na fundamencie tradycji chrześcijańskiej. Od 
lat jednak od tej tradycji Bruksela i większość europejskich liderów 
skutecznie się odcina. Kiedy więc widzę na kolejnych rocznicowych 
billboardach hasło „PL love UE”, to nasuwa mi się pytanie, czy UE 
love PL? Dlaczego prawie nikt nie ofukuje Francji czy Niemiec, a nie-
mal każdy europejski przywódca może jeździć po Polsce i niektórych 
innych krajach naszego regionu jak po przysłowiowej łysej kobyle? 
Dlaczego można stosować odmienne standardy wobec krajów – na-
zwijmy to – unijnego środka i tych „nowych”? A może sami jesteśmy 
sobie winni – wszak to nie kto inny, a polscy politycy opozycyjni 
„donoszą” na nasz kraj i demokratycznie wybrany rząd. Tak zwana 
„zagranica”, obok „ulicy”, stała się orężem opozycji w politycznej 
walce. Na tym tle trzeba będzie też już niedługo podejmować decyzje 
wyborcze. Bo to ci, których wybierzemy, w naszym imieniu będą 
zabierali głos w Brukseli i Strasburgu.

Debata o kształcie Unii nie jest łatwa też dla NSZZ „Solidarność”. 
Z jednej bowiem strony oczywiste jest dążenie do wyrównywania 
społecznych standardów i poddania się narzuconym kryteriom. 
Z drugiej jednak wymaga to dalszej integracji. A przecież Związek, 
który społeczną naukę Kościoła, przywiązanie do chrześcijańskiej 
tradycji z rodziną w centrum, ma wpisane do Statutu i wielu związ-
kowych dokumentów, nie może zaakceptować lewicowo-liberalnej 
ideologii dominującej na europejskich salonach. Podobne wyzwania 
stają zresztą przed innymi chrześcijańskimi centralami związkowy-
mi, które funkcjonują przecież w wielu europejskich krajach. 

I na koniec jedna refleksja – piętnaście lat jesteśmy w UE, ale 
w Europie jesteśmy od ponad tysiąca. Pamiętam II Krajowy Zjazd 
Delegatów NSZZ „Solidarność” w gdańskiej Olivii. W kuluarach był 
stolik z gadżetami „europejskimi”. Oblegany przez delegatów. Każdy 
chciał wziąć długopis albo naklejkę z hasłem „You love Europe”. Nie 
UE. Ale czasy się zmieniają.

Jacek Rybicki

You  
love  
Europe?

Polexit...?

No way!
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 Porozumienie w sprawie podwyżek dla nauczycieli, podpisane przez przedsta-
wicieli Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, w istotnej czę-
ści jest realizacją stanowiska ubiegłorocznego Krajowego Zjazdu Delegatów oraz 
postulatów zgłoszonych w trakcie prowadzonego sporu zbiorowego. Dzięki temu 
porozumieniu nauczyciele otrzymają podwyżkę wynagrodzeń: 5 proc. od stycznia 
i 9,6 proc. od września bieżącego roku, dodatek za wychowawstwo w wysokości 
nie mniejszej niż 300 zł. Odstąpiono również od niekorzystnych zmian w Karcie 
nauczyciela. To duży sukces oświatowej „Solidarności”.

W wysoce niezadowalającym stopniu realizowany jest postulat wzrostu wy-
nagrodzeń dla wszystkich pozostałych grup zawodowych, zatrudnionych w sfe-
rze �nansów publicznych. „Solidarność” reprezentuje wszystkie grupy zawodowe,
a większość z nich nie miała waloryzowanych wynagrodzeń od 2010 roku. Dlatego 
porozumienie zawarte dla pracowników oświaty jest zaledwie jednym z etapów 
naszych działań.

Domagamy się od rządu stworzenia systemowego mechanizmu wzrostu wyna-
grodzeń w sferze �nansów publicznych, związanego bezpośrednio ze stanem go-
spodarki i wzrostem PKB. Domagamy się od rządu zintensy�kowania negocjacji pro-
wadzonych w zespołach roboczych, których celem jest wypracowanie porozumień 
dla realizacji postulatów Związku, nazwanych potocznie „piątką Solidarności”.

Domagamy się:
1.  Systemowego rozwiązania wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników 

sfery �nansów publicznych,
2.  Wprowadzenia kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emerytu-

rę bez względu na wiek,
3.  Odmrożenia wskaźnika naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjal-

nych,
4.  Systemowego rozwiązania stabilizującego ceny energii oraz wsparcia dla prze-

mysłu energochłonnego,
5.  Wyłączenia z minimalnego wynagrodzenia dodatku za wysługę lat.

Odnosząc się do zawieszonego przez ZNP i FZZ strajku w oświacie, nie wolno 
nam pominąć faktu nieodpowiedzialnie prowadzonej akcji strajkowej o nierealne 
roszczenia. Podzielono w ten sposób środowisko pracowników oświaty i rozbudzo-
no wygórowane oczekiwania �nansowe, co doprowadziło do odwrócenia sympatii
społecznych od nauczycieli i obniżenia ich prestiżu zawodowego.

NSZZ „Solidarność” jest związkiem odpowiedzialnym, konsekwentnie realizują-
cym swoje cele i oczekiwania członków. Nie możemy się zgodzić na wykorzystywa-
nie do celów politycznych nauczycieli i pracowników oświaty, czego przykładem 
są działania ZNP, FZZ i części samorządów.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, dokonując 
oceny stanu realizacji postulatów naszego 
Związku zawartych w stanowisku 13/18 z dnia 
11.12.2018 r., a także prowadzonych działań 
protestacyjnych, stwierdza:

Porozumienie pomiędzy stroną rządową, reprezentowaną przez:
Panią Beatę Szydło – Wiceprezes Rady Ministrów
Panią Elżbietę Rafalską – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej
Panią Annę Zalewską – Minister Edukacji Narodowej
Pana Michała Dworczyka – Szefa Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów
Pana Tomasza Robaczyńskiego – Podsekretarza Stanu w MF
i stroną związkową, reprezentowaną przez:
Pana Ryszarda Proksę – Przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświa-
ty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
Pana Zbigniewa Świerczka – NSZZ „Solidarność”
Pana Przemysława Święsa – NSZZ „Solidarność”
Panią Agatę Łyko – NSZZ „Solidarność”
Panią Jolantę Zawistowicz – NSZZ „Solidarność”
jako obserwator ze strony pracodawców: Wojciech Warski – Wi-
ceprezes ZP-BCC.

W wyniku rozmów, które odbyły się w dniach 1–3 kwietnia 
2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warsza-
wie, moderowanych przez Panią Dorotę Gardias, Przewodniczącą 
Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczącą FZZ, w odniesieniu 
do zaprezentowanych podczas negocjacji propozycji strony rzą-
dowej dotyczących działań na rzecz poprawy warunków pracy 
nauczycieli, w odpowiedzi na postulaty związków zawodowych, 
przyjęto, co następuje:

Strony wspólnie uzgodniły:

I. Podwyżki wynagrodzeń nauczycieli
1. Przyspieszenie podwyżki wynagrodzeń
Przeznaczenie z budżetu państwa na 2019 rok 667 mln zł na 

wdrożenie drugiej w bieżącym roku podwyżki wynagrodzeń na-
uczycieli. Po zwiększeniu płac nauczycieli o 5 proc. od stycznia 
2019 r., strona rządowa proponuje przeznaczenie dodatkowych 
środków ujętych w budżecie państwa na podwyższenie wyna-
grodzeń nauczycieli o kolejne 5 proc. od września 2019 r.

Od września 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli wy-
niesie:
 nauczyciela stażysty – 3197 zł,
 nauczyciela kontraktowego – 3549 zł,
 nauczyciela mianowanego – 4604 zł,
 nauczyciela dyplomowanego – 5883 zł.

Po zamrożeniu płac nauczycieli na poziomie obowiązującym 
od września 2012 r. łączny wzrost wynagrodzenia średniego od 
stycznia 2017 do września 2019 r. nauczycieli stażystów to 479 zł, 
nauczycieli kontraktowych to 532 zł, nauczycieli mianowanych to 
691 zł, nauczycieli dyplomowanych to 883 zł.

2.  Wprowadzenie dodatkowej podwyżki płac nauczycieli od 
września 2019 r. (umożliwiającej osiągnięcie 15 proc. wzro-
stu wynagrodzeń w stosunku do stanu obowiązującego w 
grudniu 2018 r. – szacowany koszt ok. 0,65 mld zł). Biorąc 
pod uwagę podwyżkę, o której mowa w pkt 1, wynagrodze-
nia nauczycieli od września 2019 r. wzrosną w porównaniu 
do obowiązujących od stycznia br. o 9,6 proc. W związku ze 
zgromadzeniem w nowym SIO aktualnych danych o systemie 
oświaty zostanie przeanalizowany algorytm podziału sub-
wencji oświatowej na 2019 r.
Po wdrożeniu powyższej podwyżki od 1 września 2019 r.
wynagrodzenie zasadnicze wyniesie:

 nauczyciela stażysty – 2780 zł,
 nauczyciela kontraktowego – 2860 zł,
 nauczyciela mianowanego – 3248 zł,
 nauczyciela dyplomowanego – 3815 zł;

natomiast wynagrodzenie średnie wyniesie:
 nauczyciela stażysty – 3335 zł,
 nauczyciela kontraktowego – 3702 zł,
 nauczyciela mianowanego – 4803 zł,
 nauczyciela dyplomowanego – 6137 zł.

3. Wprowadzenie od 1 września podwyżki wynagrodzeń o 9,6 
proc. oznacza łączny wzrost w latach 2017– 2019:
wynagrodzenia zasadniczego:

 nauczyciela stażysty – 515 zł,
 nauczyciela kontraktowego – 529 zł,
 nauczyciela mianowanego – 601 zł,
 nauczyciela dyplomowanego – 706 zł;
 wynagrodzenia średniego:

 nauczyciela stażysty – 617 zł,
 nauczyciela kontraktowego – 685 zł,
 nauczyciela mianowanego – 890 zł,
 nauczyciela dyplomowanego – 1136 zł.

4. Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć rozwijających zainte-
resowania uczniów – zwiększenie w ramowych planach na-
uczania liczby godzin do dyspozycji dyrektora w celu zapew-
nienia nauczycielom (po likwidacji tzw. godzin karcianych) 
wynagrodzenia za prowadzenie zajęć rozwijających zainte-
resowania uczniów (w 2019 r. – 57 mln zł, a w okresie 10 lat 
– kwota ok. 1,9 mld zł).

II. Skrócenie ścieżki awansu zawodowego 
i powrót do oceny pracy sprzed września 2018 r. 
z uwzględnieniem opinii Rady Rodziców
1.  Skrócenie stażu nauczyciela stażysty do 9 miesięcy.
2.  Skrócenie dla nauczycieli kontraktowych obowiązkowego 

okresu przepracowania przed rozpoczęciem stażu na kolej-
ny stopień awansu – do 2 lat, a dla nauczycieli mianowanych 
– do 1 roku.

3.  Zmniejszenie dokumentacji w procedurach awansu

 zrezygnowanie z obowiązku załączania kilku zaświadczeń 
przez nauczyciela, który w okresie stażu zmieniał miejsce za-
trudnienia lub był zatrudniony w kilku szkołach w każdej wy-
miarze niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć;

 zmniejszenie liczby dokumentów nauczyciela ubiegającego 
się o stopień nauczyciela dyplomowanego, który zamiast 
opisu i analizy co najmniej sześciu wymagań, dokonuje tylko 
dwóch;

 zrezygnowanie z obowiązku załączania do wniosku analizy 
przypadku przez nauczyciela ubiegającego się o stopień na-
uczyciela dyplomowanego.
4. Zagwarantowanie opinii Rady Rodziców w procedurach 

oceny pracy nauczyciela.

III. Dodatkowe świadczenie dla młodych 
nauczycieli „na start”

Wsparcie młodych nauczycieli – świadczenie „na start” (1000 
zł).

IV. Ustalenie w przepisach minimalnej kwoty 
dodatku za wychowawstwo w wysokości 300 zł

Dla nauczycieli sprawujących funkcję wychowawcy zostanie 
zagwarantowana minimalna kwota dodatku do wynagrodzenia 
zasadniczego, jednostki samorządu terytorialnego zachowają 
kompetencję podwyższenia tego dodatku.

V. Zmniejszanie uciążliwości pracy wynikającej 
z nadmiernej dokumentacji szkolnej – „papiery”
1. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla 

uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego 
– w formie jednego dokumentu zamiast wielu dotychczas.
2. Odbiurokratyzowanie ewaluacji:

 zniesienie obowiązku przygotowywania przez szkołę doku-
mentów na potrzeby ewaluacji,

 ograniczenie liczby narzędzi (rezygnacja z niektórych ankiet i 
wywiadów),

 zmniejszenie liczby pytań ewaluacyjnych,
 zmniejszenie objętości prezentacji wyników w raportach.

3. Zniesienie obowiązku rozliczania się z godzinowej realizacji 
nowej podstawy programowej (był taki wymóg w starej pod-
stawie).

4. Likwidacja wymogu przygotowywania przez nauczycieli tzw. 
rozkładów materiału i planów wynikowych.

5. Opracowanie dla szkół gotowych do wykorzystania procedur 
dotyczących bezpieczeństwa �zycznego i psychicznego dzieci
(do tej pory opracowywanych na własny koszt szkół).

VI. Zmiana systemu wynagradzania nauczycieli 
w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi do 
2020 roku.

Porozumienie rządu  
z oświatową „Solidarnością” 
W dniu 7 kwietnia 2019 r. zostało podpisane porozumienie między stroną rządową oraz przedstawicielami Krajowej 
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Poniżej publikujemy jego treść.

Obradująca w Szczyrku (25 i 26.04) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” 
omówiła przebieg akcji protestacyjnej Związku, w tym pikiet przed 16 urzę-
dami wojewódzkimi, strajk w oświacie i rozmowy z rządem. Po dyskusji 
przyjęto stanowiska dotyczące postulatów „społecznych”, w tym m.in. wzro-
stu wynagrodzeń różnych grup zawodowych oraz zagrożeń wynikających 
z unijnej polityki klimatyczno-energetycznej. 

W tym drugim stanowisku KK podkreśla, że od najbliższych wyborów do Par-
lamentu Europejskiego

zależeć będzie kierunek unijnej polityki klimatyczno-energetycznej, a więc obszar 
o kluczowym znaczeniu dla polskiej gospodarki oraz poziomu życia obywateli na-
szego kraju. Kontynuacja tej polityki w obecnym kształcie spowoduje upadek wielu 
gałęzi polskiego przemysłu, m.in. stalowego, hutniczego czy cementowego oraz dalszy, 
gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej, którego skutkiem będzie regres gospodarczy 
naszego kraju, nieodwracalna utrata suwerenności energetycznej, utrata setek tysięcy 
miejsc pracy oraz trwałe zubożenie polskiego społeczeństwa.

Zdaniem związkowców gruntowne przewartościowanie obecnej polityki klimatycz-
no-energetycznej UE  powinno stanowić absolutny priorytet dla osób startujących w te-
gorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dlatego Komisja Krajowa NSZZ 
„Solidarność” zwróciła się do wszystkich ugrupowań politycznych, które zamierzają 
wystawić kandydatów w zbliżających się wyborach do PE o przedstawienie jasnego 
i wyczerpującego stanowiska dotyczącego polityki klimatyczno-energetycznej UE. 

NSZZ „Solidarność” domaga się między innymi
pilnej renegocjacji  skrajnie niekorzystnego dla naszego kraju systemu handlu emi-

sjami CO2 EU-ETS. Efektem wprowadzenia tego parapodatku na energetykę węglową 
oraz przemysł energochłonny jest wyłącznie drastyczny wzrost cen energii oraz spa-
dek konkurencyjności polskiego i europejskiego przemysłu. Zdaniem związkowców 
niezbędne jest przewartościowanie polityki klimatyczno-energetycznej UE tak, aby 
jej zasadniczym celem było zapewnienie mieszkańcom Wspólnoty oraz gospodarkom 
krajów członkowskich nieograniczonego dostępu taniej energii elektrycznej, co stanowi 
warunek konieczny dla rozwoju gospodarczego.

Komisja Krajowa 
podsumowuje protest
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EDYTA ODYJAS, przewodnicząca 
Komisji Międzyzakładowej  
NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Sądownictwa

– Złe warunki płacowe w sądownictwie spowo-
dowały odejście z pracy 20 tysięcy osób. W sądach 
nie ma przez to obsadzonych wielu etatów. Przez 
osiem lat rząd w sferze budżetowej zamrażał nasze 
pensje. W 2016 roku przyszły jakieś środki, ale w tym 
bałaganie organizacyjnym trudno się rozeznać. 
W tym roku dano nam dodatkowo 430 złotych, ale 
dysproporcje płacowe sięgnęły trzech, czterech ty-
sięcy złotych.

Pracownicy w sądach i prokuraturach pracują 
w nadgodzinach, w soboty, niedziele. Jesteśmy w 
stanie wykazać, że 80 procent wszystkich urzędni-
ków zarabia około 2800 złotych netto, są też pracow-
nicy, którzy zarabiają jeszcze mniej.

Jeżeli rząd nie podejmie działania i rozmowy, my, 
jako sądowa organizacja związkowa, jesteśmy w sta-
nie przyblokować sądy przed wyborami. I to usilnie 
rządzącym przypominamy, że mamy taką siłę. Liczy-
my na to, że nie będziemy musieli doprowadzić do 
tego, że w niedługim czasie będziemy stawiać mia-
steczko pod Ministerstwem Sprawiedliwości i pod 
Radą Ministrów.

PIOTR MADEJ, przewodniczący Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 
Gdańsku

– Tylko dzięki sprawnej pracy Państwowej In-
spekcji Sanitarnej wszyscy możemy w dobrym 
zdrowiu i bez obaw pracować i się uczyć, dlatego 
domagamy się docenienia i poszanowania naszej 
trudnej oraz odpowiedzialnej pracy. Chcemy ureal-
nienia płac wszystkich pracowników Inspekcji Sani-
tarnej, zaprzestania dzielenia ich na pracowników 
medycznych i niemedycznych, pełnego odmrożenia 
kwot odpisu na zakładowy fundusz socjalny, jak naj-
szybszego powrotu inspekcji do �nansowania przez
Ministerstwo Zdrowia. 

Ponadto domagamy się urealnienia kwoty wol-
nej od podatku tak, aby służyła ona osobom najsłab-
szym ekonomicznie, uchylenia wygaszania emerytur 
pomostowych, zwiększenia rocznego budżetu przy-
znawanego na działalność stacji sanitarno-epide-
miologicznych oraz zmiany przepisów dotyczących 
kontroli przeprowadzanych przez Inspekcję Sanitar-
ną na wzór Państwowej Inspekcji Pracy.

ELŻBIETA SZWOCH, skarbnik w Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność”  
w Urzędzie Statystycznym w Gdańsku

– Znakomita większość Polaków uważa, że bez 
nas – statystyków – świat się nie zawali, ale prze-
cież dane przez nas zbierane i opracowywane dają 
wiedzę o stanie gospodarki, sytuacji społecznej, 
służbie zdrowia... 

Część naszych pracowników otrzymuje najniż-
sze wynagrodzenie, a są również tacy, którzy nawet 
tego pułapu nie osiągają. Pracodawcy mają coraz 
większe oczekiwania co do naszych kwali�kacji,
poszerzają  zakres obowiązków bez jakichkolwiek 
graty�kacji pieniężnych. To wszystko powoduje,
że musimy stale się dokształcać bez perspektywy 
zmiany na lepsze. W efekcie motywacja pracowni-
ków systematycznie spada. 

Tracimy szacunek do siebie, bo po wielu latach 
pracy nasze zarobki netto nie przekraczają 2 tysię-
cy złotych lub przekraczają tę kwotę nieznacznie. 
Zmniejsza się też liczba ewentualnych chętnych do 
pracy w urzędach. Ogłoszenia o pracy czekają wiele 
tygodni. W tym roku, po dziewięciu latach zamro-
żenia płac, dostaliśmy ustawową podwyżkę o 2,3 
proc., a więc pensja pracownika w służbie cywilnej 
wzrosła o 50 złotych netto. 

O co walczymy
W czasie kwietniowej manifestacji przed Pomorskim Urzędem 
Wojewódzkim pracownicy instytucji finansowanych z budżetu 
państwa przedstawili swoje postulaty.

NSZZ „Solidarność” reprezentuje wszystkie zawody i chce poważnie rozmawiać z rządem w sprawie podwyżek płac 
w sferze finansów publicznych. Jednak to niejedyne postulaty wysuwane przez Związek. „Solidarność” domaga 
się również: wprowadzenia kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na 
wiek, odmrożenia wskaźnika naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, systemowych rozwiązań 
stabilizujących ceny energii oraz wsparcia dla przemysłu energochłonnego, a także niewliczania do minimalnego 
wynagrodzenia dodatku za wysługę lat ani dodatku za pracę w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych. Dlatego 
4 kwietnia 2019 r. przed wszystkimi (a jest ich 16) urzędami wojewódzkimi w Polsce „Solidarność” zorganizowała 
pikiety. 

„Instytucja państwowa, pensja podstawowa” 
WALKA O POSTULATY ZWIĄZKOWE 

W Gdańsku przed Pomorskim Urzę-
dem Wojewódzkim stawili się przedsta-
wiciele wielu organizacji związkowych 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność”, wspierali ich związkowcy z Re-
gionu Słupskiego wraz z przewodni-
czącym Stanisławem Szukałą. Wśród 
protestująch byli reprezentanci oddzia-
łów ZRG z Tczewa, Malborka, Starogar-
du Gdańskiego, Chojnic, Lęborka, Wej-
herowa, Gdyni,. Byli portowcy zarówno 
z Gdańska, jak i z Gdyni, stoczniowcy, 
marynarze, pracownicy Urzędu Mor-
skiego w Słupsku, ale też pracownicy 
bibliotek, muzeów, sanepidu, MOPS-
-ów, Głównego Urzędu Statystycznego, 

handlowcy z Auchan, z Makro Cash 
and Carry, cywilni pracownicy MON, a 
także nauczyciele, naukowcy, kolejarze, 
taksówkarze, pracownicy sądów i pro-
kuratur, Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji 
Transportu Drogowego, inspekcji wete-
rynaryjnej, oświaty… Razem zebrało się 
kilkuset związkowców.

Dość dyskryminowania 
pracowników

Pikietę rozpoczął Krzysztof Dośla,  
przewodniczący Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. W 
gdańskiej pikiecie uczestniczył prze-

wodniczący Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” Piotr Duda, który przed-
stawił „piątkę Solidarności”, czyli głów-
ne postulaty Związku, podkreślając, że 
chodzi o „modernizację całego syste-
mu wynagrodzeń w sferze finansów 
publicznych”, ponieważ obecny „sys-
tem jest nieczytelny, niezrozumiały dla 
ludzi”. Mówiąc o układach zbiorowych 
pracy, o odmrożeniu wskaźnika nali-
czania zakładowego funduszu świad-
czeń socjalnych i innych postulatach, 
wyjaśniał, dlaczego hasłem pikiety stał 
się zwrot „Dość dyskryminowania pra-
cowników”. Powiedział on również, że 
„Solidarność” jest związkiem wyjątko-

Przed Pomorskim Urzędem Wojewódzkim zgromadziło się kilkuset związkowców z „Solidarności”.

Członkowie „Solidarności” z sanepidu. Pracownicy sądów.
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dr TOMASZ LARCZYŃSKI, 
przewodniczący Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” w Polskiej 
Akademii Nauk Bibliotece Gdańskiej

– Jesteśmy placówką o potencjale naukowym 
dorównującym niejednej uczelni, z dziewięcioma 
pracownikami z tytułem doktora, zbiorami umiesz-
czonymi na liście UNESCO i nieprzerwaną ciągło-
ścią istnienia przekraczającą już 400 lat. Nie prze-
szkadza to jednak prezesowi PAN każdego roku, od 
2014 roku, obcinać nasz budżet – przez ostatnie 
lata straciliśmy już 15 procent dotacji. Nasi pracow-
nicy znajdują się na dnie hierarchii polskich płac 
– wysoko wykwali�kowani naukowcy zarabiają
pensje minimalne lub 20–30 procent więcej. Two-
rzy to realne zagrożenie, że niebawem w jednej z 
najstarszych gdańskich instytucji kultury, a zara-
zem największej bibliotece PAN, nie będzie ludzi 
do pracy, a bezcenne zasoby zostaną zamknięte 
dla użytkowników.

Dlatego wzywamy państwo polskie do przy-
wrócenia nam poziomu dotacji przynajmniej z 
2014 roku, a następnie sukcesywnego waloryzo-
wania go o wskaźnik inflacyjny oraz podwyżek 
chociażby proporcjonalnych do tych przyzna-
nych służbom mundurowym. Nikt nie wie, kto 
nas finansuje. Dyrekcja twierdzi, że PAN, akade-
mia – że tylko przekazuje dotacje od ministra 
szkolnictwa wyższego i nauki, minister – że aka-
demia jest autonomiczna i nie może się wtrącać 
w jej sprawy. Każdy przerzuca odpowiedzialność 
na innego. 

IWONA ADAMCZYK-ROSINKA, 
przewodnicząca Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Policji, ABW i Straży 
Granicznej w województwie 
pomorskim 

– My, przedstawiciele organizacji związkowych 
NSZZ „Solidarność” pracowników administracji ze-
spolonej województwa pomorskiego i Urzędu Wo-
jewódzkiego, składamy petycję w sprawie realizacji 
naszych postulatów, w tym między innymi wzrostu 
wynagrodzeń proporcjonalnie do już zrealizowane-
go wzrostu w sferze mundurowej, niewliczania do 
płacy minimalnej dodatku stażowego, odmrożenia 
kwoty bazowej naliczania zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych. 

Pomijanie we wzroście wynagrodzeń grup 
najmniej zarabiających czy też nierównomierny 
wzrost płac tworzy dysproporcje w przeciętnych 
wynagrodzeniach w poszczególnych działach. 
Sprawy wynagrodzeń pracowników urzędów i 
administracji zespolonej są dla nas niezwykle 
istotnym elementem naszych działań związanych 
między innymi z przeciwdziałaniem pauperyzacji 
pracowników administracji zespolonej w naszym 
województwie. Nieprzystąpienie do rzeczowego i 
konstruktywnego dialogu we wskazanych obsza-
rach zmusi nas do podjęcia dalszych działań pro-
testacyjnych. 

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

– W Ministerstwie Obrony Narodowej pracuje 
blisko 45 tysięcy pracowników cywilnych, z czego 
ponad 80 procent zarabia netto 1720 złotych. W 
tym wielu ma 30–40-letni staż pracy. Rozmowy w 
MON o sytuacji pracowników cywilnych odbyły się 
już czterokrotnie. Dwa razy z udziałem sekretarza 
stanu. W czasie rozmów przedstawiciele MON nie 
odnieśli się merytorycznie do postulatów strony 
społecznej, w tym również do kwestii podwyżek. 
Nie otworzyli się choćby w minimalny sposób na 
oczekiwania pracowników. Mimo że strona spo-
łeczna wskazywała jednoznacznie, że istnieje moż-
liwość uruchomienia podwyżek. Mamy więc prawo 
sądzić, że proponowane rozmowy miały charakter 
dialogu pozorowanego, a nie negocjacji. Uważamy, 
że pracownicy cywilni MON nie mogą być gorzej 
traktowani niż pracownicy innych resortów służb 
mundurowych.

oprac. (mig) 

„Instytucja państwowa, pensja podstawowa” 

wym, nie tylko ze względu na historię, 
ale dlatego, że zrzesza wszystkie grupy 
zawodowe. 

Stanisław Szukała, szef słupskiej 
„Solidarności”, mówił, że Związek nie 
zamierza tego rządu „wysadzić z siodła”, 
ale chce z nim negocjować, i to twardo, 
jako jego partner. Podkreślał, że to ma 
być wiarygodny dialog z partnerem, 
który będzie dotrzymywał uzgodnień. 
„Solidarność” z tą ekipą chce rozwią-
zywać problemy, ale przy stole nego-
cjacyjnym.

Z petycją do wojewody

Delegacja związkowców z Piotrem 
Dudą, Krzysztofem Doślą i innymi 
działaczami udała się do wojewody po-
morskiego Dariusza Drelicha, któremu 
przedstawiła postulaty „Solidarności” 
oraz poszczególnych branż reprezento-
wanych podczas pikiety. Były to postu-
laty PGW „Wody Polskie”, Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej, Polskiej Akademii 
Nauk, pracowników MON, administra-
cji zespolonej i oświaty. 

Wojewoda zobowiązał się do prze-
kazania ich właściwym organom pań-
stwa. Główne postulaty miały trafić na 
posiedzenie Rady Ministrów. Te doty-
czące spraw oświatowych były oma-
wiane podczas rozmów związkowców 
z rządem. Sprawy administracji i służb 
zespolonych wojewoda obiecał prze-
kazać wicepremierowi Glińskiemu. 

Pracownicy administracji rządowej. Członkowie „S” z Urzędu Statystycznego.

Z mikrofonem zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Gdańskiego  „S” 
Roman Kuzimski.

Wszelkie inne mają 
trafić do właściwych 
resortowo ministrów.

Niektóre  grupy 
zawodowe na pikietę 
przygotowały plakaty, 
a na nich hasła, m.in.: 
„Wysokie kwalifikacje, 
głodowe racje”, „Insty-
tucja państwowa, pen-
sja podstawowa” czy 
„Ojczyźnie służba, a w 
zamian jałmużna”, „Nie-
dofinansowana statysty-
ka, wróżenie z fusów”.

Pozytywny efekt 
pikiety

Tydzień po pikiecie, 10 
kwietnia br. w Warszawie 
odbyły się obrady Krajo-
wego Sztabu Protestacyj-
no-Strajkowego NSZZ „So-
lidarność”, podsumowujące 
ogólnopolską manifestację związkow-
ców. Okazało się, że w każdym z miast 
wojewódzkich wzięło w niej udział od 
kilkuset do kilku tysięcy członków „So-
lidarności”. Strona rządowa powróciła 
do rozmów ze związkowcami. W kilku 
punktach nastąpił postęp w rozmowach, 
ale trudno jeszcze mówić o przełomie. 
W związku z powrotem strony rządo-
wej do rozmów NSZZ „Solidarność”, 

pozostając w formule sztabu protesta-
cyjno-strajkowego, będzie kontynu-
ować negocjacje w powołanych jeszcze 
w lutym tego roku związkowo-rządo-
wych zespołach roboczych. Oprócz 
dotychczasowych zespołów powołano 
podzespoły, m.in. dotyczące emerytur 
i systemu ubezpieczeń społecznych oraz 
Służby Ochrony Kolei.

Maria Giedz

Uczestniczki pikiety w związkowych 
kamizelkach.
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– W preambule do Statutu NSZZ 
„Solidarność” czytamy, iż opiera 
on swoje działania na gruncie etyki 
chrześcijańskiej i katolickiej nauki 
społecznej. Ostatnio mogliśmy za-
poznać się z treścią bardzo ważne-
go listu biskupów polskich w kwe-
stiach społecznych. To głos istotny, 
szczególnie w obliczu silnych anta-
gonizmów na tle politycznym oraz 
zagrożeń dla wspólnotowej istoty 
naszego narodu…

– W ostatniej dekadzie Episkopat 
Polski trzykrotnie zabierał głos w spra-
wach społecznych w formie dokumen-
tów Rady ds. Społecznych. Gorąco za-
chęcam, by zapoznać się z treścią listu 
i ją przemyśleć. Szczególnie ten apel 
kieruję do osób aktywnych politycznie 
i społecznie, do tych, którym dobro oj-
czyzny leży na sercu. W jego treści jest 
analiza stanu naszych emocji, przyczyn 
głębokiego podziału  na tle politycznym 
oraz społecznym. Pokazane są też drogi 
wyjścia, czyli jak działać, aby naturalne 
zróżnicowanie poglądów i wymiana 
zdań nie stanęły przeciw dobru wspól-
nemu.

– Czy jest jeszcze jakaś treść w poję-
ciu „dobro wspólne” w nieuporząd-
kowanej i podzielonej społeczności, 
która traci swoją wspólnotowość?

– Jest. I to dobro wspólne powin-
no być fundamentem i celem działań, 
poczynając od polityków, do których 
jest wiele uwag, związkowców, samo-
rządowców, skończywszy na ludziach 
aktywnych lokalnie. Zacznijmy więc 
od języka dyskusji. Przecież służy on 
prezentacji myśli, wymiany i ucierania 
się poglądów, jednym słowem porozu-
miewaniu się, więc powinien pomagać, 
by się zrozumieć, a nie wykluczać i zde-
precjonować drugą stronę dyskursu.  

– Dlaczego biskupi polscy apelu-
ją o wysiłek na rzecz budowania 
autentycznych relacji międzyludz-
kich w uporządkowanej zgodzie 
(tranquillitas ordinis)?  

– Dlatego, że mają świadomość, że 
żyjemy w zróżnicowanym społeczeń-
stwie, a w nim spory czy rywalizacje są 
czymś naturalnym. Ale uwaga: konflikt 
polityczny powinien być zmaganiem się 
o coś, a nie z kimś, a prowadzony dia-
log, jeśli jest autentyczny, prowadzi do 
lepszych rozwiązań.

– Taka wykładnia jest mało realna 
i dość naiwna w obliczu tak głębo-
kiego podziału…

– Twierdzę mimo to, że spór poli-
tyczny powinien być „zmaganiem się 
o coś”. Nasi biskupi przypominają, na 
przykład w kontekście walki związków 
zawodowych o sprawiedliwość społecz-
ną i o uprawnienia ludzi pracy, że św. 
Jan Paweł II pisał: „Walka ta powinna 
być traktowana jako normalne staranie 
o właściwe dobro” i dalej, że gorzej jest, 
jeśli „zmaganie się o coś” zostaje zdomi-
nowane przez „zmaganie się z kimś”.

 
– Polityka stała się wyłącznie walką 
o władzę, o frukta, o dobrostan wła-
sny i własnej grupy? 

– Nie mogę zgodzić się z przekona-
niem, iż jest to zjawisko powszechne, 
że wszyscy rozumieją  politykę jako 
niszczenie przeciwnika, walkę „z kimś”, 
a nie „o coś”. Chociaż niewątpliwie i taki 
trend jest widoczny. Myślę jednak, że 
wielu polityków potrafi tak formułować 
myśli, by nie tyle atakować osoby, ale 
pokazywać problemy i sposoby rozwią-
zań. Nie jestem naiwny i widzę problem 
braku zrozumienia dla drugiej strony i 
pogłębione, szczególnie w ostatniej 

dekadzie, różnice i wywołane emocje, 
często agresywne formy sporu. Taka ra-
dykalizacja jest też widoczna w innych 
krajach. Choćby we Francji, Stanach 
Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. 
A to jest wszak krąg naszej cywilizacji. 
Radykalizacja pogłębia problemy. Brak 
wzajemnego zaufania powoduje nie 
tylko atomizację. Kuleje też gospodar-
ka, bo ona też opiera się na zaufaniu. 
Od każdego z nas i od środowisk, do 
których należymy, zależy, by tak formu-
łować poglądy i oczekiwania, aby nie 
ulec radykalizmowi, lecz mieć wzgląd 
na poglądy innych stron. Jeśli radyka-
lizm trafia do domów, do miejsc pracy, 
to wywołuje niepokój i zniechęcenie, 
rodzi nadmierne i trwałe konflikty.  

– Od lat reprezentuje Pan chrześci-
jańsko-demokratyczną opcję poli-
tyczną. Czy jest możliwe odbudowa-
nie chrześcijańskich fundamentów 
Unii Europejskiej, które kładli Schu-
man, de Gasperi, Adenauer? 

– Uważam, że jednym z warunków 
dobrej przyszłości Europy jest powrót 
do jej korzeni. 

U fundamentów Unii leży wola po-
jednania, przebaczenia, wolności, rów-
nego traktowania, solidarność. Dzięki 
tym ideom mamy wyjątkowo długi 
okres pokoju w Europie. Takie są do-
bre skutki dbania o owe dobro wspól-
ne. W tę stronę powinniśmy zmierzać. 
Mam nawet swoją „piątkę”…

– Modne są „piątki”. 
– No tak, bo jest „Piątka prezesa”, jest 

i premiera Morawieckiego, jest Piątka 
„Solidarności”. I ja sobie pozwoliłem na 
skromną „piątkę” (śmiech), a w ramach 
tejże jest zapisane działanie na rzecz 
odbudowania trwałych fundamentów 
wspólnoty, gdyż Unia powinna uzna-
wać chrześcijańskie korzenie Europy, a w 
centrum polityki społecznej dostrzegać 
rodzinę. Owszem, są wysokie standar-
dy. Jest w wielu państwach rozwinięty 
system pomocowy. Unia ma jednakże 
trudność z równym traktowaniem…

– Czyżby?
– Przecież doświadczyliśmy tego 

problemu ostatnio odnośnie pracow-
ników delegowanych. By to zmienić, 
idziemy do europarlamentu. 

– We wspomnianym liście społecz-
nym biskupów czytamy, że „żadna 
partia polityczna niezależnie od 
swego społecznego poparcia, nie 
ma monopolu na rozwiązania, które 
skutecznie mogłyby odpowiedzieć 
na wszystkie potrzeby społeczeń-
stwa, ani cudownej recepty”. W ten 
sposób zamyka się klamra: od listu 
biskupów do chrześcijańskich fun-
damentów i nauki społecznej, wraz 
z zasadą pomocniczości…

– I dlatego  majowe wybory do euro-
parlamentu są ważne. Z powodu idei, a 
nie tylko dlatego, że za chwilę są wybory 

Ład społeczny  
dla wspólnego dobra
Rozmowa z senatorem ANTONIM SZYMAŃSKIM, kandydatem z listy Zjednoczonej Prawicy  
do Parlamentu Europejskiego w okręgu gdańskim
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parlamentarne. Owszem, wynik z maja 
będzie zapewne rzutował na jesienne 
wyniki, ale najważniejsze, że od tego, kto 
będzie reprezentował obywateli na forum 
parlamentu w Strasburgu i Brukseli, zależy 
w dużym stopniu kierunek, w którym nasz 
kontynent podąży. Jak one są ważne, po-
kazuje chociażby nakład sił i środków oraz 
polaryzacja. Nie tylko w Polsce. Boleję nad 
tym, że nasz konkurent polityczny głosi, iż 
PiS chce „polexitu”. To jest nieprawdziwe 
twierdzenie, które ma zbudować oś kam-
panii. Nie ma planu ani w nas chęci do 
wyprowadzania Polski skądkolwiek do-
kądkolwiek. Nasze uczestnictwo w Unii 
Europejskiej jest dla nas bardzo, bardzo 
istotne. Nie jesteśmy hamulcowymi ani 
nie jesteśmy destrukcyjni…

– I nie jesteście separatystami, któ-
rzy działają na rzecz interesów ro-
syjskich…

– To już zupełny nonsens i nie ma 
najmniejszych podstaw. A przecież po-
winniśmy prowadzić uczciwy dialog, bo 
przypomnę, że miarą szacunku jest ogra-
niczenie nadmiernych emocji i uprosz-
czeń, które fałszują rzeczywistość. Także 
w swym liście polscy biskupi przypomi-
nają, że ład społeczny i polityczny w 
etycznej tradycji chrześcijańskiej Europy 
jest ufundowany na cnotach kardynal-
nych: na męstwie, sprawiedliwości, roz-
tropności, umiarkowaniu. Piszą, że „nie 
lekkomyślna porywczość, lecz roztrop-
ność (prudentia, phronesis), praktyczna 
mądrość, wiedza o właściwych celach 
postępowania oraz środkach do nich 
prowadzących – jest podstawową cnotą 
polityczną. Jej składnikiem jest prze-
zorność (providentia), czyli zdolność 
przewidywania skutków wynikających 
z obranego sposobu osiągania jakiegoś, 
nawet słusznego w ogólności, celu”.

Rozmawiał Artur S. Górski

 I ja sobie pozwoliłem na 
skromną „piątkę”, a w ramach 
tejże jest zapisane działanie na 
rzecz odbudowania trwałych 
fundamentów wspólnoty, 
gdyż Unia powinna uznawać 
chrześcijańskie korzenie 
Europy, a w centrum polityki 
społecznej dostrzegać rodzinę. Państwowa Komisja Wyborcza 

rozlosowała 26 kwietnia br. nume-
ry list wyborczych komitetów, które 
zgłosiły listy kandydatów w majo-
wych wyborach do Parlamentu Eu-
ropejskiego.

We wszystkich 13 okręgach listy 
zarejestrowały komitety:

Lista numer 1 KWW Konfede-
racja Korwin Braun Liroy Naro-
dowcy, Lista numer 2 KW Wiosna 
Roberta Biedronia, Lista numer 
3 KKW Koalicja Europejska PO 
PSL SLD .N Zieloni, Lista numer 
4 KW Prawo i Sprawiedliwość, Li-
sta numer 5 KKW Lewica Razem 
– Partia Razem, Unia Pracy, Ruch 
Sprawiedliwości Społecznej, Lista 
numer 6 KWW Kukiz’15. Kolejne 
numery otrzymały komitety, które 
nie zarejestrowały list we wszystkich 
okręgach wyborczych: Lista numer 
7 – KWW Polska Fair Play Bezpar-
tyjni Gwiazdowski, Lista numer 
8 – KW Ruch Prawdziwa Europa 
– Europa Christi. Lista numer 9 
– KKW Polexit-Koalicja.

W majowych wyborach karta 
wyborcza będzie miała formę jed-
nej kartki, zatem wyborca będzie 

widział od razu listy kandydatów 
komitetów na jednej stronie.

Państwo może ustalić minimal-
ny próg podziału mandatów. Próg 
ten nie może przekraczać 5 proc., na 
przykład w Polsce. Ale znowelizo-
wana w ubiegłym roku przez Sejm 
ordynacja wyborcza do Parlamentu 
Europejskiego wprowadza zasadę, 
zgodnie z którą każdy okręg wybor-
czy ma mieć przypisaną konkretną 
liczbę – co najmniej trzech miejsc 
w unijnym zgromadzeniu.

Mandaty są przydzielane według 
liczby ludności państw członkow-
skich, a europosłowie są podzieleni 
według frakcji politycznych, a nie 
obywatelstwa. Od 1979 r. posłowie 
Parlamentu Europejskiego, nazywa-
ni też eurodeputowanymi, są wy-
bierani w powszechnych wyborach 
bezpośrednich na pięć lat. Polska od 
wstąpienia do UE w 2004 roku po 
raz czwarty wybierze swoich repre-
zentantów, a będzie ich 52.

Frekwencja w trzech wyborach 
europejskich (2004, 2009, 2014) do-
tychczas nie przekroczyła w Polsce 
24,1 proc. Tym bardziej zachęcamy 
do udziału w wyborach! (asg)

26 maja  
wybieramy europosłów
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Książka „Lwy nadchodzą” prof. 
Vladimíra Palko, słowackiego po-
lityka i matematyka, pokazuje, jak 
w ciągu pół wieku walkę klas zastąpiła 
walka płci, także na salonach bruksel-
skich. Tyrania gender, aborcja i euta-
nazja niszczą godność i prawa czło-
wieka. Książka niesie jednak również 
pozytywne przesłanie. Profesor Palko 
wskazuje, że chrześcijanie w Europie 
muszą przygotować się na represje, 
a nawet męczeństwo (stąd tytuł), 
ale możemy jeszcze obronić chrze-
ścijańskie dziedzictwo i tożsamość 
Europy. Jak? O tym m.in. w książce, 
która dotychczas ukazała się w języ-
kach słowackim, niemieckim i wło-
skim, a teraz – dzięki wspólnej edycji 
wydawnictw Patria Media i Tysol 
– ukazuje się w Polsce. Już dostępna 
w przedsprzedaży!

KSIĄŻKA

Lwy nadchodząLwy nadchodzą

ROZMOWA „MAGAZYNU”

– Polacy od 2004 roku, a więc od wej-
ścia do Unii Europejskiej, niezmien-
nie pozytywnie oceniają nasze człon-
kostwo w jej strukturach. Tylko czy to 
wciąż jest ta sama Unia Europejska, 
co 15 lat temu? Czy wciąż przyświe-
cają jej te same wartości?

– Myślę, że ponad 90-procentowe 
poparcie Polaków dla obecności Polski 
w Unii Europejskiej wynika z natu-
ralnych przesłanek. My od tysiąca lat 
uważamy się za część cywilizacji świata 
Zachodu. A ta cywilizacja w ostatnim 
półwieczu wytworzyła dwie wielkie or-
ganizacje skupiające niemal wszystkie 
kraje cywilizacji Zachodu, czyli NATO 
i Unię Europejską. NATO nawet szerzej, 
bo łączy państwa ponad Atlantykiem. 
Unia Europejska ściśle dedykowana 
jest krajom Europy. To jest naturalne, 
że chcemy w tej Unii być. To poparcie 
też wynika stąd, że widzimy, że mimo 
wszystko również dzięki naszej obecno-
ści w UE polepsza się sytuacja materialna 
w Polsce. Bo to, co się Unii Europejskiej 
udało, to swobodna wymiana towarów, 
usług, handlu, osób i to dla całej Euro-
py jest dobre. Zacieśnia się współpraca 
gospodarcza, ale również następuje wy-
równywanie szans pomiędzy poszczegól-
nymi krajami dzięki takim programom 
europejskim, jak polityka spójności czy 
wspólna polityka rolna. To jest bardzo 
korzystne dla Polski. Zniszczenia spo-
wodowane II wojną światową, a potem 
lata funkcjonowania pod butem komu-
nizmu spowodowały, że byliśmy, nie 
z naszej winy, bardzo zapóźnieni. Można 

Zamiast wolności 
zakazy i nakazy
O tym, w jakim kierunku powinny iść zmiany w Unii Europejskiej, rozmawiamy
 z JAROSŁAWEM SELLINEM, kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na posła do Parlamentu Europejskiego.  

powiedzieć, że teraz ten taki opóźniony 
Plan Marshalla dzięki Unii Europejskiej 
dotarł do Polski. Możemy z tego wyrów-
nywania szans korzystać. 

– To wszystko prawda, jednak Unia 
Europejska wciąż się zmienia. A czy 
te zmiany idą w dobrym kierunku?

– Unia Europejska się zmienia. 
A zmiany, które nastąpiły w ostatnich 
latach, są niekorzystne. Unia Europej-
ska była pomyślana jako organizacja 
suwerennych państw narodowych. Po 
wielkich hekatombach dwóch wojen 
światowych, które można interpretować 
nawet jako „domowe wojny Europejczy-

ków”, twórcy Unii Europejskiej oparli ją 
na wartościach chrześcijańskich. Nieste-
ty, idea UE została w dużej mierze za-
właszczona przez tak zwane pokolenie 
68 roku, bardzo zideologizowane, i to 
w wyrazistym lewicowo-liberalnym kie-
runku. Unia Europejska jest zamieniana 
w ostatnich latach przez te dominujące 
elity lewicowo-liberalne w projekt ide-
ologiczny, który ma wprowadzić ideową 
urawniłowkę. To jest choroba Unii Eu-
ropejskiej, mówimy o tym otwarcie, co 
nie znaczy, że mamy się na Unię obrażać. 
Mamy być w niej czynni, aktywni, po to, 
żeby ją reformować we właściwym kie-
runku, czyli – jeżeli chodzi na przykład 
o sferę ideową, w kierunku powrotu do 
wartości chrześcijańskich. 

– Nasze wejście do Unii Europejskiej 
było możliwe dzięki zwycięstwu „So-
lidarności”. Dzisiaj na salonach UE 
bardzo dobrze czują się byli komu-
niści, którzy zaczynali swoją karierę 
polityczną w partii, dla której Zachód 
był ideologicznym wrogiem. Co gor-
sza, część polityków wywodzących 
się z opozycji dzisiaj razem z byłymi 
komunistami tworzy koalicję wybor-
czą. Ostatnio europosłanka PO Róża 
Thun stwierdziła, że taka wspólna 
reprezentacja jest bardzo dobrze 
przyjmowana wśród elit UE.

– To też jest objaw choroby. Martwi 
mnie to, gdyż  Europa niszczona przez 
dwa totalitaryzmy XX wieku: nazistow-
ski i komunistyczny, powinna się z tych 
chorób leczyć, a nie je pielęgnować. I to 
jest moim zdaniem skandalem, że ist-
nieje formalna frakcja komunistyczna 
w Parlamencie Europejskim. To trzeba 
zmienić. Jeżeli chodzi o kandydowanie 
byłych postkomunistów do Parlamentu 
Europejskiego, to już sami wyborcy oce-
nią. Moim zdaniem polscy byli komu-
niści nie rozliczyli się do końca z tego, 
co robili przed 1989 rokiem. Koalicja 
Europejska to taka sklejanka wszystkich, 
których łączy anty-PiS, nie ma żadnego 
pozytywnego programu, i ta sklejanka, 
jeśli już jakąś grupę do Parlamentu Eu-
ropejskiego wyśle, to oni się rozbiegną 
po trzech, a może nawet czterech frak-
cjach. Część pójdzie do Partii Ludowej, 
czyli tak zwanej chadeckiej, część do 
socjaldemokratycznej, część do partii 
liberalnej, a może część rozważy wejście 
do frakcji komunistycznej…? 

– Tak, tylko że Unią Europejską od 
lat rządzi właśnie koalicja ludowców 
i socjalistów, czyli można głosować 
na partię, odwołującą się przynajm-
niej w nazwie do chrześcijaństwa, 
a i tak w pewnym momencie będą 
rządzić socjaliści. Na ile PiS, który 
należy do Europejskiej Partii Kon-
serwatystów i Reformatorów, która 

obecnie liczy 71 posłów, jest w stanie 
zmienić układ sił?

– Obecnie zmieniają się nastroje 
w poszczególnych krajach. Do gło-
su dochodzą siły zdroworozsądkowe 
i eurorealistyczne, które jednak nie 
definiują się jako eurosceptyczne. Pra-
wo i Sprawiedliwość należy właśnie do 
eurorealistów, którzy wiedzą, co Euro-
pejczykom jest potrzebne, jaka polityka 
jest rozsądna, nie mają zamiaru ideolo-
gizować Unii Europejskiej i wtrącać się 
w wewnętrzne rozstrzygnięcia o cha-
rakterze ideowym w poszczególnych 
państwach narodowych. Chcemy, aby 
w UE była prowadzona polityka po-
mocniczości, która wynika z katolickiej 
nauki społecznej, czyli wspólne proble-
my rozwiązywać tylko w tej przestrzeni, 
w której uznamy, że one są do wspólne-
go rozwiązania. Natomiast nie wtrącać 
się w te problemy, z którymi władza na 
niższym szczeblu dobrze sobie radzi. 
Takie spojrzenie na UE zyskuje coraz 
większe poparcie w poszczególnych 
krajach Europy. Moim zdaniem powoli 
kończy się dominacja zapiekłego ide-
owo pokolenia 68 i w poszczególnych 
krajach widać siły, które będą się prze-
bijać do nowego Parlamentu Europej-
skiego, siły eurorealistyczne. W związku 
z tym nie będzie takiej sytuacji w no-
wym Parlamencie Europejskim, jak to 
zdefiniował lider naszej grupy parla-
mentarnej profesor Ryszard Legutko, 
że na razie jest w nim 600 osób tak 
samo myślących i 150 osób myślących 
odrębnie i traktowanych jak dziwadło. 
Wierzę, że po najbliższych wyborach 
proporcje się mocno zmienią i większe 
znaczenie zyskają ugrupowania eurore-
alistyczne.

– A jeśli chodzi o sprawy socjalne, 
czy Europa jest szansą dla Polski? 

– Generalnie w Europie, jeśli cho-
dzi o ustrój gospodarczy, to dominuje 
społeczna gospodarka rynkowa. My 
w gruncie rzeczy budujemy coś podob-
nego. Uważamy, oczywiście, że prywat-
na własność i kapitalizm jest najbardziej 
sprawdzonym systemem budowania siły 
gospodarczej i dobrobytu rodzin. Jednak 
państwo powinno prowadzić określoną 
politykę społeczną, która będzie niwe-
lować nierówności niebezpieczne dla 
spoistości społecznej. To jest zgodne z 
ideałami wielkiego ruchu „Solidarno-

ści”, który powinien być naszym cią-
gle przypominanym republikańskim 
dziedzictwem i to jest zgodne również 
z katolicką nauką społeczną. Prawo i 
Sprawiedliwość chce taką politykę pro-
wadzić. W innych krajach widzimy part-
nerów, którzy podobnie myślą o ustroju 
gospodarczym w Europie. 

– 26 maja Polacy kolejny raz wybiorą 
swoich reprezentantów do Parlamen-
tu Europejskiego. Jeśli przypatrzymy 
się niektórym europosłom obecnej 
kadencji, to część z nich zachowuje się 
dziwnie, na przykład głosuje wbrew 
polskim interesom. Czy rzeczywiście 
jest tak, że w Unii Europejskiej wszy-
scy europosłowie kierują się jakimś 
ogólnym dobrem, a interesy poszcze-
gólnych państw są nieważne? 

– Jest oczywiste, że europoseł po-
winien przede wszystkim myśleć 
o rozwiązaniach, które się wypra-
cowuje w Parlamencie Europejskim 
w kategoriach opłacalności czy zgod-
ności z interesem własnego narodu, 
to powinno być pierwsze kryterium 
oceny każdego projektu. Myślę też, że 
powinniśmy wylać kubeł zimnej wody 
na Parlament Europejski jeśli chodzi 
o swoistą gorączkę legislacyjną. Praco-
wałem w Komisji do spraw Unii Euro-
pejskiej w polskim Sejmie przez wiele 
lat, to była i nadal jest najbardziej pra-
cowita komisja, która zbiera się 100 razy 
w roku, czyli 400 razy w ciągu kadencji. 
Dlaczego tak intensywnie pracuje? Gdyż 
średnio raz w tygodniu z Brukseli przy-
chodzi dyrektywa w jakiejś sprawie, 
a dwa razy dziennie, łącznie z sobotami 
i niedzielami, projekt rozporządzenia. 
To wszystko trzeba implementować do 
prawodawstwa krajowego. To jest cho-
roba. Ktoś mądrze powiedział, że w 2004 
roku wchodziliśmy do Unii Europejskiej 
z takim przekonaniem, że wchodzimy 
do strefy wolności i swobód, a coraz 
bardziej odczuwamy, że to jest strefa 
zakazów i nakazów wymyślanych przez 
biurokrację, nadgorliwców – legislato-
rów. To też musimy próbować zmienić. 
Przestańmy zajmować się wszystkim. 
W wielu sprawach kraje narodowe so-
bie z tymi różnymi problemami pora-
dzą, zajmujmy się tylko niezbędnymi 
i najważniejszymi rzeczami, które trzeba 
rozstrzygnąć ponadnarodowo. 

Rozmawiała Małgorzata Kuźma
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Niestety, idea UE została w dużej 
mierze zawłaszczona przez 
tak zwane pokolenie 68 roku, 
bardzo zideologizowane, 
i to w wyrazistym lewicowo-
liberalnym kierunku. Unia 
Europejska jest zamieniana 
w ostatnich latach przez te 
dominujące elity w projekt 
ideologiczny, który ma 
wprowadzić ideową 
urawniłowkę. To jest choroba 
Unii Europejskiej. 
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Poszkodowani w wypadkach przy pracy 
w latach 2016 – I-III kw. 2018
na terenie województwa pomorskiego
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Działalność kontrolna inspektorów pracy OIP Gdańsk 
w latach 2016 – 2018. Liczba kontroli

2016                                               2017                                               2018 
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Jak wygląda przestrzeganie prawa pracy i BHP na pomorskim rynku pracy, 
czy ograniczenie handlu w niedziele jest przestrzegane, na ile praca cu-
dzoziemców odbywa się na cywilizowanych, zgodnych z naszym prawem, 
warunkach? Odpowiedzi na te pytania przynosi sprawozdanie Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Gdańsku za 2018 rok. 

PRACA POD LUPĄ INSPEKTORÓW OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W GDAŃSKU

Pracownik chce legalnych i uczciwych warunków

W 2018 roku inspektorzy pracy OIP 
w Gdańsku przeprowadzili 5132 kon-
trole w 4129 zakładach pracy, w któ-
rych pracowało 254 tysiące osób, w tym 
11 382 cudzoziemców. Wydano 10 107 
decyzji, które regulowały warunki pracy 
107 tysięcy osób.

Inspektorzy pracy zajmowali się zwal-
czaniem patologii zawierania umów cy-
wilnoprawnych zamiast umów o pracę, 
przekraczaniem czasu pracy i wypłatami 
nielegalnego wynagrodzenia za pracę 
oraz legalnością zatrudnienia. Konty-
nuowane były kontrole przestrzegania 
minimalnej stawki godzinowej za pracę 
wykonywaną w ramach umów zlecenia 
i umów o świadczenie usług. Nowym 
zadaniem Państwowej Inspekcji Pracy 
były kontrole przestrzegania przepisów 
ustawy o ograniczeniu handlu w nie-
dziele i święta. 

Niewypłacone pensje

W 2018 r. w województwie pomor-
skim inspektorzy pracy stwierdzili nie-
prawidłowości w wypłatach świadczeń 
pracowniczych na 6,4 mln zł. 

Na 25 marca 2019 r. pracodawcy 
zrealizowali 126 decyzji płatniczych PIP, 
wypłacając 2,4 mln zł dla 1338 pracow-
ników, oraz wnioski i polecenia, wypła-
cając pracownikom 2,86 mln zł.

I tak na przykład kontrola wypłat mi-
nimalnego wynagrodzenia (948 kontroli 
w 882 podmiotach, w których 19 342 oso-
by świadczyły pracę na podstawie umów 
cywilnoprawnych) zatrudnionym na 
podstawie umów cywilnoprawnych spo-
wodowała 449 wniosków dotyczących 
usunięcia nieprawidłowości w wypłacie 
minimalnej stawki dla osób świadczących 
pracę na podstawie umów cywilnopraw-
nych i 26 poleceń ustnych. Inspektorzy 
nałożyli 32 mandaty, na łącznie 41,9 tys. 
zł. W dziesięciu przypadkach przeciwko 
osobom odpowiedzialnym za wykrocze-
nia inspektorzy pracy skierowali wnioski 
o ukaranie do sądu karnego.

 
Skargi

W 2018 do Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Gdańsku wpłynęło 3996 skarg 
i w stosunku do 2017 r. liczba skarg 
wzrosła o 4,7 proc. 

56,2 proc. rozpatrzonych skarg było 
zasadnych lub częściowo zasadnych. 
W większości dotyczyły wynagrodzeń 
za pracę i minimalnej stawki godzino-
wej. Po raz kolejny zwiększyła się liczba 
skarg składanych przez cudzoziemców 
(288 skarg) w stosunku do lat ubiegłych 
(2016 r.: 60, 2017 r.: 234).

Liczba skarg i wniosków składanych 
przez organizacje związkowe w porówna-
niu z rokiem 2017 spadła ze 106 skarg do 
56 w 2018 r. Aż 30 skarg złożonych przez 
związki zawodowe było zasadnych. 

Wzrost liczby skarg związkowych 
w 2017 r. wynikał z wprowadzenia prze-

pisów dotyczących minimalnej stawki 
godzinowej dla pracujących na podsta-
wie umów cywilnoprawnych.  

W 2018 r. najwięcej zarzutów pod-
noszonych przez związkowców w skar-
gach dotyczyło czasu pracy, następnie 
wynagrodzeń za pracę oraz stosunku 
pracy.

Decyzje

Decyzji dotyczących wynagrodzeń 
za pracę i innych świadczeń było 284 
(tj. 2,8 proc. ogółu decyzji) i dotyczyły 
one 1973 pracowników. W 2018 roku 
wśród wydanych decyzji nakazowych 
było 100 decyzji wstrzymania prac (w 
2017 r. – 221) w przypadku, gdy naru-
szenie przepisów powodowało bezpo-
średnie zagrożenie zdrowia lub życia 
pracowników bądź innych osób.

90 decyzji dotyczyło skierowania 
do innych prac 208 osób w przypadku 
stwierdzenia zatrudnienia pracowni-
ków wbrew obowiązującym przepisom 
przy pracach wzbronionych bądź nie-
bezpiecznych.  

Inne decyzje: 202 decyzje wstrzy-
mania eksploatacji maszyn, 59 decyzji 
zakazu wykonywania prac, 52 decyzje 
wykonania badań i pomiarów czynni-
ków szkodliwych dla zdrowia, 20 de-
cyzji nakazania ustalenia okoliczności 
i przyczyn wypadków.

W ubiegłym roku inspektorzy pracy 
wydali łącznie 736 mandatów karnych 
dotyczących 1731 wykroczeń. Kwota 
grzywien w postępowaniu manda-
towym to 898 tys. zł. Średni mandat 
opiewał na 1220 zł. 

Wypadki przy pracy 

Z danych Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Gdańsku wynika, że w woj. po-
morskim zarejestrowano w kwartałach 
I–III ub.r. 3664 poszkodowanych w wy-
padkach przy pracy. 11 osób poniosło 
śmierć, a 18 osób odniosło ciężkie ob-
rażenia. Dla porównania – w 2016 r. 
zarejestrowano 5452 poszkodowa-
nych, w tym wypadków śmiertelnych 
15, a w 2017 – 5643 poszkodowanych, 
w tym śmiertelnych 13.  

Praca na statkach

 W 2018 r. inspektorzy Sekcji Krajowej 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądo-
wej oraz Sekcji Nadzoru i Kontroli oraz 
Badania Wypadków przy Pracy OIP w 
Gdańsku w celu osiągnięcia poprawy 
warunków pracy załóg pływających prze-
prowadzili 7 kontroli bezpieczeństwa pra-
cy na jednostkach pływających.

Ustalono u jednego armatora za-
trudnianie członków załóg na podsta-
wie umów cywilnoprawnych. Dotyczyło 
to 30 osób. U trzech armatorów umowy 
o pracę zostały skonstruowane w nie-
właściwy sposób.

Inspektorzy pracy przeprowadzili też 
6 kontroli na terenie portów w Gdyni 
i w Gdańsku. U 4 pracodawców stwier-
dzono naruszenie przepisów i zasad 
BHP w zakresie przeładunków. 

Inspektorzy pracy wydali 3 decyzje 
nakazowe dotyczące 63 pracowników 
oraz skierowali 5 wniosków, które doty-
czyły 53 pracowników.

Inspektorzy w kontrolowanych pod-
miotach stwierdzili, że dla obniżania 
kosztów powszechniejszy stał się do-
rywczy system zatrudniania przez firmy 
zewnętrzne, które pozyskują zlecenia od 
przedsiębiorstw portowych – terminali.  

Czas pracy

  W ramach przepisów o czasie pracy 
oraz wypłat wynagrodzeń ze stosun-
ku pracy inspektorzy przeprowadzili 
222 kompleksowe kontrole w 212 pod-
miotach. Inspektorzy pracy skierowali do 
pracodawców 97 decyzji nakazujących 
wypłatę wynagrodzeń na 721 tys. zł. Zre-
alizowano też 940 kontroli u 876 przed-
siębiorców zatrudniających 18 966 osób 
na podstawie umów cywilnoprawnych 
oraz 6729 podmiotów samozatrudnia-
jących się (dotyczy przede wszystkim 
przemysłu stoczniowego).

W 137 przypadkach zakwestionowa-
no umowy cywilnoprawne i polecono ich 
przekwalifikowanie na umowy o pracę.  

Handel 

 Rok 2018 był wyjątkowy z powodu 
wejścia w życie przepisów ustawy o ogra-
niczeniu handlu w niedziele i święta. Na 
terenie działalności OIP Gdańsk prze-
prowadzono ponad 800 kontroli pla-
cówek handlowych w związku z pracą 
w niedziele i święta. Większość właści-
cieli sklepów na terenie OIP w Gdańsku 
przestrzegała prawa.

W placówkach wielkopowierzchnio-
wych stwierdzono nieliczne naruszenia 
przepisów prawa pracy (brak szkoleń 
okresowych BHP dla osób kierujących 
pracownikami i na stanowiskach robot-
niczych, nieustalenie rodzajów odzieży 
i obuwia roboczego oraz środków ochro-
ny indywidualnej, nieprowadzenie lub 
nierzetelne prowadzenie kartotek). 

Osoby odpowiedzialne ukarano 4 man-
datami, skierowano 2 wnioski do sądu. 
W jednej placówce ujawniono nieprze-
strzeganie zakazu handlu w niedziele.

Obowiązek skrócenia czasu pracy w 
handlu w Wigilię Bożego Narodzenia i 
w Wielką Sobotę nie był naruszany. Nie 
stwierdzono niewypłacenia wynagrodze-
nia za czas nieprzepracowany w związku 
ze zmniejszeniem wymiaru czasu pracy 
z powodu wykonywania pracy w dniu 24 
grudnia lub w sobotę bezpośrednio po-
przedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy 
od godziny 14. Z kolei w mniejszych skle-
pach ujawniono nieprzestrzeganie zaka-
zu handlu w niedziele w 100 placówkach 
(naruszenia dotyczyły 171 pracowników), 
173 zleceniobiorców oraz 56 pracujących 
nielegalnie lub dalszych członków rodzi-
ny. W święta w 22 placówkach naruszenia 
dotyczyły 39 pracowników, 37 zlecenio-
biorców i 11 innych osób.

 W przypadku sklepów jednej sieci 
handlowej wymagała ona od swoich 
franczyzobiorców otwierania sklepów, 
nakładając kary na tych, którzy nie 
zastosowali się. Powstała rozbieżność 
między wymaganiami franczyzodaw-
cy a interpretacją przepisów przez PIP. 
Zdecydowano się więc na kierowanie 
wniosków do sądu. 

Praca cudzoziemców

W OIP w Gdańsku w 2018 r. inspek-
torzy pracy przeprowadzili 550 kontro-
li legalności zatrudnienia, innej pracy 

zarobkowej, cudzoziemców. Kontrolą 
objęto 3625 osób. Połowa  z nich (51,3 
proc.) wykonywała pracę na podstawie 
oświadczenia o zamiarze bądź powie-
rzeniu wykonywania pracy cudzoziem-
cowi.

Nielegalne wykonywanie pracy 
stwierdzono wobec 406 cudzoziemców, 
w tym: nielegalny pobyt 2 cudzoziem-
ców, brak zezwolenia na pracę 375 cu-
dzoziemców oraz praca na innym sta-
nowisku 27 cudzoziemców, praca bez 
zawarcia umowy pisemnej – 70.

Artur S. Górski

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY jest podległym Sejmowi organem nadzoru i kon-
troli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy 
zarobkowej, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku 
pracy, czasu pracy, urlopów, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych, 
a także legalności zatrudnienia. 

W województwie pomorskim funkcjonuje 296 630 pracodawców i innych podmio-
tów, w których pracuje 930 195 osób. Wśród nadzorowanych zakładów 96,4 proc. to 
zakłady zatrudniające do 9 osób.
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Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” powstał w PAN 
Gdańskiej Bibliotece w 1989 roku, ale funkcjonował tylko do roku 2007. Po-
nownie, z inicjatywy dr. Tomasza Larczyńskiego, został reaktywowany w 2014 
roku i skupia w większości nowych członków, jedną czwartą wszystkich za-
trudnionych pracowników. 

KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W POLSKIEJ AKADEMII NAUK BIBLIOTECE GDAŃSKIEJ 

Najstarsza biblioteka w Polsce z najniższymi płacami

– Jesteśmy największą jednostką po-
mocniczą PAN na terenie Polski. Two-
rzymy placówkę o potencjale naukowym, 
z dziewięcioma pracownikami z tytułem 
doktora, zbiorami wpisanymi na listę 
UNESCO i nieprzerwaną ciągłością 
istnienia przekraczającą 400 lat. Powin-
niśmy być dumni, pracując w takiej in-
stytucji, a ludzie jednak stąd odchodzą, 
młodzi zaś nie chcą się zatrudniać, bo 
nasze zarobki są tak niskie, że nie da się 
za nie przeżyć. Nie przeszkadza to jednak 
prezesowi PAN każdego roku pomniej-
szać nasz budżet. Przez ostatnie lata, od 
2014 roku, straciliśmy już 15 procent 
dotacji. Nasi pracownicy znajdują się na 
dnie hierarchii polskich płac. Wysoko 
wykwalifikowani naukowcy otrzymują 
pensje niewiele wyższe niż minimalna. 
Tworzy to realne zagrożenie, że niebawem 
w jednej z najstarszych gdańskich insty-
tucji kultury, a zarazem w największej 
bibliotece PAN, nie będzie ludzi do pra-
cy, a bezcenne zasoby zostaną zamknięte 
dla użytkowników – mówi dr Tomasz 
Larczyński, przewodniczący Komisji Za-
kładowej NSZZ „Solidarność” w Polskiej 
Akademii Nauk Bibliotece Gdańskiej.

Historia zaczęła się w XVI wieku

Był rok 1582, kiedy to gdańszczanin 
Cordt von Boberth podarował tworzą-
cej się w mieście bibliotece egzemplarz 
Biblii z własną dedykacją. Dziewięć lat 
później, w sierpniu 1591 r., u ujścia Wi-
sły, tuż przed wejściem do gdańskiego 
portu, rozbił się statek, którym podró-
żował 74-letni włoski markiz Giovanni 
Bernardino Bonifacio d’Oria, znany bi-
bliofil. Gdańszczanie uratowali zarówno 
markiza, jak i większość jego księgozbio-
ru z ponad 1300 dziełami. Bonifacio w 
podziękowaniu podarował Radzie Mia-
sta Gdańska całą swoją kolekcję ksią-
żek do tworzącej się właśnie biblioteki. 
W zamian poprosił o mieszkanie, opał 
oraz uposażenie w wysokości jedne-
go węgierskiego guldena tygodniowo. 
Minęło kolejnych pięć lat i 22 czerwca 
1596 r. dokonano uroczystego otwarcia 
Bibliotheca Senatus Gedanensis, czyli 
Biblioteki Rady Miasta Gdańska. Bo-
nifacio zmarł niecały rok później. Jego 
kolekcja do dzisiaj przechowywana jest 
w bibliotece.

Pierwotnie biblioteka znajdowała się 
w pomieszczeniach dawnego klasztoru 
oo. Franciszkanów (obecnie Muzeum 
Narodowe przy ul. Toruńskiej), którzy w 
1555 r. z powodu kłopotów finansowych 
przekazali część swojego majątku Radzie 
Miasta Gdańska. Za zgodą rajców w 
budynku tym od 1558 r. funkcjonowała 
średnia szkoła teologiczna, później prze-
kształcona w Gimnazjum Akademickie. 
Właśnie tam, przy gimnazjum, powstała 
pierwsza publiczna biblioteka. Na terenie 
Prus Królewskich jedynie Toruń i Elbląg 
posiadały podobne placówki miejskie. 

Po likwidacji gimnazjum w 1817 r. 
Biblioteka Rady Miasta stała się Biblio-

teką Miejską. W 1819 r., ze względu na 
stale powiększające się zbiory, księgozbiór 
przeniesiono do odremontowanego ko-
ścioła Świętego Jakuba. Własny budynek, 
specjalnie wzniesiony przy ul. Wałowej 
(nr 15) na potrzeby zarówno księgozbio-
ru, jak i czytelników, biblioteka posiada 
dopiero od 1905 r. Po II wojnie światowej, 
w 1955 r., biblioteka została włączona do 
struktur naukowych Polskiej Akademii 
Nauk. Pół wieku później dorobiła się 
nowoczesnego gmachu również przy ul. 
Wałowej (pod numerem 24). Obecnie 
księgozbiór mieści się zarówno w starym, 
jak i w nowym budynku.

Unikatowe zbiory i katalogi

Doktor Maria Michalska, członkini 
„Solidarności”, rozkłada na stole stare 
księgi. Wśród nich znajduje się ilumi-
nacja (ilustracja) jednego z inkunabu-
łów (najstarszej formy druku). Obok 
leży księga z oprawą drewniano-skó-
rzaną tak podziurawiona przez kołatki 
czy inne drewnojady, że przypomina 
sito. Jest też wśród nich Selenografia (z 
1647 roku, zawierająca trzy duże mapy 
Księżyca) Jana Heweliusza z odręczną 
dedykacją autora dla biblioteki. 

– Mamy też książki z gdańskimi opra-
wami. W Gdańsku od XV wieku funk-
cjonowały warsztaty oprawiające księgi. 
Nasze zbiory są unikatowe na skalę Polski 
i świata. Tu znajdują się wydania najbar-
dziej znanych oficyn od XV do XVIII 
wieku. Są licznie ilustrowane księgi, w 
tym wiele ręcznie kolorowanych, około 
70 tysięcy woluminów starych druków, 
rękopisy, grafiki – mówi dr Michalska. 

Niektórzy pracownicy mają co prawda 
w zakresie obowiązków pracę naukową, 
ale w praktyce priorytetem jest katalogo-
wanie zbiorów. Praca naukowa nie może 
być prowadzona kosztem katalogowania, 
które wypełnia zdecydowaną większość 
czasu pracy. Jest to czynność dość pro-
sta i powtarzalna, podczas gdy potencjał 
naukowy zarówno zbiorów, jak i załogi 
pozostaje niewykorzystany. 

– W zbiorach znajdują się też stare 
fotografie, jedyne z istniejących fotogra-
fii Gdańska wykonanych najstarszą tech-
niką negatywowo-pozytywową z 1853 
r. Te zdjęcia z upływem czasu stają się 
coraz bledsze. W większości są zdigita-
lizowane, ale trzeba je też konserwować, 
a na to nie ma pieniędzy – dodaje Marta 
Pawlik-Flisikowska, członkini „Solidar-
ności”, i pokazuje albuminową odbitkę 
Kaplicy Królewskiej, wokół której stoją 
kamienice i tętni życie. Ta odbitka zo-
stała wykonana z wykorzystaniem białka 
kurzego. Na innych fotografiach widać 
wały obronne Gdańska, które od 1895 r. 
zaczęły znikać z krajobrazu miasta. 

Związkowcy podkreślają, że XVII–
–XVIII-wieczne druki, po wcześniej-
szym zgłoszeniu, może zobaczyć każdy 
zainteresowany. Jednak coraz częściej 
okazuje się, że jedna czy druga książka są 
niedostępne dla chętnych, bo wymagają 

konserwacji. Na przykład papier ksią-
żek XIX-wiecznych trzeba odkwaszać, 
wzmacniać, gdyż druk zanika. To zresz-
tą dotyczy również afiszy, plakatów czy 
katalogów, ulegają bowiem destrukcji. 
Konieczne są zabezpieczenia, ale na to 
brakuje środków. 

Potrzebne pieniądze, których 
nie wolno zarabiać 

– Wiele instytucji korzysta z naszych 
zbiorów, fotografii. Przychodzą do nas 
architekci, konserwatorzy zabytków, 
projektanci. Szukają informacji o historii 
gdańskich zakładów z XIX wieku, z cza-
sów PRL-u. Wszystko to udostępniamy 
każdemu za darmo. Urzędy i muzea ko-
rzystają z naszej komory dezynfekcyjnej 
(próżniowej), chcą, aby zabezpieczać im 
na przykład księgi urodzeń, stare doku-
menty. My to wszystko robimy w ramach 
naszego budżetu w wysokości sześciu mi-
lionów złotych rocznie. Ja sam, oprócz 
pracy w bibliotece, prowadzę działalność 

gospodarczą, bo z tej pensji przecież się 
nie utrzymam – mówi z kolei introligator 
Andrzej Littwitz, członek „Solidarności”. 

– Mamy znakomity zespół pracow-
ników. Piszemy prace naukowe, książki. 
Moglibyśmy być dobrze funkcjonującą 
instytucją kultury w kraju, a nawet w Eu-
ropie, ale nasze uregulowania prawne nie 
pozwalają nam na zarabianie. Nie może-
my sprzedawać naszych usług. Dozwolo-
ny jest jedynie sponsoring oraz możemy 
ubiegać się o granty rozpisywane przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego, są one jednak ukierunkowane na 
pracę naukową, a my oficjalnie jesteśmy 
placówką pomocniczą. Granty na konser-
wację zbiorów zabytkowych są rozpisy-
wane z kolei przez Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, w związku 
z czym nie możemy do nich przystąpić. 
Poza tym Biblioteka PAN podlega bez-
pośrednio pod premiera. Reasumując, 
możemy dostać grant na digitalizowanie 
obiektów, ale nie na konserwację. Nasze 
obiekty poddawane są więc tylko konser-
wacji zachowawczej i to nie wszystkie. 
Niemal niczego nie naprawiamy. Nie 
mamy pieniędzy także na konserwato-
rów, bo od nas ludzie odchodzą, a nowi 
nie chcą się zatrudniać. Niektórzy z nas 
pracują wręcz społecznie dla dobra zbio-
rów. Wyliczyliśmy, że gdybyśmy mieli 
zwiększony budżet o trzy miliony zło-
tych, to moglibyśmy wreszcie zakonser-
wować dzieła Bonifacia – te, od których 
zaczęło się funkcjonowanie biblioteki 
– kontynuuje Larczyński.

Pierwsze sukcesy związkowców 

Związkowcy chwalą się, że udało się 
im wywalczyć przywrócenie biblioteka-
rzom stopnia kustosza dyplomowanego, 
co daje minimalnie wyższe wynagrodze-
nie. Dzięki pomocy prawników z Regio-
nu Gdańskiego „Solidarności” namówili 
dyrekcję na wprowadzenie zmian w 

strukturze biblioteki. Chodzi o stworzenie 
stanowiska specjalisty ds. pozyskiwania 
środków zewnętrznych, czyli pieniędzy 
na przykład z grantów. Stanowiska jesz-
cze nie ma, bo biblioteka czeka na zgo-
dę z Warszawy, ale propozycja Związku 
została przez dyrektor zaakceptowana. 
Udało się też w tym roku uzyskać pierw-
szą od lat podwyżkę płac, niestety, tylko 
w wysokości 20–50 złotych. Uważają, że 
jest to swoista jałmużna, jednak cieszą się, 
że zaczyna się coś zmieniać.

– Nasza organizacja jest niewielka, 
mamy zaledwie 22 członków na 90 pra-
cowników. Jednak to my wylobbowali-
śmy zmiany w siatce płac w jednostkach 
pomocniczych PAN. Dotyczy to rozpo-
rządzenia Ministerstwa Nauki. Mieliśmy 
tak zwane górne widełki płacowe poni-
żej minimum krajowego. Po rozmowach 
udało się przeprowadzić nowelizację tego 
rozporządzenia i dodano nam do mini-
mum krajowego po 100–200 złotych. Nie 
jest to dużo, bo górną granicą połączono 
z wysługą lat i premiami oraz nagroda-
mi, wychodzi niewiele ponad 3 tysiące 
złotych brutto miesięcznie – kontynuuje 
Larczyński. 

Od dr Anny Walczak, dyrektora bi-
blioteki, dowiadujemy się, że instytucja 
nie ma osobowości prawnej, czyli nie 
ma swobody działania, bo nie jest insty-
tutem, a tylko jednostką pomocniczą. 
Podlega strukturom warszawskim. Co 
ciekawe, organizacja związkowa tę oso-
bowość prawną ma. Bolączką biblioteki 
jest też spłaszczenie wynagrodzeń, czyli 
od dyrektora po osoby sprzątające wszy-
scy mają podobne zarobki i są to bardzo 
niskie pobory. 

Warto dodać, że ostatnio biblioteka 
złożyła wniosek o grant na badania bi-
bliologiczne (księgoznawcze). Jeśli go 
uzyska, to kilkanaście osób zaangażo-
wanych w projekt na okres jego trwania 
miałoby nieco wyższe pensje. 

Maria Giedz

TOMASZ LARCZYŃSKI: 
– Nasi pracownicy znajdują 
się na dnie hierarchii 
polskich płac. Ci wysoko 
wykwalifikowani naukowcy 
otrzymują pensje niewiele 
wyższe niż minimalna. 
Tworzy to realne zagrożenie, 
że niebawem w jednej 
z najstarszych gdańskich 
instytucji kultury, a zarazem 
w największej bibliotece PAN, 
nie będzie ludzi do pracy.
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Członkowie NSZZ „Solidarność” w Polskiej Akademii Nauk Bibliotece Gdańskiej. Od lewej: Beata Gryzio – członek KZ, Maria 
Grykałowska, Tomasz Larczyński – przewodniczący KZ, Michał Morawski – sekretarz KZ, Paweł Pinkiewicz – skarbnik KZ, Andrzej 
Littwitz.
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W sektorze handlu detalicznego rok 2018 był najlepszy pod względem sprze-
daży od blisko dziesięciu lat – wynika z raportu przygotowanego przez Mi-
nisterstwo Przedsiębiorczości i Technologii, w którym podsumowano efekty 
wprowadzenia ograniczenia handlu w niedziele. Tym samym nie potwier-
dziła się kolejna z prognoz przeciwników wolnych niedziel. Jednak pomimo 
ewidentnych danych ekonomicznych, które jednoznacznie pokazują, że nie 
wzrosło bezrobocie wśród pracowników handlu, nie spadły dochody skle-
pów, a Polacy radzą sobie z zakupami, nadal w mediach trwa akcja lobbin-
gowa skierowana przeciwko wolnym niedzielom.

Wolne niedziele nie zaszkodziły polskiemu handlowi

Rekordowy rok w handlu 

Rok 2018 był pierwszym, w którym 
zaczęła obowiązywać, wywalczona przez 
NSZZ „Solidarność”, ustawa o ogranicze-
niu handlu w niedziele. Media i eksper-
ci opłacani przez lobby reprezentujące 
przede wszystkim wielkie zagraniczne 
sieci handlowe wieszczyli, że w handlu 
detalicznym nastąpi spadek sprzedaży. 
Ekonomiczne dane jednak tego nie po-
twierdzają. Rok 2018, pod względem 
dynamiki wzrostu sprzedaży, był najlep-
szy od około dziesięciu lat. Dynamika 
sprzedaży w jednostkach w każdej z klas 
wielkości przedsiębiorstw zajmujących się 
handlem wzrosła. I tak dla mikroprzed-
siębiorstw w roku 2018 osiągnęła najwyż-
szy poziom 109,3. Dla porównania, dla 
kategorii małych przedsiębiorstw było to 
100,8; średnich – 101,4, dużych – 102,9. 

Małych sklepów mniej,  
ale większe obroty

Struktura polskiego handlu detalicz-
nego znacznie odbiega od takiej struk-
tury w innych krajach Unii Europejskiej. 
Nasz handel charakteryzuje się przede 
wszystkim dużym nasyceniem placówek 
sprzedażowych, we wskaźnikach jest to 
25 sklepów na 10 tysięcy mieszkańców. 
Na Węgrzech jest ich odpowiednio 20, 
w Czechach – 15, w Niemczech – 4, a 
we Francji – 2. Naturalną tendencją jest 
konsolidacja i usieciowienie handlu, cze-
go efektem – niestety – wciąż następują-
ca likwidacja małych sklepów. Według 
„Rzeczpospolitej” w ciągu ubiegłego 
roku ubyło ich aż 14,3 tys., najwięcej 
spożywczych i odzieżowych.

Małe sklepy przegrywają z siecio-
wymi placówkami handlowymi, gdzie 
wybór towarów jest większy, a ceny niż-
sze. Część z nich jest tam sprzedawana 
nawet poniżej ceny hurtowej. Takiej 
konkurencji nie wytrzymują małe skle-
py rodzinne. 

– Jak wygląda mój dzień? Siedzę i 
czytam prasę. Jest pusto. Przez cały dzień 
sprzedają się na przykład cztery bochen-

ki chleba. Sprzedaż drastycznie zmalała 
– opowiadała dziennikarce jednego z 
lokalnych serwisów właścicielka małego 
sklepu w Jabłonnie wkrótce po tym, jak w 
tej podwarszawskiej miejscowości otwo-
rzono dyskont pod szyldem Biedronka.

Fakt likwidacji małych sklepów usiłu-
ją wykorzystać przeciwnicy ograniczenia 
handlu w niedziele, twierdząc, że właśnie 
wolne niedziele są przyczyną ich zamy-
kania. Jednak dla wielu sklepów rodzin-
nych wolne niedziele są prawdziwym 
wybawieniem, a obroty w nich właśnie 
w dni, gdy zamknięte są sklepy wielko-
powierzchniowe, są kilkakrotnie wyższe 
niż w pozostałe dni tygodnia. 

Przykładem może być sklep pani 
Dominiki, opisany na portalu money.
pl, w którym w pierwszą niedzielę z za-
kazem handlu obroty wzrosły… o 1875 
procent. Zwykle dzienne obroty wyno-
siły nie więcej niż 800 zł. – W pierwszą 
niedzielę niehandlową mieliśmy utarg 
15 400 zł. Do dziś pamiętam dokładnie 
kwotę. Ograniczenie handlu dla takich 
sklepikarzy jak ja to ratunek – mówi 
pani Dominika.

30 tysięcy wolnych miejsc

„Z raportu PwC na ten temat wynika, 
że pracę wskutek ograniczenia handlu we 
wszystkie niedziele mogłoby stracić około 
36 tys. osób. Tym samym zmniejszyłyby 
się także wpływy budżetu z tytułu podat-
ków i składek na ubezpieczenia społeczne 
(według szacunków PwC nawet o 1,8 mld 
zł)” – tak na temat ewentualnych skutków 
wprowadzenia ograniczenia niedzielnego 
handlu pisano na jednym z portali w 2017 
roku. I nie był to głos odosobniony. Wol-
ne niedziele miały przynieść zwolnienia 
pracowników i obniżkę wynagrodzeń. 
Prognozy te jednak okazały się nietra-
fione. Z danych GUS wynika, że w 2018 
roku co prawda zlikwidowano prawie 38 
tys. miejsc pracy w handlu ale jednocze-
śnie utworzono blisko 82 tys. nowych 
stanowisk pracy (o około 14 tys. więcej 
niż w 2017 roku). W rezultacie saldo w 
kreowaniu miejsc pracy w handlu było 
dodatnie i wyniosło 44 tys. Warto pod-
kreślić, że w 2018 roku wolnych miejsc 
pracy w obszarze handlu detalicznego 
było ponad 30 tys., to jest o 2,9 tys. więcej 
niż w roku 2017.

Nieprawdziwe okazały się również 
przewidywania co do spadku wynagro-
dzeń. Płace w handlu stale rosną. Paradok-
salnie najwyższe podwyżki są w sieciach 
handlowych, a więc tam, gdzie obowiązuje 
zakaz handlu w niedziele. Eksperci rynku 
pracy szacują, że zarobki w handlu deta-
licznym wzrosną w najbliższych latach na-
wet o jedną trzecią. Podstawową przyczyną 
jest rekordowo niskie i nadal spadające 
bezrobocie, presja płacowa i niedobory 
pracowników na rynku pracy. 

Pracownicy się cieszą, 
pracodawcy nie

Z badań przeprowadzonych na zle-
cenie Krajowego Sekretariat Banków, 
Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidar-
ność” na grupie około 1000 zatrudnio-
nych w sklepach wielkopowierzchnio-
wych wynika, że wśród ankietowanych 
pracowników handlu 90 proc. kobiet i 
92 proc. mężczyzn pozytywnie ocenia 
wprowadzenie wolnych niedziel. Tylko 
2 proc. uznało, że korzystnym rozwią-
zaniem byłaby wypłata dodatkowego 
wynagrodzenia za pracę w ten dzień. 
Co więcej, ograniczenie handlu w nie-
dziele przełożyło się na poprawę samo-
poczucia psychicznego pracowników. 
I tak 67 proc. kobiet i 72 proc. mężczyzn 
zauważyło poprawę w tym zakresie, 29 
proc. kobiet i 24 proc. mężczyzn nie do-
strzegło zmian, a 4 proc. kobiet i 4 proc. 
mężczyzn stwierdziło pogorszenie sa-
mopoczucia. Większość ankietowanych 
odczuwa również poprawę samopo-
czucia fizycznego (61 proc. kobiet i 64 
proc. mężczyzn). Przeważającą grupę 
respondentów w ankiecie przeprowa-
dzonej wśród pracowników handlu sta-
nowiły kobiety (83 proc.), co potwierdza 
ich przewagę w zatrudnieniu w sektorze 
handlowym. Większość z nich dostrzega 
wiele korzystnych aspektów wprowadze-
nia niedziel wolnych od handlu. Aż 81 
proc. z nich więcej czasu poświęca ro-
dzinie i przyjaciołom. Ponadto 56 proc. 
poświęca więcej czasu na odpoczynek, 
z czego 40 proc. częściej spędza czas na 
aktywnym relaksie (sport, wyjazdy, spa-
cery). Jednocześnie 28 proc. ankietowa-
nych kobiet ma więcej czasu na swoje 
zainteresowania i hobby.

Poczta i dworzec 

Ustawa o ograniczeniu handlu w nie-
dziele przewiduje katalog 32 wyłączeń. 
Zakaz nie obowiązuje m.in. w cukier-
niach, lodziarniach, na stacjach paliw 
płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach 
z prasą, kawiarniach, a także w placów-

kach pocztowych. Właśnie te wyłączenia 
wzięli sobie za cel prawnicy wielkich sieci 
handlowych, szukając możliwości obej-
ścia prawa. I tak właściciele sieci skle-
pów Żabka polecili franczyzobiorcom 
wywiesić plakietki na drzwiach sklepów 
„Placówka pocztowa”. Kilka Biedronek 
działa na dworcach kolejowych i auto-
busowych. Państwowa Inspekcja Pracy 
skierowała sprawy do sądów, które w 
kilku przypadkach wydały wyroki na 
korzyść sieci handlowych prowadzą-
cych handel w wolne niedziele. Dlatego 
wydaje się konieczne uściślenie przepi-
sów dotyczących wyłączeń. I nie chodzi 
już tylko o obronę praw zatrudnionych 
tam pracowników, ale także o obronę 
zasad zdrowej konkurencji. Kontrole-
rzy PIP spotykali się z dość zabawnymi 
sytuacjami, jak ta, gdy właściciel sklepu 
twierdził, że prowadzi sprzedaż pamią-
tek w postaci alkoholu, inny pomysłowy 
sprzedawca przemianował swój sklep na 
zakład pogrzebowy.

Niestety, część zarządzających wielkimi 
sieciami handlowych nie pogodziła się ze 

zmianami i nie mogąc wpłynąć na uregu-
lowania prawne, wprowadziła nową orga-
nizację czasu pracy, aby zmniejszyć zado-
wolenie pracowników z posiadania czasu 
wolnego w niedzielę. Nie słabną również 
w mediach ataki na wolne niedziele

Na wycieczkę  
zamiast do sklepu

Kolejnym pozytywnym efektem 
wprowadzenia ograniczenia handlu w 
niedziele jest zmiana sposobu spędzania 
wolnego czasu przez Polaków. Według 
badania Havas Media Group-Inteligence 
Team (wirtualnemedia.pl 6.07.2018) 20 
procent ankietowanych zmieniło spo-
sób spędzania czasu w niedziele. Przed 
wprowadzeniem ograniczenia handlu 
czas ten spędzali na zakupach, obecnie 
zaś coraz częściej spędzają go z rodziną. 
Z ankiet wynika, że w zależności od 
pogody oznacza to najczęściej wspólne 
oglądanie telewizji lub przebywanie na 
powietrzu. Zmiana sposobu spędzania 
czasu w wolną niedzielę przekłada się 
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Kontrolerzy PIP spotykali się 
z dość zabawnymi sytuacjami, 
jak ta, gdy właściciel sklepu 
twierdził, że prowadzi 
sprzedaż pamiątek w postaci 
alkoholu, inny pomysłowy 
sprzedawca przemianował 
swój sklep na zakład 
pogrzebowy.
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na rozwój branży turystycznej i gastro-
nomicznej. Według danych GUS na 
dzień 31 lipca 2018 r. sytuacja turystyki 
w Polsce w pierwszej połowie 2018 r. 
(pierwsze półrocze po wprowadzeniu 
wolnych niedziel) poprawiła się wzglę-
dem analogicznego okresu roku 2017. 
Wzrosła zarówno baza turystyczna, jak 
i liczba turystów krajowych. O prawie 
4 proc. powiększyła się baza obiektów 
noclegowych. W pierwszym półroczu 
2018 r., w porównaniu do tego półro-
cza 2017 r., widoczny był wzrost liczby 
polskich turystów korzystających z bazy 
noclegowej – o 6,2 proc. Liczba podró-
ży krótkookresowych Polaków wyniosła 
prawie 23 miliony i wzrosła o 3,2 proc. 

Nie popełnić błędu Węgier

Ograniczenie handlu w niedziele 
w Polsce wprowadzane jest stopniowo. 
W 2018 roku były dwie niedziele handlo-
we w miesiącu, w 2019 jest tylko jedna 
w miesiącu, a w 2020 będzie tylko kilka 
niedziel handlowych w roku. Stopniowe 
wprowadzanie wolnych niedziel pozwo-
liło uniknąć sytuacji, która zdarzyła się 
na Węgrzech, gdzie jednorazowe wpro-
wadzenie ograniczenia handlu spowo-
dowało, że władze musiały się wycofać 
po roku z tych zmian. Obowiązywanie 
ograniczenia handlu w 2018 r. przełoży-
ło się na zmianę postaw konsumentów, 
klienci przyzwyczajają się do tych zmian. 
Zastosowanie okresu przejściowego 
umożliwia wdrożenie nowych mode-
lów biznesowych u przedsiębiorców oraz 
w nawykach konsumentów. 

„Solidarność” chce poprawek 
w ustawie

W związku z obchodzeniem przez 
niektórych pracodawców ustawy o ogra-
niczeniu handlu w niedziele NSZZ „So-
lidarność” domaga się zmian w ustawie. 
Między innymi Związek chce wydłużenia 
o dodatkowe cztery godziny obowiązywa-
nia zakazu handlu. – Chcemy, aby niedziel-
na doba zaczynała się w sobotę o godzinie 
22 i kończyła się w poniedziałek o godzinie 
5 rano – mówi Alfred Bujara, szef Sekcji 
Handlu NSZZ „Solidarność”. Związek do-
maga się również doprecyzowania zapisu 
o wyłączeniu spod zakazu handlu placó-
wek pocztowych, tak aby mogły korzystać 
z niego tylko te, w których przeważająca 
działalność polega na świadczeniu usług 
pocztowych w rozumieniu ustawy.

Małgorzata Kuźma

Dane do wykresów: Ministerstwo Przed-
siębiorczości i Technologii, Ocena wpły-
wu ograniczenia handlu w niedziele.

Wolne niedziele nie zaszkodziły polskiemu handlowi

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 Regio-
nu 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 
precyzyjnej analizy wprowadzonych danych, analizy danych przy założeniu zmien-
nych 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”

Dla wielu sklepów rodzinnych 
wolne niedziele są 
prawdziwym wybawieniem, 
a obroty w nich właśnie w dni, 
gdy zamknięte są sklepy 
wielkopowierzchniowe, 
są kilkakrotnie wyższe niż 
w pozostałe dni tygodnia. 
W sklepie pani Dominiki 
w pierwszą niedzielę 
z zakazem handlu obroty 
wzrosły… o 1875 procent. 

Oglądałem telewizję

Spędziłem więcej czasu 
z rodziną

Spędziłem 
czas z przyjaciółmi

Spędzałem czas  
na świeżym powietrzu

Czytałem książki/prasę

Uprawiałem sport

Byłem w kinie

                                                               35,5

                                                    30,1

                                                        31,9

                                                                             49,5

                                                       32,1

                          17,4

                                                                     38,8

                                                                            41,6

                        17

                      15,5

           10

          9,7

       7,1

4

Pierwsza niedziela objęta zakazem

Niedziela 17 czerwca 2018 r.

Czas wolny w niedziele niehandlowe.  
W jaki sposób spędził/a Pan/i ostatnią niedzielę? (w proc.)

2009  2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w handlu 
detalicznym o obsadzie powyżej 9 osób (w tys. osób)

547      556      582      585      588      605      621     642      662      683 

Średnia liczba sklepów na 10 tys. mieszkańców
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W tym roku „Magazyn Solidarność” 
obchodzi swoje 25-lecie. Z tej oka-
zji wspominamy, o czym pisaliśmy 
w pierwszych numerach. W tym 
miesiącu powrócimy do wydarzeń 
z maja 1994 roku.

W majowym numerze „Magazynu 
Solidarność” znajdziemy informację o 
wizycie w Gdańsku Metthew Boyse’a, 
amerykańskiego attaché do spraw 
pracy, który spotkał się z Marianem 
Krzaklewskim, ówczesnym prze-
wodniczącym „Solidarności”. Boy-
se, który odwiedził Polskę po raz 
pierwszy w latach 80., stwierdził, 
że w porównaniu z tamtym czasem 
„jest bardziej kolorowo, widać pozy-
tywne skutki prywatyzacji, zwłasz-
cza w handlu, nie ma problemów z 
zaopatrzeniem”. Jak pokazują ko-
lejne strony majowego numeru, całkiem 
kolorowo jednak nie było.

Pierwszym dłuższym artykułem jest Walka o przyszłość – Mira Mossakowska 
opisuje protest „Solidarności” przeciwko rządowi Waldemara Pawlaka, w którym 
związkowcy domagali się poprawy warunków życia rodzin, zmian w ustawie bu-
dżetowej, ograniczenia wzrostu cen energii, wprowadzenia zmian w podatku od 
dochodów osobistych, wprowadzenia w życie Paktu o przedsiębiorstwie, ustalenia 
czterdziestogodzinnego tygodnia pracy oraz uwłaszczenia obywateli. Do protestu 
odniósł się w swoim felietonie Jacek Rybicki, który zwracał uwagę na towarzyszące 
mu negatywne komentarze przedstawicieli władzy: „Usiłują oni na różne sposoby 
udowodnić, że albo postulaty Związku są nie do zrealizowania, albo że wszystkie 
już i tak są prawie zrealizowane, albo że protest nie ma społecznego poparcia”. 

Małgorzata Kuźma i Jarosław Wierzchołowski opisali II sesję Walnego Zebrania 
Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, podczas którego dyskutowano 
między innymi o mającym powstać funduszu strajkowym. Zastanawiano się, czy 
powinien być on zarządzany przez władze krajowe Związku, czy może powinno to 
być zadanie władz regionalnych. 

„Magazyn Solidarność” od początku nie ograniczał się do tematyki typowo 
związkowej, takiej jak kwestie płacowe czy bezpieczeństwo w miejscu pracy, ale 
odnosił się też do spraw bardziej ogólnych. Przykładem jest dyskusja na temat 
etyki, moralności, honoru i uczciwości (w różnych wymiarach: indywidualnym, 
społecznym, politycznym), w której wzięli udział arcybiskup Tadeusz Gocłowski, 
prokurator wojewódzki Leszek Lackorzyński, wiceprzewodniczący Zarządu Regio-
nu Gdańskiego Bogdan Olszewski oraz ówczesny redaktor naczelny „Magazynu 
Solidarność” Leszek Biernacki. 

W innym miejscu pojawia się apel do Czytelników o stworzenie „indywidu-
alnej sieci wzajemnej pomocy” – chodziło o bezpłatne oddanie niepotrzebnych 
przedmiotów, zaoferowanie specjalistycznych umiejętności (malarskich, stolarskich, 
elektrycznych i innych), a nawet poświęcenie czasu na rozmowę. Idea polegała na 
tym, że jedna osoba na przykład odda drugiej używane meble, a w zamian obdaro-
wany przykładowo naprawi darczyńcy instalację elektryczną. Redakcja „Magazynu 
Solidarność” proponowała, że weźmie na siebie rolę pośrednika. 

Pesymistyczny, a wręcz tragiczny, jest tekst Joanny Ewy Jarzymowskiej Zawi-
nił człowiek…?, odwołujący się do wypadku w Gdańsku Kokoszkach. Na skutek 
pęknięcia opony w autobusie zginęły wówczas 32 osoby, a obrażenia odniosło 45 
kolejnych. Autobusem jechało więcej osób niż nakazywały przepisy – zamiast 51 
pasażerów było ich aż 75. Dziennikarka „Magazynu Solidarność” analizuje przy-
czyny tragedii – pisze o małej liczbie autobusów i kursów skutkującej dużą liczbą 
pasażerów, o fatalnej jakości dróg i wykorzystywaniu starych opon, by obniżyć 
koszty eksploatacji pojazdów. 

Zakończmy jednak humorystycznym akcentem. Małgorzata Kuźma przedstawia 
historię sprytnego właściciela firmy reklamowej, który postanowił umieścić dużą 
reklamę w pobliżu wejścia do budynku gdańskiej siedziby „Solidarności”. W tam-
tym czasie migawki przedstawiające siedzibę Związku często stanowiły tło dla in-
formacji telewizyjnych na jego temat, przedsiębiorca postanowił więc zapewnić 
sobie darmowe lokowanie produktu. Zapomniał jednak o istotnym szczególe – nie 
poinformował o swoich zamiarach Wydziału Architektury i Nadzoru Budowlanego 
Urzędu Miasta. W efekcie reklamy nie postawiono.

Martyna Werra

25 LAT TEMU: MAJ 1994

„Solidarność” protestuje
przeciwko rządowi 
Waldemara Pawlaka
W tym roku „Magazyn Solidarność” 
obchodzi swoje 25-lecie. Z tej oka-
zji wspominamy, o czym pisaliśmy 
w pierwszych numerach. W tym 
miesiącu powrócimy do wydarzeń 

W majowym numerze „Magazynu 
Solidarność” znajdziemy informację o 

lejne strony majowego numeru, całkiem 

Pierwszym dłuższym artykułem jest Walka o przyszł  – Mira Mossakowska 

24 marca w Zarządzie Morskiego 
Portu w Gdyni odbyła się konfe-
rencja „Fair Transport”. Europa Fair 
Transport jest kampanią ETF (Eu-
ropejskiej Federacji Transportu) 
przeciwko dumpingowi socjalnemu 
w europejskim sektorze transportu. 
ETF walczy o jakość miejsc pracy dla 
pracowników transportu oraz bez-
pieczne, niezawodne i dostępne 
usługi transportowe dla klientów. 
Europejskie związki zawodowe 
transportowców wspólnie domaga-
ją się położenia kresu nieuczciwej 
konkurencji i wyzyskowi. Dumping 
socjalny ma wpływ na pracowników 
transportu w całej Europie.

Podczas gdyńskiej konferencji rozma-
wiano m.in. o sytuacji w portach polskich. O 
łamaniu praw pracowniczych mówił Adam 
Tylski, wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji 
Portów Morskich „S”. Zwrócił  uwagę na 
łamanie praw związkowych w Gdyńskim 
Terminalu Kontenerowym (GCT) należą-
cym do firmy Hutchison. Właśnie w tym 
zakładzie pracy przewodniczący „Solidar-
ności” został zwolniony i od dwóch lat po-
zostaje bez pracy, dochodząc swoich praw 

w sądzie. Przedstawiciel związków zawo-
dowych z Morskich Służb i Przedsiębiorstw 
Ratowniczych poruszył kwestę łamania praw 
pracowniczych w tej firmie.

Grzegorz Daleki, inspektor ITF 
(Międzynarodowa Federacja Transpor-
towców) w portach Gdyni i Gdańska, 
przedstawił rezultat swoich inspekcji 
dotyczących warunków pracy i życia 
marynarzy. Mówił m.in., że „warunki 
pracy i życia marynarzy na statkach 
są regulowane za sprawą zbiorowych 
układów pracy ITF oraz Konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy i 
Międzynarodowej Organizacji Morskiej. 
Jednak nie zawsze marynarze mogą być 
spokojni o swoje prawa, nadal niektó-
rzy armatorzy dopuszczają się nadużyć, 
opóźniając wypłatę wynagrodzeń, płacąc 
niskie wynagrodzenia, oszczędzając na 
ubezpieczeniu zdrowia i życia maryna-
rzy czy unikając lub opóźniając wypłaty 
odszkodowań z tytułu utraty zdrowia 
lub życia”.

Stronę związkową reprezentowali 
przedstawiciele Krajowej Sekcji Mor-
skiej Marynarzy i Rybaków NSZZ 
„Solidarność” i Krajowej Sekcji Por-
tów Morskich NSZZ „S” oraz innych 

KONFERENCJA

Kampania „Fair Transport”

central związkowych. W konferencji 
uczestniczył przedstawiciel Ministerstwa 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlą-
dowej Paweł Krążel, który poinformował 
zebranych o wprowadzanych zmianach 
do ustawy o pracy na morzu dotyczą-
cej podatków i ubezpieczeń polskich 
marynarzy. W spotkaniu wzięła udział 
poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk. 
Konferencję otworzył Jacek Szornak, 
przewodniczący Rady KSPM NSZZ 
„S”. O celach kampanii „Fair Transport” 
mówił Andrzej Kościk, przewodniczą-
cy Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy 
i Rybaków NSZZ „S”.

– Polskie związki zawodowe mary-
narzy i portowców afiliowane w ITF 
zawierają zbiorowe układy pracy ITF 
i tym samym przyczyniają się do zacho-
wania miejsc pracy dla między innymi 
polskich załóg. Jednak samo działanie 
związków zawodowych może nie wy-
starczyć. Uważamy, że zachowanie ma-
rynarskich kompetencji i marynarzy 
jako rezydentów podatkowych w Polsce 
jest w interesie państwa – podsumował 
Grzegorz Daleki.

(mig)

Po tym, jak władze NSZZ „Solidarność” wycofały Europejskiemu Centrum Solidarności (poza wystawą stałą) zgodę 
na użytkowanie logo „Solidarności”, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz napisała na Twitterze: „Solidar-
ność jest dla wszystkich. Nie ma zgody na zawłaszczanie walki o wolność, prawa człowieka i prawa obywatelskie”.  
Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda w odpowiedzi napisał:

„Solidarność” pisze list do prezydent Gdańska

Uczestnicy konferencji „Fair Transport”, która odbyła się 24 marca 2019 r. w Zarządzie Morskiego Portu w Gdyni.

Odnosząc się do Pani publicznych wypowiedzi na temat 
własności i prawa do dysponowania logo i nazwą Niezależ-
nego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”: 
„Solidarność jest dla wszystkich. Nie ma zgody na zawłasz-
czanie walki o wolność, prawa człowieka i prawa obywatel-
skie”, przekazuję treść Uchwały nr 27/89 Krajowej Komisji 
Wykonawczej z 19 sierpnia 1989 r.:

Krajowa Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarność” 
oświadcza, iż nazwa i znak graficzny „Solidarność” stano-
wią dobro osobiste Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność”, będącego osobą prawną (ustawa 
o związkach zawodowych). A zatem zarówno nazwa „Nie-
zależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, jak 
i znak graficzny „Solidarność” korzystają z ochrony prawnej 
przewidzianej przez obecne przepisy prawne. Oznacza to, 
że jakiekolwiek posługiwanie się tą nazwą czy znakiem gra-
ficznym przez inne osoby prawne bez zgody władz NSZZ 
„Solidarność” spowoduje wszczęcie odpowiednich działań 
prawnych dla ochrony dóbr Związku.

Pod uchwałą podpisały się następujące osoby: Bieliński 
Klemens, Borusewicz Bogdan, Brycki Wiesław, Bujak Zbi-
gniew, Całka Jan, Celiński Andrzej, Frasyniuk Władysław, 

Gil Mieczysław, Jurczak Stefan, Kaczyński Lech, Kostrzewa 
Ryszard, Kotlarski Paweł, Krasulski Leonard, Król Witold, 
Krzaklewski Marian, Lis Bogdan, Liwak Władysław, Macie-
jewski Józef, Malicki Bogusław, Marczuk Stanisław, Micha-
łowski Stanisław, Michnik Adam, Milczanowski Andrzej, 
Mosiński Jan, Olszewski Edward, Onyszkiewicz Janusz, Pa-
łubicki Janusz, Przygoński Aleksander, Radziewicz Edward, 
Sieczkoś Zbigniew, Staniszewska Grażyna, Stawikowski An-
toni, Stępień Jerzy, Tokarczuk Antoni, Wałęsa Lech, Wujec 
Henryk, Zdrada Jerzy.

To – zgodnie ze statutem – obowiązujący w „Solidar-
ności” akt prawny, który władze Związku zobowiązane są 
realizować. Konsekwencją tej uchwały było doprowadzenie 
do zawarcia w 2007 roku umowy z twórcą znaku Jerzym 
Janiszewskim o przeniesieniu na NSZZ „Solidarność” 
majątkowych praw autorskich. Na mocy tej umowy po-
twierdzono jednoznacznie, że Związek posiada majątkowe 
prawa autorskie, z których korzysta nieprzerwanie od daty 
rejestracji Związku i rozporządza majątkowymi prawami 
autorskimi do znaku.

Proszę, aby Pani Prezydent uwzględniła to w swoich 
wypowiedziach.



15Nr 5/maj 2019ZWIĄZEK

– System emerytalny, który proponujemy w sposób ewolucyjny przebudo-
wać, ma być oparty na trzech filarach: na ZUS, na PPK i na IKE – poinformo-
wał na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. 

Koniec Otwartych Funduszy Emerytalnych ma nastąpić wraz z początkiem 2020 
roku.  

– System emerytalny, który proponujemy, ma być oparty na trzech filarach: Za-
kład Ubezpieczeń Społecznych, Pracownicze Plany Kapitałowe oraz Indywidualne 
Konta Emerytalne. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przedstawia Polakom propozycję 
przekazania całości środków z OFE. Na dzisiaj to 162 miliardy złotych – obwieścił 
15 kwietnia br. premier Mateusz Morawiecki.

Przypomnijmy, że Otwarte Fundusze Emerytalne powstały w ramach reformy 
systemu emerytalnego w 1999 roku. Miały służyć zgromadzeniu środków pienięż-
nych na emeryturę w tzw. II filarze.  

– Chcemy uporządkować system emerytalny, który jest kluczową kwestią z 
obszaru bezpieczeństwa finansowego Polaków – powiedział premier i dodał, że 
od lat podstawowym problemem jest „brak zdolności do tworzenia oszczędności, 
oszczędności na późne lata życia, oszczędności na przedsięwzięcia infrastruktural-
ne, oszczędności, które służą całej gospodarce”.  

System emerytalny ma być „ewolucyjnie przebudowany” i oparty na trzech fila-
rach – na Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, na Pracowniczych Planach Kapita-
łowych (kilkukrotnie pisaliśmy o plusach i minusach PPK) oraz na Indywidualnych 
Kontach Emerytalnych (IKE).

Polski Fundusz Rozwoju prowadzi też kampanię informacyjną Pracowniczych 
Planów Kapitałowych pod hasłem „W sumie się opłaca” na portalu www.mojeppk.
pl. Pierwsi zatrudnieni trafią do PPK 1 lipca tego roku.  A rodacy teraz będą mieli 
wybór, gdzie ulokować pieniądze z OFE – czyli przenieść je na Indywidualne Konta 
Emerytalne czy też do ZUS. 

Jednak uwaga! Transferowi do IKE będzie towarzyszyło pobranie opłaty prze-
kształceniowej, ryczałtowej, w wymiarze 15 procent przekazanych środków.

Rząd zatem zakłada, że obywatele będą chcieli jednak pozostawić te pieniądze w IKE.  
Od pieniędzy pozostawianych w IKE pobrana zostanie „opłata przekształceniowa”, gdyż 
na razie wszystkie emerytury z ZUS są opodatkowane, a pieniądze z IKE nie, więc bez tej 
opłaty środki z IKE byłyby uprzywilejowane. Tak to bynajmniej tłumaczył szef rządu.

– Po osiągnięciu wieku emerytalnego z pieniędzy na IKE będzie można skorzystać 
w sposób dowolny. Poprzez dywersyfikację źródeł pochodzenia pieniędzy, IKE i PPK, 
emerytury będą wyższe – przekonywał Morawiecki i zapewnił, że środki finansowe na 
prywatnych Indywidualnych Kontach Emerytalnych byłych uczestników OFE będą „w 
stu procentach prywatne i dziedziczone tak, jak było to obiecywane 20 lat temu”.  

Zdaniem Mateusza Morawieckiego rząd „dzisiaj dokonuje prywatyzacji, gdzie 
zakumulowane środki przekazuje obywatelom”.  Państwo zaś musi charakteryzować 
się ciągłością działania i odpowiedzialnością. 

– OFE to inwestycja, która w ogromnym stopniu została uplasowana na Giełdzie Pa-
pierów Wartościowych w Warszawie. Ze 163 miliardów złotych około 127 miliardów 
złotych ulokowane zostało w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. 
To oznacza, że wszelkie zmiany, które mogą się zadziać w obszarze OFE, muszą być ro-
bione bardzo ostrożnie, bardzo delikatnie.  Nie możemy zachwiać stabilnością rynków, 
stabilnością giełdy czy – szerzej – rynku finansowego – zauważył Morawiecki. 

Przypomnimy, że najważniejszym działaniem w obszarze emerytur było przy-
wrócenie wcześniejszego wieku emerytalnego. Reformę „67” z 2012 roku unieważ-
niono, wracając do wieku 60 lat dla kobiet, a mężczyzn 65 lat. 

PiS w swoim programie zapowiadał gruntowny przegląd systemu emerytalnego i 
debatę publiczną. W 2015 roku pojawiły się propozycje referendum z pytaniem o zastą-
pienie systemu kapitałowego, polegającego na  gromadzeniu składek emerytalnych na 
indywidualnych kontach emerytalnych, systemem „solidarnościowym”, czyli emerytury 
niezależnej od wielkości odprowadzonych przez kilkadziesiąt lat składek.

Już dwa lata temu informowaliśmy, że ówczesny wicepremier, minister finansów 
i rozwoju Mateusz Morawiecki oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej 
Elżbieta Rafalska porozumieli się w sprawie zmian w systemie emerytalnym. Naj-
pierw wicepremier Morawiecki przekonał minister Rafalską do projektu, by 25 proc. 
zgromadzonych w OFE składek przejął państwowy Fundusz Rezerwy Demograficz-
nej, a reszta trafiła do instytucji, które zastąpią fundusze emerytalne.      

(asg)

Pozostaje wybór:  
z OFE do IKE lub do ZUS

KONIEC OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH
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Klub radnych PiS w gdańskiej Ra-
dzie Miasta przygotował projekt 
uchwały w sprawie bezpłatnych 
przejazdów komunikacją miejską 
w Gdańsku dla osób posiadających 
status represjonowanych w PRL 
i dla osób niepełnosprawnych. 

Prawo to ma przysługiwać osobom 
uprawnionym na podstawie ustawy 
o działaczach opozycji antykomuni-
stycznej i osobach represjonowanych 
z powodów politycznych. Ich status 
potwierdza szef Urzędu do Spraw Kom-
batantów i Osób Represjonowanych. 

Projekt został zaprezentowany w sali 
Akwen w siedzibie „Solidarności” przez 
przewodniczącego klubu radnych PiS 
Kacpra Płażyńskiego w obecności 
m.in. członków Stowarzyszenia „God-
ność” skupiającego byłych więźniów 
politycznych.  

Uchwała ma oparcie w art. 13 usta-
wy o działaczach opozycji antykomu-
nistycznej oraz osobach represjono-
wanych: „Samorząd terytorialny może 
udzielać pomocy osobom uprawnio-
nym, w zakresie udogodnień komuni-
kacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, 

kulturalnych, zdrowotnych i oświato-
wych”. W 2017 roku władze Gdańska 
taką inicjatywę odrzuciły. 

„Rozszerzenie uprawnień do prze-
jazdów ulgowych spowoduje obniżenie 
przychodów ze sprzedaży biletów” – na-
pisał wówczas Piotr Grzelak, zastępca 
prezydenta Gdańska. 

Inicjatywa powróciła.
– Inicjatywa klubu radnych PiS jest 

skierowana ku osobom, którym zawdzię-
czamy wolny kraj i możliwość swobod-
nej wypowiedzi swoich przekonań i nie 
grozi nam za to więzienie. To jest po-
stulat w pewnym sensie symboliczny w 
mieście, które pamiętać powinno, kto był 
bohaterem. Pomagajmy bohaterom i so-
lidaryzujmy się z potrzebującymi – mó-
wił w gdańskiej siedzibie „Solidarności” 
Kacper Płażyński. Dodał, że darmowe 
przejazdy miejską komunikacją powinny 
też dotyczyć osób niepełnosprawnych, 
których w Gdańsku jest blisko 40 tysię-
cy, nie tylko o znacznym stopniu niepeł-
nosprawności. Argumentował przy tym, 
że można to sfinansować na przykład ze 
wzrostu przychodów z PIT, który według 
niego sięgnął przez ostatnie kilka lat 170 
milionów złotych. 

– Projekty uchwał w podobnej kwe-
stii były składane, ale nie było albo pie-
niędzy, albo woli, albo jednego i dru-
giego, by je przyjąć. Była przychylność 
miasta skierowana w stronę komba-
tantów, ale była ona bardzo ostrożna 
– przypomniał Czesław Nowak, prezes 
„Godności”. 

Andrzej Osipów, przewodniczący 
Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Kon-
sultacyjnej ds. Działaczy Opozycji 
Antykomunistycznej i Osób Repre-
sjonowanych, więzień polityczny z lat 
1982–83, podał, że w Gdańsku żyje 
407 osób, działaczy uznanych za re-
presjonowanych. Połowa z nich ma już 
uprawnienia do bezpłatnych przejaz-
dów uzyskane po 70 roku życia. Zatem 
chodzi tu jeszcze o 200 osób, których by 
to uprawnienie dotyczyło. 

W dawnym województwie gdańskim 
było niespełna tysiąc osób internowa-
nych i więzionych w latach 1981–88. Do 
dzisiaj żyje 870 osób, które powinny być 
z tego tytułu – zdaniem działaczy „God-
ności” – objęte prawem do bezpłatnych 
przejazdów, także Pomorską Koleją Me-
tropolitalną. 

(asg)

Represjonowani w PRL powinni mieć 
bezpłatne przejazdy

Pracownicy Regionalnego Ośrodka 
Psychiatrii Sądowej w Starogardzie 
Gdańskim teoretycznie otrzymali 
już podwyżki, ale na ich prywat-
nych kontach jeszcze pieniędzy nie 
ma. Trwa bowiem ustalanie nowych 
taryfikatorów dla trzech ośrodków 
w Polsce zajmujących się psychia-
trią sądową.

Jak nas poinformował doktor nauk 
medycznych Leszek Ciszewski, dyrek-
tor starogardzkiego ROPS, pieniądze na 
podwyżki dla pracowników zostały for-
malnie przyznane przez Ministerstwo 
Zdrowia. Wzrost wynagrodzeń dotyczy 
wszystkich zatrudnionych w ROPS, do 
takiego porozumienia doszło podczas 
rozmów „Solidarności” ze Zbigniewem 
Królem, podsekretarzem stanu w Mi-
nisterstwie Zdrowia. Negocjacje zakoń-
czyły się 7 lutego 2019 r. podpisaniem 
ustaleń mających za zadanie wprowa-
dzić doraźne i długofalowe zmiany słu-
żące poprawie warunków wynagradza-
nia osób zatrudnionych w placówkach 
psychiatrii sądowej. Każdy pracownik 
otrzyma podwyżkę z wyrównaniem od 
stycznia 2019 roku. Na początku maja 
środki te powinny wpłynąć na konta 
pracowników. 

Zdaniem dyrektora Ciszewskie-
go tak długie oczekiwanie na wypłatę 
podwyżek wynika z powodów tech-
nicznych, powstała bowiem wątpliwość 
związana z wyrównaniem inflacyjnym 
w wysokości 2,3 proc. Okazało się, że 
podwyżka obejmuje inflację, ale skoro 
wzrost inflacyjny zostaje włączony do 
podwyżki, to niektórzy pracownicy nie 

mieszczą się w taryfikatorze (wideł-
kach) płac. Reasumując, trzeba było 
ustalić nowe grupy zaszeregowania, 
gdyż podwyżka zostanie pomniejszona 
o procent inflacyjny. 

Przypomnijmy, że z ustaleń wynika, 
iż pielęgniarki otrzymają do podstawy 
wynagrodzenia podwyżkę w wysokości 
około 980 zł. – Początkowo miało być to 
około 1200 zł, ale będzie to pomniejszo-
ne o 1,3 proc. inflacyjnego z ubiegłego 
roku oraz nie zostanie uwzględniona in-
flacja 2,3 proc. z tego roku. W ubiegłym 
roku tzw. zembalowe (porozumienie o 
wzroście płac z 2015 roku dokonanym 
obok wynagrodzenia) dla pielęgnia-
rek również zostało pomniejszone o 
1,3 proc. inflacji – wyjaśnia Grażyna 
Wika, przewodnicząca Komisji Zakła-
dowej NSZZ „Solidarność” w ROPS w 
Starogardzie Gdańskim. 

Pozostali pracownicy otrzymają 400 
zł do podstawy również od stycznia, ale 
te 2,3 proc. inflacji jest w to włączone. 
– Karygodny jest fakt, że we wszystkich 

rozmowach nie było mowy o inflacyj-
nym, wręcz zapewniano nas, że oprócz 
podwyżki będzie również wzrost infla-
cyjny – dodaje przewodnicząca Wika. 

Niestety, nadal nie został rozwiązany 
problem pracowników ochrony. Dok-
tor Ciszewski twierdzi, że ten temat jest 
obecnie przedmiotem dyskusji z Mini-
sterstwem Zdrowia. Przewodnicząca 
„S” Grażyna Wika uważa, że zmieni 
się kwalifikacja pracowników ochrony. 
Jednak nie nastąpi to od razu. Docelo-
wo ma zostać zmienione nazewnictwo 
stanowiska, prawdopodobnie będzie to 
„pracownik ochrony psychiatrii sądo-
wej”. Jeśli zostanie to zatwierdzone na 
posiedzeniu Zespołu Trójstronnego, to 
latem pracownicy ochrony powinni być 
już ujęci w rozporządzeniu i zakwalifi-
kowani do działalności podstawowej.

Problemy związane z działalnością 
starogardzkiego ośrodka są skomplikowa-
ne do rozwiązania, gdyż podlega on pod 
Ministerstwo Zdrowia, ale to Minister-
stwo Sprawiedliwości kieruje tu pacjen-
tów. Są to osoby niebezpieczne, przysłane 
do ośrodka na przymusowe leczenie. Na 
terenie Polski funkcjonują dwa ośrodki 
psychiatryczne dla dorosłych i jeden dla 
młodzieży, w których przebywają osoby 
skierowane na leczenie przez sąd. 

Akcja protestacyjna rozpoczęła się 
29 listopada 2018 r. Potem pracownicy 
ogłosili strajk. Po podpisaniu ustaleń 7 
lutego 2019 r. strajk został zawieszony. 
Kolejne rozmowy mają odbyć się w 
maju tego roku, chociaż – jak twierdzi 
przewodnicząca „S” – rozmowy są mało 
konstruktywne. 

(mig) 

PRACOWNICY STAROGARDZKIEGO ROPS NADAL CZEKAJĄ NA PODWYŻKI    

Środki są… i ich nie ma

Akcja protestacyjna 
rozpoczęła się 29 listopada 
2018 r. Potem pracownicy 
ogłosili strajk. Po podpisaniu 
ustaleń 7 lutego 2019 r. strajk 
został zawieszony. Kolejne 
rozmowy mają odbyć się 
w maju tego roku.
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CYTAT MIESIĄCA

MIESIĄC W LICZBACH

5164,53 zł – tyle wyniosło przecięt-
ne miesięczne wynagrodzenie brutto 
w marcu 2019 r. W porównaniu z 
lutym 2019 r. wzrosło o 4,3 proc., w 
porównaniu z marcem 2018 r. wzrost 
wynosił 5,7 proc.

5,9 proc. – tyle według wstępnych 
danych Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej wyniosła mie-
sięczna stopa bezrobocia rejestrowa-
nego w marcu 2019 r. W lutym tego 
roku wynosiła 6,1 proc.

3,67 mld metrów sześciennych 
– tyle według danych szacunkowych 
PGNiG wyniósł import gazu z Rosji 
do Polski od stycznia do marca 
2019 r. W analogicznym okresie 
2018 r. Polska zaimportowała 3,84 
mld metrów sześciennych gazu 
z Rosji.

6393,6 tys. – tyle wyniosło zatrud-
nienie w marcu 2019 r. W porównaniu 
z marcem 2018 r. wzrosło o 3 proc.

222 – tyle polskich �rm ogłosiło 
upadłość lub rozpoczęło restruktury-
zację od stycznia do marca 2019 r. To 
o 5 proc. więcej niż w analogicznym 
okresie 2018 r.

7,3 proc. – o tyle wzrosły ceny paliw 
do prywatnych środków transportu 
w marcu 2019 r. w porównaniu 
z marcem ubiegłego roku.

LICZBA MIESIĄCA
800 milionów euro
Tyle wyniosła łączna kwota, którą w ciągu 
zaledwie dwóch dni zebrano na odbudo-
wę katedry Notre-Dame de Paris, która 
spłonęła 15 kwietnia 2019 r.
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Roczne wynagrodzenie prezesa (brutto)

Przeciętne roczne wynagrodzenie (brutto)

Ile zarabia prezes Narodowego Banku Polskiego
(w złotych)

Ludzie regularnie czytający, żyją staty-
stycznie o dwa lata dłużej niż nieczytający, 
a trzy i pół godziny czytania tygodniowo 
zmniejsza ryzyko przedwczesnej śmierci 
o 23 procent. Tak twierdzą naukowcy z Uni-
wersytetu w Yale, a ich koledzy z Uniwer-
sytetu w Sussex dodają, że już po sześciu 
minutach czytania beletrystyki poziom 
kortyzolu, nazywanego hormonem stresu, 
może zmniejszyć się nawet o 8 procent. 

Eksperci przekonują, że pozytyw-
ny wpływ czytania nie ogranicza się do 

zwiększenia zasobu słownictwa, posze-
rzenia wiedzy i kształtowania postaw. 
Lektura poprawia funkcjonowanie mó-
zgu – pobudza neurony, poprawiając 
pamięć i zwiększając neuroplastyczność 
najważniejszego ludzkiego organu. Przy 
czym ten wpływ się zwiększa, gdy się-
gamy po utwory reprezentujące różne 
gatunki: literaturę faktu i �kcyjne fabuły, 
konwencję realistyczną z fantastyką. Do-
bre dla mózgu okazuje się nawet czyta-
nie… książek kucharskich.

W odpowiedzi na spekulacje medialne 
Narodowy Bank Polski opublikował infor-
mację o płacach kierownictwa w latach 
1995–2018. W 1995 roku Hanna Gronkie-
wicz-Waltz – ówczesna prezes – zarobiła 
138 tys. 658 zł brutto, czyli 16,45 raza 
więcej niż wynosiło ówczesne przecięt-
ne roczne wynagrodzenie. W 2000 roku 
ta sama osoba otrzymała 547 tys. 584 zł 
(23,72 raza więcej niż przeciętny pracow-
nik). W 2005 roku, kiedy prezesem był Le-
szek Balcerowicz, jego zarobki wyniosły 

362 tys. 440 zł brutto (12,69 raza więcej 
niż zarobił przeciętny Polak). W 2009 roku 
prezes Sławomir Skrzypek otrzymał 412 
tys. 861 zł brutto (przeciętne wynagro-
dzenie było 11,09 raza niższe). W 2015 
roku prezesem znowu był Marek Belka, 
który zarabiał 800 tys. 162 zł brutto (17,1 
raza więcej niż wyniosły przeciętne roczne 
zarobki). Obecny prezes Adam Glapiński 
w 2018 roku zarobił 709 tys. 611 zł brut-
to (12,9 raza więcej niż wynosiły zarobki 
przeciętnego Polaka).

Ile zarabia prezes NBP 

Parlament Europejski w Strasburgu 
opowiedział się za zniesieniem zmiany 
czasu w państwach Unii Europejskiej. Przy 
tej okazji Ministerstwo Przedsiębiorczości 
i Technologii przeprowadziło sondaż, 
który pokazał, że 74,2 proc. dorosłych 
Polaków chciałoby, żeby na stałe wpro-
wadzono czas letni. Zwolennicy czasu 
zimowego liczyli sobie jedynie 14,8 proc. 
Co dziesiąta osoba stwierdziła, że nie ma 
zdania na ten temat. 

Według autorów badania Polacy opo-
wiadający się za wprowadzeniem czasu 
letniego reprezentują wszystkie grupy 
społeczno-demogra�czne i zawodowe. 
Tymczasem optujący za wprowadzeniem 
czasu zimowego reprezentowali profesje, 
które badacze określili jako „specy�czne” 
– były to osoby zatrudnione w prywat-
nych gospodarstwach rolnych, a także 
rolnicy, robotnicy niewykwali�kowani 
i niepracujące gospodynie domowe. 

Polacy chcą czasu letniegoChociaż pracownikom �zycznym za-
wód urzędnika czy księgowego może 
wydawać się lekką pracą, 79,1 proc. pra-
cowników biurowych odczuwa różnego 
rodzaju bóle: głowy (35 proc.), barków, 
oczu, szyi (57 proc.) i łopatek, a także ko-
ści krzyżowej (ponad 50 proc.) i nadgarst-
ków. Ponadto badanie przeprowadzone 
przez �rmę HealthDesk – pierwszy w Pol-
sce raport na temat zdrowia pracowników 
biurowych – pokazało, że ten rodzaj pracy 
może prowadzić do powstawania chorób 
ortodontycznych i stomatologicznych 
– przyczyną jest długotrwałe przebywa-
nie w pozycji statycznej z wysuniętą do 

Praca biurowa niebezpieczna
dla zdrowia

przodu głową, skutkujące zmianą położe-
nia żuchwy. W raporcie wskazuje się rów-
nież negatywny wpływ pracy biurowej 
na zdrowie psychiczne pracowników – aż 
80,9 proc. z nich narzeka na stres. 

Czyli… gdy się leży, 71 tysięcy się nale-
ży. Właśnie taką kwotę (w przeliczeniu z eu-
ro na złotówki) oferuje amerykańska Naro-
dowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni 
Kosmicznej (NASA) za udział w trwającym 
trzy miesiące eksperymencie mającym 
sprawdzić wpływ nieważkości na zdrowie 
astronautów. Projekt jest adresowany wy-
łącznie do zdrowych, niepalących kobiet w 
wieku od 24 do 50 lat, które mają 153–190 
cm wzrostu, a ich indeks BMI (proporcja 

masy ciała do wzrostu) wynosi od 19 do 
30. Ich zadaniem będzie… leżenie w łóż-
ku przez 60 dni – naukowcy twierdzą bo-
wiem, że długotrwałe przebywanie w po-
zycji leżącej daje podobne efekty do stanu 
nieważkości. Panie będą mogły czytać, 
oglądać �lmy i na inne sposoby wypełniać 
czas, muszą jednak liczyć się z konieczno-
ścią wykonywania wszystkich czynności 
„na leżąco” – łącznie z jedzeniem, myciem 
i czynnościami �zjologicznymi.

Kosmiczna oferta

Popularność stylów rodzicielstwa od-
zwierciedla poziom nierówności społecz-
nych – twierdzą naukowcy Matthias Doepke 
(Northwestern University) i Fabrizio Zilibotti 
(Uniwersytet w Yale). Psychologowie wyróż-
niają trzy style wychowania – pobłażliwy 
(bezwarunkowa akceptacja decyzji dziecka), 
stanowczy (dzieci podejmują wybory, ale 
rodzice wpływają na nie przez odpowiednie 
ukazywanie konsekwencji), apodyktyczny 
(rodzice podejmują decyzje za dzieci). 

Według badań, im większy poziom 
nierówności wynagrodzeń, tym mniej jest 
pobłażliwych ojców i matek. Przy czym 
tam, gdzie większe znaczenie ma wiedza 

wyniesiona z domu, przeważa model 
apodyktyczny, a tam, gdzie większą wagę 
przywiązuje się do edukacji formalnej, 
popularność zdobywa model stanowczy. 
I tak, w Szwecji, gdzie różnice między 
wynagrodzeniami są niewielkie, odsetek 
pobłażliwych rodziców dochodzi do 74 
proc., podczas gdy w Stanach Zjedno-
czonych, gdzie płace różnią się bardziej, 
jest ich już tylko 21 proc. W Rwandzie, 
gdzie wykształcenie wyższe zyskuje tylko 
5 proc., przeważa model apodyktyczny, 
a w Korei Południowej, gdzie osób z tym 
poziomem wykształcenia jest najwięcej 
na świecie, dominuje model stanowczy.

O stylach wychowania

Chcesz żyć dłużej? Czytaj książki! 

Koalicja Europejska, też w Polsce często słyszę, jak wy możecie, 
z Millerem, z komunistami  na jednej liście albo z kimś tam... To jest 
coś, co szalenie imponuje moim kolegom w Parlamencie Europejskim.

Róża Maria Barbara Gräfin von Thun und Hohenstein
europosłanka PO
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Gość z Turcji w Gdyni

DZIEJE POLSKI NAD BAŁTYKIEM  W XX WIEKU 
(CZĘŚĆ 4)

W 1926 roku, kiedy powołano Żeglugę Polską, coraz częściej zawijały do Gdyni 
statki obcych bander, cumując przy prowizorycznie zbudowanym molu. Po-
wiedzmy, zwykłe życie budującego się portu, przyjmującego statki, ale jeden z 
nich był przyjęty bardzo uroczyście. Otóż tego roku wyruszył ze Stambułu statek 
Kara Deniz posiadający na swoim pokładzie wystawę przemysłu tureckiego. Miał 
on opłynąć Europę, zawijając do kilku portów, a docelowy miał być Leningrad. W 
drodze powrotnej też miał się zatrzymać w kilku portach, w tym w Gdańsku. Tak 
też się stało. Organizatorzy rejsu nie przewidzieli jednak zawinięcia do Gdyni. 

A przecież od 1924 roku łączyły Pol-
skę z Turcją, już republikańską Kemala 
Paszy Atatürka, stosunki dyplomatyczne. 
Obok tego we wrześniu tego roku miała 
miejsce wystawa przemysłu polskiego 
w Stambule zorganizowana przez Sto-
warzyszenie Kupców Polskich. Czyżby 
organizatorów wystawy nie interesowała 
Gdynia? Uważali, że jest portem w budo-
wie i ze strony władz polskich nie będzie 
takiego przyjęcia, jak w innych portach.  
A stało się zupełnie inaczej. 

Nie wchodząc w szczegóły, Zygmunt 
Vetulani, radca handlowy Poselstwa RP 
w Ankarze, przybył do Stambułu jesz-
cze przed wypłynięciem Kara Deniz 
i zwiedził na jego pokładzie wystawę. 
Uznał, że należy ją pokazać w Polsce. 
Dzięki jego staraniom i przy poparciu 
Wydziału Wschodniego polskiego MSZ 
władze tureckie zgodziły się na zawinię-
cie statku do Gdyni. 

Kara Deniz po jednodniowym poby-
cie w porcie Wolnego Miasta Gdańska 
3 sierpnia 1926 roku zawinął do Gdy-
ni. Na polskich wodach terytorialnych 
powitały go dwa okręty wojenne oraz 
przelatujące nad nim samoloty z bazy 
lotnictwa morskiego w Pucku. Turków 
witała liczna delegacja, z gospodarzem 
województwa pomorskiego, wojewodą 
Stanisławem Wachowiakiem, na czele. 
Ze strony tureckiej witał gości na statku 
poseł turecki w Warszawie, Yahia Kemal. 
Tego dnia krótko zwiedzano wystawę, 
część dalszą odłożono na dzień następ-
ny. O godzinie 21 w miejscowym kasynie 
odbył się uroczysty obiad na cześć gości 
z Turcji. Wśród licznych wystąpień, nie 
tylko wojewody czy posła tureckiego, 
podkreślano fakt nieuznania przez Tur-
cję rozbiorów Polski. Przypomniano, że po okresie wojen polsko-tureckich nastąpiły 
przyjazne stosunki obu państw. Jeśli za czasów osmańskich stały się one przyjazne, 
to przypuszczano, że za Republiki Tureckiej pozostaną one takie same, a być może ta 
przyjaźń jeszcze się zacieśni. Na zakończenie tego uroczystego spotkania odbyła się 
zabawa taneczna z udziałem gości. Obiad był sfinansowany ze środków państwowych, 
natomiast wszelkie posiłki czy napoje podczas zabawy goście musieli sami opłacać. 
Aby tureccy goście nie byli tym dotknięci, płacili za nich przedstawiciele delegacji pol-
skiej. Wśród przybyłych rzucała się w oczy grupa kobiet ubranych po europejsku. 

Następnego dnia dalej zwiedzano wystawę, która składała się z sześciu działów. 
Oglądano wyroby młodego przemysłu tureckiego w postaci makat i dywanów oraz 
wyrobów z porcelany i fajansu. W dziale mody eksponowano głównie futra, w rolni-
czym zapoznawano widzów z uprawami typowych dla Turcji warzyw i owoców. Czę-
stowano gości wodą mineralną pochodzącą z tamtejszych uzdrowisk. Prezentowano 
też wyroby z miedzi, w tym liczne naczynia. To, co pokazywano na wystawie, można 
było na miejscu kupić. Czas zwiedzającym umilała orkiestra. Wystawę zwiedzały 
tłumy, gdyż z racji wakacji wiele osób z głębi kraju odpoczywało na Wybrzeżu. Przy-
bywali letnicy nie tylko z Gdyni, ale też z Pucka, Helu, Jastarni i Orłowa Morskiego.

Kara Deniz opuścił Gdynię 5 sierpnia 1926 roku. Jego załoga i wystawcy wy-
wozili miłe wrażenia, bowiem nie spodziewali się tak ciepłego przyjęcia w polskim 
porcie, choć ich statek cumował przy prowizorycznym molu. Wiadomość o ser-
deczności Polaków wobec Turcji, o zainteresowaniu ich krajem, poszła w świat. Na 
pewno zaważyła na tym owa ciekawość Turcji, jako że pozostawała dla nas, Polaków, 
egzotycznym krajem Bliskiego Wschodu.

Aleksander Miśkiewicz 
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Zygmunt Vetulani, radca handlowy 
Poselstwa RP w Ankarze.
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Stanisław Wachowiak, wojewoda 
pomorski (1924–1926).

– Na spotkanie zorganizowane 
w Strzebielinku przyjechał Pan spe-
cjalnie ze Stanów Zjednoczonych?

– Mam kontakt z kolegami, którzy 
byli tam internowani. I poinformowa-
li mnie o tym. To okazja do rozmowy 
i wspomnień, ponieważ kiedyś praco-
wałem w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 
Należałem do Wolnych Związków Za-
wodowych Wybrzeża, później do „So-
lidarności” w Stoczni Gdańskiej. Byłem 
związany m.in. z Anną Walentynowicz, 
brałem udział w strajku w sierpniu ’80, 
przewodniczyłem na wydziale MY. To, 

STRZEBIELINKOWCY

Każdego próbowali złamać
RYSZARD KUCZKOWSKI
Rocznik 1953, członek NSZZ „Solidarność” w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, łącznik mię-
dzy Wydziałem MY a Komitetem Założycielskim NSZZ „Solidarność”

czym się mogę pochwalić, to fakt, że 
wbijałem palik pod pomnik Poległych 
Stoczniowców.  

  
– Mówi Pan, że to spotkanie jest 
„okazją do wspomnień”. Jak więc 
wygląda Pana wspomnienie z czasu 
internowania?

– Jak u wielu osób, nakaz zatrzyma-
nia był z 13 grudnia 1981 roku. Służba 
Bezpieczeństwa przyszła aresztować 
mnie do rodziców, ale byłem już po 
ślubie i mieszkałem z żoną w innym 
miejscu. W pracy zostałem wezwany 

Ryszard Kuczkowski i śp. Anna Walentynowicz przed Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej.
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do kierownika wydziału i tam czekała 
na mnie SB. Zawieźli mnie prosto na 
komendę, gdzie przenocowałem, a póź-
niej przewieźli do Strzebielinka.  

  
– Spodziewał się Pan internowa-
nia?

– Chcieli mnie zatrzymać 13 grud-
nia, więc tak. Mogłem zejść do podzie-
mia, ale trzeba było za coś żyć. 

  
– Jak wyglądały warunki, gdy trafił 
Pan do Strzebielinka?

– Każdy był nerwowy, ponieważ 
nie wiedzieliśmy, jak długo będziemy 
siedzieć. Powiedziano nam, że zostali-
śmy zatrzymani, aby nie działać prze-
ciwko Polsce… I oni są tacy dobrzy, 
że zamknęli nas, abyśmy nie popełnili 
przestępstwa. Nikt nie miał z nas wyro-
ku. Nikt nie wiedział, jak długo będzie 
internowany. Potem przychodzili i pró-
bowali łamać. Każdemu proponowali 
współpracę. To był system.  

  
– W jaki sposób Pana próbowano 
złamać?

– Tym, że dostanę mieszkanie ze 
stoczni. W zamian za to miałem być 
gumowym uchem i donosić o tym, co 
usłyszę. Nie złamali mnie, ale ojciec mi 
powiedział: „Synu, zabiorą ci zdrowie, 
tutaj jesteś spalony”. Za jego namową 
zdecydowałem się opuścić kraj. Wiem, że 
niektórzy koledzy mieli o to pretensje do 
mnie, że skoro zacząłem działać, to powi-
nienem był zostać, tym bardziej że byłem 
w opozycji jeszcze przed „Solidarnością”. 
Ale założyłem już rodzinę, a nikt z nas nie 
wiedział, jak długo będziemy przetrzymy-
wani. Więc zdecydowałem się wyjechać. 
Dziś działam w polonijnych organiza-
cjach, należę m.in. do Kongresu Polonii 
Amerykańskiej na stan Nowy Jork.    

  
– Prowadził Pan w Strzebielinku 
głodówkę. Może Pan powiedzieć 
kilka słów na ten temat?

– Przez tydzień głodowałem wraz 
z innymi osobami. Najgorsze były pierw-
sze trzy dni i noce, gdy nie mogłem spać z 
tego powodu. Potem dało się już wytrzy-
mać. Jeśli dobrze pamiętam, to chcieliśmy 
w ten sposób wywalczyć otwarcie cel.

(witt)

48 finalistów, po troje uczniów z 16 
województw, którzy otrzymali naj-
wyższą liczbę punktów podczas 
drugiego etapu VI edycji konkur-
su „Olimpiada Solidarności. Dwie 
dekady historii”, uczestniczyło 
w dniach 14–17 kwietnia w wizycie 
studyjnej w Gdańsku.

Podczas wizyty, której współorgani-
zatorem jest województwo pomorskie, 
uczniowie przygotowują się do ogólno-
polskiego finału konkursu zapowiedzia-
nego na początek czerwca w Poznaniu. 

Wizyta studyjna w Gdańsku
OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI

Fundacja Centrum Solidarności – or-
ganizator konkursu – przygotowała dla 
laureatów rozbudowany program zajęć. 
Oprócz zwiedzania miejsc historycznych, 
uczniowie biorą udział w warsztatach z 
autoprezentacji, wystąpień publicznych, 
filmu, dziennikarstwa i kreatywności. W 
tym samym czasie ich nauczyciele opie-
kunowie z 16 województw uczestniczą 
w warsztatach z weryfikowania niepraw-
dziwych informacji, tzw. fake newsów. 

Ważnym celem wizyty studyjnej jest 
przekazanie uczniom wiedzy i umie-
jętności, które pozwolą im jak najlepiej 

przygotować się do stworzenia prezenta-
cji finałowych. Uczniowie w trzyosobo-
wych zespołach wojewódzkich pracują 
nad wybranym zagadnieniem, które 
przedstawią w krótkiej formie filmo-
wej. Przygotowane tak prezentacje będą 
bronić publicznie podczas czerwcowego 
finału przed komisją konkursową. Na 
zwycięzców czekają indeksy uniwersy-
teckie, stypendia i nagrody rzeczowe. 

Partnerami konkursu są NSZZ „So-
lidarność” oraz IPN, zaś patronatem 
medialnym objął wydarzenie „Tygodnik 
Solidarność”.
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PSYCHOLOGIA NA CO DZIEŃ

Granice w relacjach międzyludzkich
 Z definicji granica to linia zamykająca lub oddzielająca pewien określony 
obszar, linia podziału. Granica to również miara czegoś dozwolonego, to 
także kres możliwości fizycznych lub psychicznych człowieka. Natomiast 
granica psychologiczna to nasze terytorium, to, co zależy od nas i do nas 
należy: myśli, uczucia, decyzje, czyny, potrzeby, prawa, tajemnice i sposób 
dysponowania rzeczami. Granica zakreśla przestrzeń, która do kogoś na-
leży, nie można tam sobie swobodnie wchodzić i wychodzić. W pewnym 
uproszczeniu: granica ma za zadanie informować innych o tym, „czyj to 
jest ogródek i kto może zrywać tam kwiatki”.

 W trakcie życia każdy człowiek two-
rzy własny system granic fizycznych, 
psychologicznych, emocjonalnych, 
intelektualnych i duchowych. Granice 
fizyczne – określają barierę dla fizycz-
nej bliskości, akceptowalnej dla bliskich 
nam osób, a niedostępnych dla innych, 
określają również dystans w kontaktach 
międzyludzkich. Granice emocjonalne 
pomagają nazywać uczucia i emocje. 
Intelektualne – określają, czego chcemy i 
potrzebujemy, a co jest nam nieprzydat-
ne, zaś duchowe – związane ze światem 
wartości, systemem przekonań i wyzna-
waną religią. Dzięki systemowi granic 
potrafimy sprecyzować nasze pragnienia 
i nie mylimy ich z potrzebami innych. 
Najprościej objaśnić, czym są granice 
materialne, to pieniądze, samochód, 
dom, torebka, ubranie, biżuteria. Jeśli 
ktoś powie: „oddawaj!”, to mówiąc: „nie” 
wiemy, że postępuje niewłaściwie, mamy 
obowiązek bronić swojej własności. Na-
tomiast granice osobiste (psychologicz-
ne) są trudniejsze do wyjaśnienia.

Rodzaje osobistych granic

 Wszystkie żywe istoty, to jest drze-
wa, rośliny, zwierzęta, bakterie i oczy-
wiście ludzie, po to, aby przeżyć muszą 
wymieniać z innymi zasoby material-
ne (np. dostęp do światła, ciepła, wody 
i pożywienia), a ponieważ człowiek jest 
istotą społeczną, by przetrwać, musi do-
konywać wymiany również psycholo-
gicznej i społecznej. Wymieniamy emo-
cje, uczucia, wiedzę, myśli, przekonania, 
doświadczenia, wsparcie i poczucie 
bezpieczeństwa. Jeśli nasze granice są 
nienaruszone i „zdrowe”, to nie mamy 
problemu z wymianą. Nienaruszony 
system granic charakteryzuje się tym, 

granic i tzw. mury zamiast granic mogą 
być wynikiem traumy lub pozostawania 
w trudnej (toksycznej) relacji z ważny-
mi dla nas osobami (rodzicami, rówie-
śnikami, przełożonymi, sąsiadami), 
które same miały trudności w obszarze 
granic. Jeśli mamy trudności z mówie-
niem słowa „nie”, nie umiemy wyrażać 
swoich potrzeb, zgadzamy się, żeby ktoś 
był wobec nas nadmiernie wymagają-
cy, kontrolujący, krytyczny, aroganc-
ki, obraźliwy, nadopiekuńczy – może 
to oznaczać, że prawdopodobnie nie 
potrafimy utrzymać własnych granic 
w dobrym stanie. 

Zupełny brak granic również utrud-
nia kontakty interpersonalne. Głównie 
z tego powodu, że osoba pozbawiona 
granic nieustająco cierpi z powodu po-
czucia zagrożenia. Brak granic oznacza 
również brak wartościowych relacji 
z innymi ludźmi, przyjmowanie roli 
agresora lub ofiary, naruszanie cudzych 
granic i zupełny brak umiejętności mó-
wienia „nie”. Przykładowo: „Czy mogła-
byś wziąć ten dyżur za mnie, bo ja nie 
mogę?”. Osoba, która nie ma granic, 
po raz kolejny powie: „tak”. Brak gra-
nic – to brak ochrony przed ingerencją 
w sferę osobistą ze strony innych, jak 
również naruszanie czyichś barier. 

Niektórzy z powodu niemożliwego 
do opanowania strachu i gniewu zbu-
dowali wokół siebie mury (nikt nie ma 
do nich dostępu). Usztywnienie granic 
może spowodować samotność, izola-
cję, brak ciepłego kontaktu w relacjach 
z ludźmi. Mury zamiast granic oznacza-
ją całkowite odgrodzenie się od innych 
osób i izolację społeczną (brak wymia-
ny). Osoby, które wybudowały wokół 
siebie mury, cierpią z powodu samot-
ności, brak im poczucia bezpieczeństwa 
w kontaktach z drugim człowiekiem. Z 
powodu strachu zawsze mówią: „nie”. 

Dbaj o siebie, stawiaj granice

Osoby empatyczne i wrażliwe szybko 
wyłapują subtelne zmiany wyrazu twa-
rzy i zachowań u innych, widzą potrzeby 
swojego rozmówcy i z tego powodu trud-
no jest im stawiać wyraźne granice. Mogą 
sobie radzić z problemem z pomocą i nie-
dosłownością wyrażeń, na przykład oso-
bie, która prosi nas o wzięcie dodatkowe-
go dyżuru, można odpowiedzieć: „To był 
dla mnie długi dzień”, zamiast asertyw-
nego: „Jestem zmęczona i chcę wrócić do 
domu”. Stawianie granic nie oznacza od-
mawiania, możemy wprowadzić własne 
zasady, przykładowo: „Chętnie wezmę za 
ciebie dyżur w innym czasie, gdy będziesz 
potrzebowała, teraz jednak jestem zmę-
czona i chcę wrócić do domu”.

O nasze granice musimy zadbać 
sami, nikt inny tego za nas nie zro-
bi. Początkowo otoczenie może mieć 
problem z respektowaniem naszych 
wyraźnie postawionych granic, ale jeśli 
będziemy je stawiać stanowczo i konse-
kwentnie, szybko się tego nauczy.

Osoby, które chcą poznać stan swo-
ich granic, zapraszamy do związkowego 
Biura Pracy na testy, można umówić się 
również drogą mailową: 
r.tkaczyk@solidarnosc.gda.pl

Renata Tkaczyk

O nasze granice musimy 
zadbać sami, nikt inny tego 
za nas nie zrobi. Początkowo 
otoczenie może mieć problem 
z respektowaniem naszych 
wyraźnie postawionych 
granic, ale jeśli będziemy 
je stawiać stanowczo 
i konsekwentnie, szybko się 
tego nauczy.

(nie wiedzą, kiedy wkraczają na czyjeś 
terytorium), toteż często są odbierane 
jako napastnicy lub manipulanci. Oso-
ba z uszkodzonymi granicami może 
czuć się odpowiedzialna za czyjeś uczu-
cia, myśli i zachowania, chociaż nikt jej 
do tego nie upoważnił.  Przykładowo 
teściowa zabiera się za układanie rze-
czy w szafie synowej, choć nikt ją o to 
nie poprosił. Osoba z „uszkodzonymi 
granicami” wywołuje konflikty, bo ma 
trudności w respektowaniu granic in-
nych, brak jej poczucia bezpieczeństwa 
(teściowa układając w szafie chciała do-
brze, a zamiast podziękowania usłyszała 
cierpkie uwagi) i trudno przychodzi jej 
zachować postawę asertywną. Uszko-
dzone granice, a także zupełny brak 

że oczywiście mamy granice, 
ale są w nich wytyczone i wy-
raźnie zaznaczone „przejścia”, 
które umożliwiają wymianę. 

Dzięki tym wyraźnie zazna-
czonym „przejściom” nie-

naruszony system granic 
umożliwia świadome 
wchodzenie w związki, 
nawiązywanie blisko-
ści, satysfakcję z kon-
taktów międzyludz-
kich i przebywania 
z ludźmi, daje nam 
poczucie bezpieczeń-
stwa w relacji z inny-
mi, a także, co chyba 

najważniejsze, umożli-
wia respektowanie granic 

innych ludzi. „Zdrowy”, 
nienaruszony system granic 

umożliwia zachowanie aser-
tywnej postawy nawet w sytu-
acjach konfliktowych.

Czasami granice niektó-
rych ludzi ulegają uszkodzeniu i z tego 
powodu nie potrafią w pełni realizować 
swojego potencjału (nie wymieniają się 
w sposób bezpieczny z innymi). Osoby 
z uszkodzonymi granicami mają tylko 
częściową świadomość granic innych 
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Wspólnie budujemy Ołtarz Ojczyzny w bazylice św. Brygidy. To wyjątkowe 
nasze związkowe votum złożone Bogu za odzyskanie wolności i za „Solidar-
ność”. Zwracamy się zatem o wsparcie w tym zacnym celu poprzez datki na 
zakup szlachetnych materiałów do budowy Bursztynowego Ołtarza.

Wspólnie zbudujmy ołtarz

Każda wpłata, nawet najdrobniejsza, umożliwi zamówienie materiałów koniecz-
nych do wykonania następnych etapów dzieła. By ołtarz lśnił pełnym blaskiem, 
potrzebne są materiały, które posłużą do konstrukcji stylizowanych łanów pszenicy, 
wśród których pojawią się maki, chabry i inne ozdobne elementy Bursztynowego 
Ołtarza. Pierwszy moduł zdobienia można już podziwiać w świątyni. Drugi jest 
w końcowej fazie budowy. Na materiał, w zależności od kursu miedzi na giełdzie, 
w przybliżeniu potrzebne będzie jeszcze 40 tys. zł.

Przypomnijmy, że artyści wraz z historykami sztuki dostosowali projekt dzieła 
do zabytkowego charakteru świątyni, a stoczniowcy i technicy różnych specjalności 
zrealizowali harmonijną konstrukcję wielkiej, sięgającej sklepienia, nadstawy ołta-
rzowej i jej oświetlenie pozwalające wydobyć urok bursztynowych witraży.

Śmiały projekt wielkiej kompozycji, wpasowanej w architekturę świątyni, jest 
autorstwa prof. Stanisława Radwańskiego z ASP w Gdańsku, a jego wykonawcami 
są znakomici artyści bursztynnicy: Leszek Sobiech oraz Iwona Pomoryn i Mariusz 
Drapikowski.

Prof.esor Radwański wyrzeźbił także brązowe postaci u stóp ołtarza, filary na-
szego Kościoła, czyli papieża Jana Pawła II i prymasa ks. kardynała Stefana Wyszyń-
skiego. Centralnym elementem ołtarza jest obraz Matki Boskiej – Opiekunki Ludzi 
Pracy, namalowany przez ks. Franciszka Znanieckiego z Pelplina na początku lat 70. 
Ówczesny kardynał Karol Wojtyła i prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński w 
1975 roku zawieźli ikonę do Watykanu, tam poświęcił ją papież Paweł VI. Świątynia 
była wówczas odbudowywana z wojennej pożogi.

Madonna i Dzieciątko otrzymały nowe bursztynowe korony poświęcone przez 
Jana Pawła II w lipcu 2001 r. i rzeźbioną sukienkę z unikatowego białego bursztynu.
Po obydwu stronach obrazu umieszczono figury patronek Europy: św. Brygidy 
Szwedzkiej i św. Elżbiety Hesselblad. Pod sklepieniem zrywa się do lotu biały orzeł 
bursztynowy. Kompozycję wzbogacą pnące się ku górze srebrne i pozłacane la-
torośle winnego krzewu. Na szczycie ołtarza umieszczone są stylizowane krzyże, 
nawiązujące do tych powstańczych, żołnierskich, partyzanckich i przydrożnych.

Z góry dziękujemy za wsparcie finansowe na realizację tego niepowtarzalne-
go solidarnościowego Dzieła. Zadeklarowaną kwotę, jako darowiznę na zakup 
specjalnych rurek i taśmy z miedzi do kontynuowania budowy Bursztynowego 
Ołtarza w bazylice św. Brygidy, wpłacajmy na konto:

Region Gdański NSZZ ,,Solidarność” ul. Wały Piastowskie 24; 80-855 
Gdańsk; Bank Millennium O/Gdańsk nr 34 1160 2200 0000 0000 6189 1527, 
z dopiskiem „Ołtarz”
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Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi

ś.p.

Zbyszka Bierawskiego 
Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim składają  

koleżanki i koledzy z Komisji Międzyzakładowej  
NSZZ „Solidarność” przy GPEC Sp. z o.o.

Serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci 

Siostry 

przewodniczącemu Stanisławowi Kotyńskiemu składa  
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”  

przy Gdańskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
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Wojewoda pomorski Dariusz Drelich wydał zgodę na cykliczne organizowanie 
zgromadzeń na placu Solidarności wokół pomnika Poległych Stoczniowców 
przez Organizację Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej. To 
odpowiedź na kolejne próby zawłaszczania tego wyjątkowego miejsca. 

Budowa pomnika Poległych Stoczniowców, Gdańsk, rok 1981.

Pomnik  
pamięci 
i przestrogi 

Miały tam miejsce wydarzenia nie-
zmiernie ważne. Od współczesnych po-
litycznych harcowników powinno ono 
pozostać wolne. Nie jest to miejsce na 
manifestacje służące zaspokojeniu poli-
tycznych apetytów…

Pomnik z trzech monumentalnych 
krzyży stał się symbolem stłumionego 
robotniczego buntu, solidarnościowego 
zrywu i miejscem gromadzącym mani-
festujących przeciwko totalitaryzmowi. 

Zgromadzenie cykliczne

Kolejno przez trzy lata 10 kwietnia, 3 
maja, 4 czerwca, 14 sierpnia oraz 11 li-
stopada organizacja NSZZ „S” ze Stoczni 
Gdańskiej będzie gospodarzem uroczy-
stości pod pomnikiem Poległych Stocz-
niowców. Rozporządzenie wojewody 
pomorskiego obowiązuje od godziny 6 
do 22 każdego z tych dni. Celem zgro-
madzeń będzie „uczczenie doniosłych i 
istotnych dla historii Rzeczypospolitej 
Polskiej wydarzeń w formie zgromadze-
nia stacjonarnego”.

Wydanie rozporządzenia było możliwe 
dzięki znowelizowanym przed dwoma laty, 
obowiązującym od 1 kwietnia 2017 roku, 
przepisom ustawy o zgromadzeniach pu-
blicznych, wprowadzającej pojęcie „zgro-
madzenia cyklicznego”. Zgromadzenia 
cykliczne wymagają zgody wojewody, 
mają wyższy status niż pozostałe manife-
stacje. Uzyskanie od wojewody zgody na 
zgromadzenie cykliczne ogranicza prawo 
do organizowania innych zgromadzeń w 
tym miejscu i czasie.

Jeżeli zgromadzenia są organizowane 
przez tego samego organizatora w tym sa-
mym miejscu (lub na tej samej trasie) co 
najmniej cztery razy w roku według opra-
cowanego terminarza lub co najmniej raz 
w roku w dniach świąt państwowych, a te 
wydarzenia odbywały się w ciągu ostat-
nich trzech lat i miały na celu w szcze-
gólności uczczenie doniosłych i istotnych 
dla historii wydarzeń, organizator może 
zwrócić się z wnioskiem do wojewody o 
wyrażenie zgody na cykliczne organizo-
wanie tych zgromadzeń.

W tymże kontekście pojawił się 
termin rocznicy wyborów z 4 czerwca 
1989 roku.

Polityczny wyścig

Po tym, jak wojewoda pomorski 
Dariusz Drelich zezwolił na organizację 
uroczystości stoczniowej „Solidarności”, 

prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz 
zaapelowała, by zmienił decyzję. – W li-
ście piszę między innymi o tym, że plac 
Solidarności to clue naszej obywatelsko-
ści. Głęboka tożsamość gdańszczan, Polek 
i Polaków oraz Europejczyków. Każdy z 
nas wie, że postawienie pomnika Po-
ległych Stoczniowców było jednym z 
głównych postulatów strajkujących stocz-
niowców w sierpniu 1980 roku. Udało się 
postawić wielki pomnik z datków Polek i 
Polaków, który jest świętością. To miejsce 
jest po to, by tę pamięć pielęgnować – po-
wiedziała prezydent Gdańska podczas 
konferencji prasowej 1 kwietnia br. 

Aleksandra Dulkiewicz zaplanowała 
bowiem ze swoimi współpracownikami 
i ekipą z Europejskiego Centrum Soli-
darności, że na placu Solidarności stanie 
instalacja w kształcie okrągłego stołu. 

– Pod pomnikiem Poległych Stocz-
niowców zaczęły się różnego rodzaju 
ekscesy, nawet gdy ktoś składał kwiaty. 
Kiedyś tego nie było. Nieprawdą jest, 
że chcemy zablokować plac 4 czerwca. 
Chcemy odkłamać ten dzień. Zależy 
nam, żeby pod pomnikiem Poległych 
Stoczniowców nie było żadnych wystą-
pień politycznych. Mogą być tutaj lekcje 
historii dla młodzieży – mówił Karol 
Guzikiewicz, wiceprzewodniczący KM 
NSZZ „S” Stoczni Gdańskiej, radny PiS 
w pomorskim Sejmiku. 

Zgoda? 

– Chciałem uścisnąć pani dłoń i po-
wiedzieć, że nie chcemy dzielić Polaków. 
Chciałbym, żeby ten plac przestał dzielić, 
a zaczął łączyć. Myślę, że możemy zrobić 
nowe otwarcie. Powiedziała pani piękne 
słowa, popieram to, co pani powiedziała. 
Plac Solidarności powinien być wolny od 
polityków – ripostował Guzikiewicz.

– Zastanawiam się, czy pan do mnie 
mówi jako patriota i działacz „Solidar-
ności”, czy jako radny Prawa i Spra-
wiedliwości w Sejmiku? – dopytywała 
prezydent Gdańska, która przez wiele 
lat była działaczką Platformy Obywa-
telskiej, a i dzisiaj ściśle współpracuje z 
politykami tego ugrupowania. 

Na to z kolei odpowiedziało Stowa-
rzyszenie „Godność”, skupiające związ-
kowców, więźniów politycznych z okresu 
PRL: „W ostatnich trzech latach zmarły 
prezydent Gdańska pozwalał, aby przy 
pomniku Poległych Stoczniowców od-
bywały się manifestacje antyrządowe 
KOD-u, niemające nic wspólnego z walką 

stoczniowców i robotników Wybrzeża w 
grudniu 1970 r. Sugerowaliśmy, aby ten 
plac powierzono pod opiekę stoczniowej 
„Solidarności”, bowiem ma ona moralne 
prawo do czuwania nad pamięcią o zabi-
tych w grudniu 1970 roku” – list podpisali 
Stanisław Fudakowski, Andrzej Osipów i 
Czesław Nowak.

Pomnik i pamięć

Władza PRL bała się pamięci o Grud-
niu ’70. Cenzura prewencyjna skrzętnie 
usuwała wszelkie wzmianki w środkach 
masowego przekazu i podręcznikach. 
Nie przepuściła nawet sceny w „Czło-
wieku z marmuru”, w której Agnieszka 
(w tej roli Krystyna Janda) wiesza na 
stoczniowej bramie bukiet kwiatów.

Pod bramą stoczni w każdą rocznicę 
1970 roku i na Święto Pracy leżały kwia-
ty. Na grobach w kolejne rocznice skła-
dano kwiaty i wieńce „Ofierze Grudnia”, 
„Poległemu Koledze w wydarzeniach 
grudniowych”, które z mogił, pod lupą 
MO i SB, były usuwane.

Nie obeschły łzy matek, żony nie 
przestały nosić żałoby po zabitych mę-
żach, a te znaki pamięci okazały się nie-
bezpieczne dla właścicieli PRL. Stocz-
niowcy nigdy nie zapomnieli o swoich 
kolegach. Tuż po smutnym Bożym Na-
rodzeniu 1970 roku domagali się skrom-
nej tablicy u wejścia do zakładu. 

W 1971 roku Henryk Lenarciak, 
wówczas przewodniczący Rady Związku 
Zawodowego Metalowców na Wydziale 
W-4, i Henryk Jagielski, członek komite-
tu strajkowego i delegacji na rozmowy z 
Edwardem Gierkiem, wysunęli postulat 
budowy pomnika poległych.

Podczas 1-majowego pochodu w 1971 
roku robotnicy nieśli transparenty „Żą-
damy ukarania winnych za zajścia gru-
dniowe!” i „Żądamy odsłonięcia tablicy 
poległych stoczniowców”. Poeta Zbigniew 
Herbert 13 grudnia 1971 roku na Wawelu 
rozpoczął swój wykład od słów:

– Idąc do państwa uświadomiłem 
sobie, iż dzisiaj przypada pierwsza rocz-
nica tragicznych wydarzeń na Wybrzeżu. 
Chciałbym więc to, co mówić będę, po-
święcić poległym w walce o chleb.

Obchody w kamiennej ciszy

Od 1978 roku obchody rocznicy 
Grudnia ’70 organizowały Wolne Związ-
ki Zawodowe Wybrzeża, m.in. Anna Wa-
lentynowicz, Andrzej Gwiazda oraz Lech 
Wałęsa. Uczestniczyli w nich aktywnie 
Dariusz Kobzdej i Bogdan Borusewicz. 

17 sierpnia 1980 roku przy Bramie 
nr 2 strajkujący, ku czci zastrzelonych, 
ustawili drewniany krzyż, a 1 września 
zawiązał się Społeczny Komitet Budowy 
Pomnika Poległych Stoczniowców. 

1 października 1980 r. komitet wy-
brał wersję projektu pomnika, zapropo-
nowaną przez zespół: Bogdan Pietrusz-
ka, Elżbieta Szczodrowska-Peplińska, 
Robert Pepliński (rzeźbiarze) i Wiesław 
Szyślak (architekt). Małą architekturę w 
otoczeniu pomnika zaprojektowali Woj-
ciech Mokwiński i Jacek Krenz. 

Zespół ten zaproponował trzy krzy-
że, ze względu na bardziej uniwersalną 
symbolikę. Projekt zatwierdził (co było 
wymogiem) minister kultury prof. 
Wiktor Zin. 

Pomnik wzniesiono w ciągu dwóch 
miesięcy ze środków społecznych!

Pomordowanym – na znak wiecznej 
pamięci. Rządzącym – na znak prze-
strogi, że żaden konflikt społeczny w 
Ojczyźnie nie może być rozwiązany siłą. 
Współobywatelom – na znak nadziei, że 
zło może zostać przezwyciężone – wpisa-
no w akcie erekcyjnym monumentu.

Pomnik składa się więc z trzech 
krzyży, z których każdy waży 36 ton i 
mierzy 42 metry. Na każdym krzyżu 
zawieszona jest kotwica. Oznaczają one 
lata 1956, 1970 i 1976. Rok 1980 sym-
bolizowany jest przez krąg Solidarności 
w formie scen z życia stoczniowców. 

Na pomniku został umieszczony 
fragment wiersza „Który skrzywdziłeś” 
Czesława Miłosza.

Pośrodku muru umieszczony został 
napis: „Oddali życie, abyś Ty mógł żyć 
godnie”, a nad napisem słowa wypowie-
dziane 2 czerwca 1979 roku na placu 
Zwycięstwa w Warszawie przez Ojca 
Świętego: „Niech zstąpi Duch Twój 
i odnowi oblicze Ziemi – tej ziemi. 
Amen”. Pod napisami znajdują się na-
zwiska poległych. 

Wrażenie robi odlana z brązu postać 
rannego stoczniowca, próbującego osło-
nić się przed następnym strzałem.  Na 
murze rozpościera się werset 11 z Psal-
mu 29. „Pan da siłę swojemu ludowi, 
Pan da swojemu ludowi błogosławień-
stwo Pokoju”.

Ówczesne władze podjęły próbę 
zmiany jego nazwy na pomnik Pojedna-
nia oraz sugerowały zmianę usytuowa-
nia. Anna Walentynowicz zaprotesto-
wała, słusznie obawiając się, że może to 
umożliwić rozmycie odpowiedzialności 
za masakrę stoczniowców, a Andrzej 
Gwiazda stwierdził z wyrzutem i gorzką 
ironią, że następnym razem władza miej-
sce strzelania do protestujących powinna 
uzgodnić z architektem miejskim.  

W budowie pomnika brało udział 
kilkanaście zakładów pracy. Pomoc fi-
nansowa płynęła z kraju i z zagranicy. 
Pomnik jest pierwszym w powojennej 
historii monumentem wzniesionym 
całkowicie ze środków społecznych. Po-
wstanie tak wielkiego, monumentalnego 
pomnika w zaledwie trzy miesiące gra-
niczyło z cudem. 

Pierwszy pal pod budowę wbito 17 
września 1980 roku. Uroczystość wbu-
dowania kamienia węgielnego odbyła się 
6 grudnia 1980 roku. Do pamiątkowej 
tuby włożono ziemię z miejsc, gdzie w 
Grudniu 1970 roku zginęli robotnicy 
Wybrzeża, ziemię z katakumb rzymskich 
i ziemię uświęconą krwią polskich ofice-
rów zamordowanych w Katyniu.

14 grudnia 1980 roku we wszystkich 
kościołach w Polsce odprawiono msze 
święte w intencji ofiar Grudnia’70,  
a 16 grudnia 1980 r. pomnik został 
poświęcony przez ks. kard. Franciszka 
Macharskiego. Tego wieczoru na pla-
cu przed stocznią zebrało się ćwierć 
miliona osób. Była też – swoisty znak 
czasu – Kompania Honorowa Wojska 
Polskiego garnizonu „niebieskich be-
retów”. Obecność wojska symboliczne 
uświadamiała bezmiar tragedii z 1970 
roku, gdy naprzeciwko robotników sta-
nęło Wojsko Polskie. 

Pomnik stał się swoistym memento 
dla wszystkich, którzy chcieliby doko-
nać zamachu na prawa człowieka i god-
ność ludzi pracy.

„Nie chcemy wznosić czwartego 
krzyża z kolejną datą” – pisali wówczas 
członkowie komitetu jego budowy. Mi-
nął rok, a stoczniową bramę rozjechały 
czołgi…

Artur S. Górski 
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PORADY PRAWNE

Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy lub zachorował na choro-
bę zawodową, przysługują określone świadczenia zgodnie z ustawą z dnia 
30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków 
przy pracy i chorób zawodowych. Jednym z nich jest jednorazowe odszko-
dowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spo-
wodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Wyższe odszkodowania za wypadek 
przy pracy lub chorobę zawodową 

Oceny stopnia uszczerbku na zdro-
wiu oraz jego związku z wypadkiem 
przy pracy lub chorobą zawodową 
dokonuje po zakończeniu leczenia i re-
habilitacji lekarz orzecznik lub komisja 
lekarska ZUS. Wysokość kwot jednora-
zowych odszkodowań ogłasza minister 
właściwy do spraw zabezpieczenia spo-
łecznego. Kwota przysługująca za jeden 
procent uszczerbku na zdrowiu zmienia 
się raz w roku i nowe stawki obowiązują 
od 1 kwietnia danego roku do 31 marca 
roku następnego. Nowe kwoty jednora-
zowych odszkodowań z tytułu wypad-
ku przy pracy lub choroby zawodowej, 
obowiązujące od 1 kwietnia 2019 r. do 
dnia 31 marca 2020 r., wynoszą:
1.  917 zł za każdy procent stałego lub 

długotrwałego uszczerbku na zdro-
wiu,

2.  917 zł za każdy procent stałego 
lub długotrwałego uszczerbku 
na zdrowiu, z tytułu zwiększenia 
tego uszczerbku co najmniej o 10 
punktów procentowych, jeżeli po-
gorszenie się stanu zdrowia było 

następstwem wypadku przy pracy 
lub choroby zawodowej,

3.  16 048 zł z tytułu orzeczenia cał-
kowitej niezdolności do pracy oraz 
niezdolności do samodzielnej egzy-
stencji,

4.  16 048 zł z tytułu orzeczenia cał-
kowitej niezdolności do pracy oraz 
niezdolności do samodzielnej eg-
zystencji wskutek pogorszenia się 
stanu zdrowia rencisty, 

5.  82 531 zł, gdy do jednorazowego 
odszkodowania uprawniony jest 
tylko jeden członek rodziny, to jest 
małżonek lub dziecko zmarłego 
ubezpieczonego lub rencisty,

6.  41 265 zł, gdy do jednorazowego 
odszkodowania uprawniony jest 
jeden członek rodziny zmarłego 
ubezpieczonego lub rencisty inny 
niż małżonek lub dziecko,

7.  82 531 zł, gdy do jednorazowego od-
szkodowania uprawnieni są równo-
cześnie małżonek i jedno lub więcej 
dzieci zmarłego ubezpieczonego lub 
rencisty, oraz 16 048 zł z tytułu zwięk-

szenia tego odszkodowania przysłu-
gującego na każde z tych dzieci,

8.  82 531 zł, gdy do jednorazowego 
odszkodowania uprawnionych jest 
równocześnie dwoje lub więcej 
dzieci zmarłego ubezpieczonego 
lub rencisty, oraz 16 048 zł z tytułu 
zwiększenia tego odszkodowania 
przysługującego na drugie i każde 
następne dziecko,

9.  16 048 zł, gdy obok małżonka lub 
dzieci do jednorazowego odszkodo-
wania uprawnieni są równocześnie 
inni członkowie rodziny, każdemu 
z nich niezależnie od odszkodowa-
nia przysługującego małżonkowi 
lub dzieciom,

10.  41 265 zł, gdy do jednorazowego 
odszkodowania uprawnieni są tylko 
członkowie rodziny inni niż małżo-
nek lub dzieci zmarłego, oraz 16 048 
zł z tytułu zwiększenia tego odszko-
dowania przysługującego na drugiego 
i każdego następnego uprawnionego.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 
2019 r. w sprawie wysokości kwot 
jednorazowych odszkodowań z tytułu 
wypadku przy pracy lub choroby zawo-
dowej (Monitor Polski z dnia 27 marca 
2019 r poz. 270).

Iwona Pawlaczyk

PRAWNIK WYJAŚNIA

Trybunał Konstytucyjny orzekł 
w dniu 6 marca 2019 r., że zmienio-
ne zasady ustalania wysokości eme-
rytur kobiet z rocznika 1953, które 
pobierały wcześniejszą emeryturę, 
są niezgodne z Konstytucją. TK zba-
dał pytanie prawne skierowane z Są-
du Okręgowego w Szczecinie. Do 
sprawy przyłączył się rzecznik praw 
obywatelskich, wnosząc o uznanie 
niekonstytucyjności regulacji.

Orzeczenie dotyczy zmiany od 
1 stycznia 2013 r. zasad ustalania 
wysokości emerytury powszechnej, 
przyznawanej osobom urodzonym po 
31 grudnia 1948 r., które pobierały do-
tychczas tzw. wcześniejszą emeryturę. 
Celem zmiany było m.in. wygaszanie 
uprawnień do wcześniejszych emerytur. 
W ramach tego procesu wprowadzono 
różne rozwiązania przejściowe. Część 
z nich została zaadresowana do kobiet, 
które były uprawnione do wcześniej-
szej emerytury. Wszystkie te kobiety 
po uzyskaniu prawa do wcześniejszej 
emerytury mogły ponownie ustalić 
prawo do emerytury po osiągnięciu 
wieku emerytalnego w wysokości 60 
lat. Nowa emerytura była na ogół ko-
rzystniejsza. Natomiast zakwestionowa-
na przez Trybunał regulacja wyłączała 
z tej możliwości kobiety z rocznika 

1953. Nakazywała ona w stosunku do 
tego rocznika, aby wysokość emerytury 
ustalana po osiągnięciu wieku emery-
talnego była pomniejszana o wcze-
śniejsze wypłaty na wcze-
śniejszą emeryturą. 
To oznaczało, że 
przeliczona eme-
rytura była zde-
cydowanie mniej 
korzystna.

Przykład: Pani 
Katarzyna urodzo-
na w 1953 r. w 2008 
roku przeszła na tzw. 
wcześniejszą emery-
turę w wieku 55 lat, 
po przepracowaniu 30 
lat. Zrobiła tak samo, 
jak wcześniej to uczyniły jej starsze 
koleżanki. Wszystkie po otrzymaniu 
świadczenia pozostawały aktywne za-
wodowo, licząc na otrzymanie wyższej 
emerytury przysługującej po osiągnię-
ciu wieku emerytalnego w wysokości 60 
lat. Tymczasem zmodyfikowano zasady 
ustalania wysokości emerytury. Zmia-
na weszła w życie od 1 stycznia 2013 
r. Podstawa wymiaru emerytury z ty-
tułu osiągnięcia powszechnego wieku 
emerytalnego ulega pomniejszeniu o 
kwotę wcześniej wypłaconych świad-
czeń emerytalnych (tzw. wcześniej-

szych emerytur), co przekłada się na 
niższą wysokość przyszłej emerytury. 
Koleżanki pani Katarzyny skorzystały 
z możliwości złożenia wniosku o przy-
znanie nowej emerytury jeszcze w 2012 
r., a więc pod rządami niezmienionego 
stanu prawnego. Takiej możliwości nie 
miała pani Katarzyna, która 60 lat skoń-
czyła  dopiero w 2013 r.

Z danych rządowych wynika, że na 
niekonstytucyjnych przepisach mogło 
stracić nawet około 140 tys. kobiet 
z rocznika 1953. 

Łukasz Sulej

TK: emerytury kobiet z rocznika 1953 
przeliczono w sposób niekonstytucyjny

1953. Nakazywała ona w stosunku do 
tego rocznika, aby wysokość emerytury 
ustalana po osiągnięciu wieku emery-
talnego była pomniejszana o wcze-
śniejsze wypłaty na wcze-
śniejszą emeryturą. 

Katarzyna urodzo-
na w 1953 r. w 2008 
roku przeszła na tzw. 
wcześniejszą emery-
turę w wieku 55 lat, 
po przepracowaniu 30 
lat. Zrobiła tak samo, 

b niekonstytucyjny
1953. Nakazywała ona w stosunku do 

b niekonstytucyjny
1953. Nakazywała ona w stosunku do 
tego rocznika, aby wysokość emerytury 
ustalana po osiągnięciu wieku emery-
talnego była pomniejszana o wcze-
śniejsze wypłaty na wcze-
śniejszą emeryturą. 

na w 1953 r. w 2008 
roku przeszła na tzw. 
wcześniejszą emery-
turę w wieku 55 lat, 
po przepracowaniu 30 
lat. Zrobiła tak samo, 

b niekonstytucyjny

Jeśli do ustalenia podstawy wymiaru 
emerytury, renty lub kapitału początko-
wego ZUS przyjął „wynagrodzenie zero-
we”, można zgłosić wniosek o ponowne 
ustalenie wysokości świadczenia lub ka-
pitału początkowego z uwzględnieniem 
minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Gdy przy składaniu wniosku o 
emeryturę, rentę lub ustalenie kapi-
tału początkowego nie było możliwe 
udokumentowanie zarobków z okresu 
pozostawania w stosunku pracy, dlatego 
że np.:
 zakład pracy został zlikwidowany,
 nie można odnaleźć archiwum, które 

przechowuje dokumentację płacową 
zakładu pracy,

 dokumentacja kadrowo-płacowa z te-
go okresu została zniszczona
we wnioskach o świadczenia, skła-

danych po 31 grudnia 2008 r., ZUS 

„z urzędu” uwzględni kwotę minimal-
nego wynagrodzenia pracowników 
zamiast „wynagrodzenia zerowego” 
każdej osobie, która nie dostarczyła 
dokumentów o zarobkach, a udoku-
mentowała zatrudnienie.

Aby złożyć wniosek można skorzystać 
z formularzy ZUS: wniosku o ponowne 
obliczenie świadczenia emerytalno-ren-
towego (ERPO) lub wniosku w sprawie 
kapitału początkowego (EKP). Formula-
rze znajdują się w placówkach ZUS i na 
stronie internetowej www.zus.pl.

Podstawa prawna
 Ustawa z 4 września 2008 r. o zmia-

nie ustawy o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
(Dz. U. z 2008 r. nr 192, poz. 1180)

Stan prawny na 24.04.2019 r.

Maria Szwajkiewicz

Wynagrodzenie zerowe
PRAWNIK WYJAŚNIA

ZUS RADZI

Pracodawcy, decydujący się na dele-
gowanie pracowników do pracy za gra-
nicą, powinni rozważyć, czy nie warto 
wyposażyć ich w zaświadczenie A1. 
Potwierdza ono, że do jego posiadacza, 
w okresie pracy lub działalności za gra-
nicą, stosuje się tylko polskie przepisy w 
zakresie zabezpieczenia społecznego.

Zaświadczenie A1 to ważny doku-
ment dla osób, które przemieszczają 
się zawodowo na obszarze UE, Eu-
ropejskiego Obszaru Gospodarczego 
lub Szwajcarii. Jego posiadacz podlega 
wyłącznie przepisom państwa, które 
go wydało. Dzięki temu pracownik nie 
musi podlegać ubezpieczeniom w pań-
stwie, w którym przejściowo pracuje, 
do wskazanej daty jego wygaśnięcia lub 
do czasu jego wycofania przez wydającą 
instytucję. 

 W ub.r. oddziały ZUS wydały ok. 
600 tys. zaświadczeń A1. W IV kwartale 
ub.r. w naszym województwie oddzia-

ły ZUS wydały ich 8,7 tys. Najczęściej 
jako miejsce  delegowania wskazywane 
są Niemcy (51,27 proc.), Francja (11,57 
proc.) i Belgia (7,56 proc.).  Zaświad-
czenia A1 otrzymują również zatrud-
nieni przez polskie firmy obywatele 
państw trzecich.   

Wniosek o wydanie zaświadczenia 
A1 można złożyć osobiście,  wysłać 
pocztą lub drogą elektroniczną poprzez 
Platformę Usług Elektronicznych (PUE 
ZUS). Jeśli ZUS dysponuje  wszystkimi 
niezbędnymi informacjami, które nie 
budzą wątpliwości, dokument wydaje 
niezwłocznie. Jeśli sprawa wymaga po-
stępowania – w ciągu miesiąca, nato-
miast w przypadku sprawy szczególnie 
skomplikowanej – nie później niż w 
ciągu dwóch miesięcy.  

Regionalny rzecznik prasowy ZUS 
województwa pomorskiego 

Krzysztof Cieszyński 

A1 za granicą

pn. wt. śr. czw. pt.

Porady dla komisji zakładowych

radca prawny
Iwona 
Jarosz-Lipkowska

8-10 8-16 – 9-16 –

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

Porady dla indywidualnych członków NSZZ „Solidarność”

radca prawny
Joanna 
Kobus-Michalewska

– 8.30-11 O. Gdynia
11-17 8.30-16 –

doradca prawny
Maria Szwajkiewicz 8.30-16 10-15

O. Gdynia 8.30-15.30 9-15.30 –

radca prawny
Łukasz Sulej – 12.10-

-15.10 8.30-17 – 8-14

Z pomocy prawnej mogą skorzystać wyłącznie członkowie NSZZ „Solidarność” 
z aktualną legitymacją związkową. Przed przyjściem prosimy upewnić się telefonicznie, 
czy prawnik będzie obecny.
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Kto dysponuje danymi
W strukturach Zarządu Regionu 

Gdańskiego NSZZ „Solidarność” ad-
ministratorem danych osobowych jest 
Region Gdański, reprezentowany przez 
przewodniczącego Krzysztofa Doślę, a 
pełnomocnikiem ds. ochrony danych 
osobowych jest pracownik Regionu.  

Pełniący funkcje członkowie orga-
nizacji zakładowej (członkowie komisji 
zakładowej i rewizyjnej), którzy posia-
dają dostęp do danych osobowych, po-
winni podpisać oświadczenie o zacho-
waniu poufności.

Osoby zatrudniane przez organiza-
cję zakładową, które pozyskują dane 
osobowe, mają obowiązek podpisania 
oświadczenia o znajomości przepisów 
RODO, nim otrzymają upoważnienie 
do przetwarzania danych osobowych. 

Przy organizacji szkoleń lub związ-
kowych wycieczek czy umów ubez-
pieczenia (z osobami trzecimi) warto 
pamiętać o zawarciu umowy o powie-
rzeniu danych osobowych i wpisać je do 
rejestru danych osobowych powierzo-
nych do przetwarzania. 

Podstawę przetwarzania danych 
osobowych stanowi wyrażona zgoda w 
myśl art. 6 ust. 1 pkt a), b), c) i f) oraz 
art. 9 ust. 2 a), b) i c) RODO. Tu uwa-
ga! Ważna jest zasada poufności danych 
osobowych. 

Dane osobowe, które organizacja 
pozyskała, są chronione i nie mogą 
być udostępniane osobom trzecim 
bez zgody osób, których dotyczą. Nie 
wolno ich udostępniać osobom nieupo-
ważnionym. Podobnie dane o przyna-
leżności do organizacji związkowej są 
szczególnie chronione i nie mogą być 
udostępnione poza strukturę związku 
bez zgody członka związku. 

Dane w sporze zbiorowym 

W sytuacji prowadzenia sporu zbio-
rowego i konieczności przeprowadzenia 
referendum nie ma kolizji między RODO 
a ustawą o prowadzeniu sporów zbioro-
wych. Zgodnie z przepisami ustawy o 
rozwiązywaniu sporów zbiorowych strajk 
może zostać ogłoszony przez związek za-
wodowy, jeżeli w poprzedzającym go re-
ferendum weźmie udział co najmniej 50 
proc. pracowników, a zwykła większość 
głosowała za ogłoszeniem strajku. Z tego 
powodu potrzebna jest związkowi zna-
jomość ogólnej liczby pracowników za-
trudnionych. Podstawę prawną do wystą-
pienia do pracodawcy o te dane stanowi 
ustawa o związkach zawodowych. 

Dane osobowe a związek zawodowy
RODO

Związek w wielu przypadkach po-
trzebuje danych kontaktowych miej-
sca pracy, na przykład numer pokoju, 
nazwa budynku, w którym pracuje 
pracownik, adres miejsca pracy (je-
żeli pracownik pracuje poza siedzibą 
firmy), ewentualnie jego telefon lub e-
-mail. Muszą to być informacje, dzięki 
którym związek dotrze do pracowników 
przykładowo podczas referendum. 

Podstawą prawną do żądania od 
pracodawcy przez związek zawodowy 
listy pracowników zatrudnionych jest 
ustawa o związkach zawodowych (art 
23 ust 1 pkt 2 w związku z art 28). Nato-
miast ustawa o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych daje związkowi prawo do 
ogłoszenia strajku po uzyskaniu zgody 
większości głosujących (art. 20). 

Żądanie od pracodawcy listy pra-
cowników przez związki zawodowe jest 
niezbędne  do wypełnienia obowiązku 
ustawowego, znajdującego oparcie w 
ustawie o związkach zawodowych i w 
ustawie o rozwiązywaniu sporów zbio-
rowych. Ważne jest zagwarantowanie 
wszystkim zatrudnionym możliwości 
uczestnictwa w referendum. Nie moż-
na wykorzystać otrzymanych danych 
osobowych do innych celów niż te, dla 
których zostały przekazane przez pra-
codawcę. I tak przetwarzanie danych 
osobowych przez związek zawodowy co 
do listy zatrudnionych jest ograniczone 
do referendum strajkowego. 

Spór zbiorowy toczy się zgodnie 
z procedurą określoną w ustawie o 
rozwiązywaniu sporów zbiorowych. 
Związek zawodowy, podejmując de-
cyzję o przeprowadzeniu referendum 
strajkowego, może samodzielnie zde-
cydować o sposobie organizacji głoso-

wania. Ustawa o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych uzależnia możliwość roz-
poczęcia strajku od zgody większości 
pracowników, ale nie określa sposobu 
głosowania.  

Dane jako towar

Należy pamiętać, że dane osobowe 
są też towarem wymiernie wycenianym. 
Nie należy ich zbyt pochopnie podawać. 
Nie należy też gromadzić zbyt wielu da-
nych osobowych, a tyle, ile jest niezbęd-
ne do prowadzenia działalności. 

Każde kliknięcie, każda informa-
cja o nas w sieci jest przechwytywana 
i wyceniana. Mało kto wie, że majątek 
założyciela Facebooka Marka Zucker-
berga jest szacowany na 70 miliardów 
dolarów. Każde wahnięcie kursu, jak 
choćby przy aferze z wykorzystywa-
niem danych o użytkownikach portalu 
społecznościowego przez Cambridge 
Analytica, kosztuje go krocie (stracił 
na tym około 10 miliardów USD).  

Zdarzają się incydenty wycieku da-
nych osobowych. Jeśli tak się stanie, 
należy poinformować Urząd Ochrony 
Danych Osobowych. Są na to 72 godzi-
ny od stwierdzenia faktu wycieku tych 
danych. Ważny jest kontakt z osobą od-
powiedzialną za ochronę danych.

Ochrona przed wyciekiem

Należy dołożyć wszelkich starań, by 
zabezpieczyć dane przed wyciekiem. 
Dane w formie papierowej powinny być 
przechowywane w szafach zamykanych 
na zamek, a klucz posiadać ma tylko 
osoba uprawniona. Dane gromadzone 
w formie elektronicznej muszą być za-
bezpieczone hasłem dostępu. 

O ile dane są udostępniane np. fir-
mie księgowej, która musi dokonać 
czynności podatkowych, następuje to 
w ramach posiadanej umowy powie-
rzenia. 

Czym innym jest posiadanie in-
formacji, a czym innym jest ich wy-
korzystywanie i udostępnianie. Dane 
osobowe członków związku, jak i po-
zyskiwane i gromadzone dane osobo-
we innych osób, z którymi organizacja 
współpracuje, muszą być zabezpieczo-
ne. Warto pamiętać przy tym, że oso-
bę można zidentyfikować z imienia i 
nazwiska przy pomocy na przykład 
adresu (loginu) poczty elektronicznej z 
elementami imienia i nazwiska.

Zasada „czystego” biurka…

Zasada „czystego” biurka i „czystego” 
ekranu stanowi jeden ze środków służą-
cych zapewnieniu właściwego poziomu 
bezpieczeństwa przetwarzanych danych 
osobowych poprzez wdrożenie przez 
administratora danych odpowiednich 
polityk ochrony danych. Administrator, 
tak jak jest to w przypadku ZRG NSZZ 
„S”, musi przyjąć wewnętrzną politykę, 
która jest zgodna z wymogami ochrony 
danych.  

Jedna z reguł mówi, iż pracownicy 
zobowiązani są do przechowywania na 

biurku tylko tych dokumentów, które 
są niezbędne w danym momencie do 
wykonania zadań. Po zakończonej pra-
cy z materiałami zawierającymi dane 
osobowe należy odłożyć dokumenty do 
zamykanej na klucz szafy. Klucz oddaje 
się na recepcji lub przekazuje upoważ-
nionemu pracownikowi.  

Po zakończonej pracy pracownik 
może pozostawić na biurku jedynie 
telefon stacjonarny oraz na przykład 
długopis i zszywacz. Zbędne dokumen-
ty powinny być zniszczone w sposób 
uniemożliwiający odtworzenie zawar-
tych w nich informacji.

Po zakończeniu pracy z kompute-
rem pracownik powinien wylogować 
się z systemu, a powrót do pracy z kom-
puterem powinien być możliwy jedynie 
po podaniu hasła.

Ważne jest zabezpieczenie danych 
przechowywanych w telefonach. W 
przypadku zgubienia lub kradzieży nie-
powołana osoba nie powinna dostać się 
do zgromadzonych tam danych. Sam 
PIN może nie wystarczyć. Przy danych 
wrażliwych należy je zaszyfrować.  

Wrażliwe dane

Dane członków związków zawodo-
wych są danymi wrażliwymi. Komisja 
zakładowa musi zatwierdzić decyzją czy 
uchwałą wprowadzenie polityki ochro-
ny danych osobowych. Trzeba w niej 
zawrzeć opis podstawowych terminów 
oraz zbiór zasad gromadzenia, prze-
chowywania i udostępniania danych 
osobowych.  

Pamiętajmy, że zabrania się przetwa-
rzania danych osobowych ujawniających 
pochodzenie rasowe lub etniczne, po-
glądy polityczne, przekonania religijne 
lub światopoglądowe, przynależność do 
związków zawodowych oraz przetwa-
rzania danych genetycznych, danych 
biometrycznych w celu jednoznacznego 
zidentyfikowania osoby fizycznej lub da-
nych dotyczących zdrowia, seksualności 
lub orientacji seksualnej. Chyba że oso-

ba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną 
zgodę na przetwarzanie tych danych oso-
bowych w konkretnych celach, a prawo 
Unii lub prawo państwa członkowskiego 
przewiduje, iż osoba, której dane dotyczą, 
nie może uchylić zakazu. 

W art. 9 ust. 2 RODO wskazano, iż 
zakaz nie dotyczy sytuacji, gdy prze-
twarzanie jest niezbędne do wypeł-
nienia obowiązków i wykonywania 
szczególnych praw przez administra-
tora lub osobę, której dane dotyczą, w 
dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia 
społecznego i ochrony socjalnej, o ile 
jest to dozwolone prawem Unii lub 
prawem państwa członkowskiego, lub 
porozumieniem zbiorowym na mocy 
prawa państwa członkowskiego przewi-
dującymi odpowiednie zabezpieczenia 
praw podstawowych i interesów osoby, 
której dane dotyczą. 

Uwaga! Przynależność do związ-
ków zawodowych zaliczona została do 
danych, które zostały objęte szczególną 
ochroną ze względu na konieczność za-
gwarantowania swobody przynależności 
i działalności organizacji związkowych, 
a ustawodawca (krajowy, ale także euro-
pejski) wymienił ją jako dane szczegól-
nie chronione. Podstawą tej szczególnej 
ochrony jest ustawa z dn. 23 maja 1991 
roku o związkach zawodowych (tj. z 
dn. 22 października 2015 roku, Dz. U. z 
2015 roku, poz. 1881) i Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 
2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 roku 
w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego prze-
pływu takich danych.

 
Dane u pracodawcy

Pracodawca jako administrator 
danych osobowych ma też obowiązek 
szczególnej ochrony danych swoich 
pracowników. Na mocy orzecznictwa 
sądów powszechnych i administracyj-
nych pracodawca nie ma prawa żądać 
od związków zawodowych podania 
imiennej listy osób, których zwolnie-
nie należy z nimi konsultować, a także 
podania listy osób nieobjętych perspek-
tywą ustania stosunku pracy. 

Ustawa o związkach zawodowych daje 
zaś możliwość posiadania przez praco-
dawcę informacji o przynależności kon-
kretnego pracownika do związku zawo-
dowego, podstawą jest np. art. 31 ustawy 
o związkach zawodowych, gwarantujący 
działaczom związkowym zgłoszonym 
przez organizację związkową prawo do 
zwolnienia z obowiązku świadczenia 
pracy przez okres kadencji.  Z kolei we-
dług art. 32 przywołanej ustawy ochro-
nie trwałości stosunku pracy podlegają 
imiennie wskazani w uchwale zarządu 
członkowie zarządu zakładowej organi-
zacji związkowej czy imiennie wskazani 
pracownicy będący członkami zakładowej 
organizacji związkowej, upoważnieni do 
reprezentowania tej organizacji względem 
pracodawcy. A to upoważnia pracodawcę 
do uzyskania danych pracowników obję-
tych ochroną związkową.

Artur S. Górski

Przynależność do związków zawodowych jest w grupie danych, które są 
objęte szczególną ochroną ze względu na konieczność zagwarantowania 
swobody przynależności i wolności organizacji. Organizatorzy referendów, 
na przykład w procedurze sporów zbiorowych, muszą dochować wszelkiej 
staranności, także zważając na przepisy o ochronie danych osobowych. 
W maju mija rok od wprowadzenia w Polsce zasad RODO (w skrócie: ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Związkowe komisje po-
winny być gotowe na przyjęcie polityki opracowywania i przechowywania 
danych osobowych oraz do prowadzenia rejestru zbiorów danych. 
Jak pogodzić wymogi ochrony danych osobowych z działalnością związko-
wą? Na poziomie Regionu Gdańskiego zbiór reguł, czyli „Polityka ochrony 
danych osobowych”, obowiązuje od chwili wprowadzenia zasad RODO 
z dniem 25 maja ubiegłego roku.

Na mocy orzecznictwa 
sądów powszechnych 
i administracyjnych 
pracodawca nie ma 
prawa żądać od związków 
zawodowych podania 
imiennej listy osób, 
których zwolnienie należy 
z nimi konsultować, 
a także podania listy osób 
nieobjętych perspektywą 
ustania stosunku pracy.

Każde kliknięcie, każda 
informacja o nas w sieci jest 
przechwytywana i wyceniana. 
Mało kto wie, że majątek 
założyciela Facebooka 
Marka Zuckerberga jest 
szacowany na 70 miliardów 
dolarów. Każde wahnięcie 
kursu, jak choćby przy aferze 
z wykorzystywaniem danych 
o użytkownikach portalu 
społecznościowego przez 
Cambridge Analytica, kosztuje 
go krocie (stracił na tym około 
10 miliardów USD).  
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SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

4 kwietnia przed Pomorskim Urzę-
dem Wojewódzkim w Gdańsku odbyła 
się pikieta związkowców. O takiej for-
mie protestu zdecydował Ogólnopolski 
Sztab Protestacyjno-Strajkowy NSZZ 
„Solidarność”. Protest dotyczył wdro-
żenia postulatów tzw. Piątki „Solidar-
ności”, a mianowicie: żądania wzrostu 
wynagrodzeń w sferze finansów pu-
blicznych, odmrożenia kwot odpisu na 
zakładowy fundusz świadczeń socjal-

nych, zaniechania zmian w ustawach 
podatkowych i urealnienia kwoty wol-
nej od podatku. W proteście pod Urzę-
dem Wojewódzkim wzięła udział także 
liczna delegacja z Regionu Słupskiego, z 
przewodniczącym Stanisławem Szukałą 
na czele. 

Za tak liczny udział i zaangażowanie 
naszych związkowców Zarząd Regionu 
w Słupsku składa serdeczne podzięko-
wania.

Protest „Solidarności”
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Zgodnie z zapowiedzią spotykamy 
się dziś się z wieloletnim i zasłużo-
nym działaczem Regionu Słupskie-
go NSZZ „Solidarność” Marianem 
Rudnikiem. To postać nietuzinkowa, 
z racji swojego działania zasługuje 
zapewne na osobny artykuł, ale dzi-
siaj tematem naszej rozmowy jest 
rozwój Związku w jego macierzystej 
Organizacji Zakładowej.

– W ostatnim numerze „Magazy-
nu” przedstawiliśmy spektakular-
ny sukces, jakim było pozyskanie 
sporej liczby nowych członków 
„Solidarności” w słupskiej Scanii. 
Pan nie chciał pozostać w tyle w 
swojej działalności związkowej. 
Proszę powiedzieć o działaniu w 
Polmorze odnośnie pozyskiwania 
nowych związkowców.

– Zacznę od gratulacji dla koleża-
nek i kolegów ze Scanii za taki wynik, 
faktycznie robi wrażenie. My w naszym 
zakładzie, w którym pracuje 420 osób, 
a do „Solidarności” należy 118, przyję-
liśmy trochę mniej nowych związkow-
ców niż słupska Scania, a mianowicie 
34 osoby. Niemniej jest to procentowo 
licząc wzrost o 40 procent naszego skła-
du. Obecnie nasza organizacja skupia 
152 związkowców i ciągle są perspek-
tywy na pozyskiwanie następnych. 
Przyjęcia odbywały się na przestrzeni 
ostatnich dwóch miesięcy.

– W jaki sposób „Solidarność” prze-
konała pracowników do wstąpienia 
w swoje szeregi?

– Na początku marca mieliśmy 
spotkanie w naszej organizacji odno-
śnie wypracowania strategii rozmów 
dotyczących podwyżek płac. Aby 
mieć większy argument w rozmowach 
z pracodawcą, postanowiliśmy po-
większyć liczebność naszej organiza-
cji. Przy okazji chciałem podziękować 
szczególnie młodym działaczom: Ali, 
Tomkowi, Darkowi i Krzysztofowi 
– nazwisk nie chcę wymieniać, nasi 
związkowcy będą wiedzieli o kogo 
chodzi – za ich trud i zaangażowanie, 
bo to głównie dzięki nim nasza orga-
nizacja się powiększyła. Na pewno po-
mogły im liczne szkolenia w zakresie 
rozwoju Związku organizowane przez 
Komisję Krajową, jak i Tadeusza Piet-
kuna z Zarządu Regionu w Słupsku 
odpowiedzialnego za tę dziedzinę.

– Tu dochodzimy do najważniejszej 
sprawy. Co zadecydowało najbar-
dziej o zwiększeniu liczebności wa-
szej Organizacji Zakładowej?

– Ameryki nie odkryję, gdy po-
wiem, że najważniejsza jest oczywi-
ście rozmowa, ale tutaj działają różne 
czynniki, bo z ludźmi rozmawia się 
przecież przez cały czas, trzeba wie-
dzieć, jak i o czym. Głównym proble-
mem, który był poruszany podczas 

To już dziewięć lat upłynęło od tej 
tragicznej chwili, kiedy podchodzący 
do lądowania rządowy tupolew z dele-
gacją najwyższych władz Polski, z parą 
prezydencką Marią i Lechem Kaczyń-
skimi na czele, udającą się na roczni-
cowe obchody Zbrodni Katyńskiej, 
rozbił się przed lotniskiem w Smoleń-
sku. Zginęło 96 wybitnych osób, repre-
zentujących wszystkie nurty polityczne 
w naszej ojczyźnie. To wielki dramat 
przede wszystkim dla rodzin tragicz-
nie zmarłych, ale też dla narodu. Nigdy 
wcześniej w historii żadnego państwa 
w katastrofie lotniczej nie zginęło tylu 
ważnych dla pełnienia służby państwo-
wej osób.

Jak co roku w całej Polsce obchodzi-
my to tragiczne wydarzenie w sposób 
szczególny. W Słupsku pamięć zmar-
łych uczciliśmy 10 kwietnia uroczystą 
mszą świętą odprawioną w kościele 
Mariackim. Eucharystii przewodniczył 
proboszcz parafii ksiądz dziekan Zbi-
gniew Krawczyk. Po nabożeństwie wier-
ni udali się do kruchty kościelnej, gdzie 
ks. Krawczyk w asyście celebransów 
poświęcił tablicę ku czci ofiar katastrofy 
smoleńskiej ufundowaną przez niedaw-
no zmarłą poseł Jolantę Szczypińską i 
słupski Komitet Prawa i Sprawiedliwo-
ści. Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości udali się w okolice krzyża misyjnego 
przed kościół, gdzie zapalono 96 symbolicznych zniczy. Na koniec, po modlitwach 
za dusze zmarłych, złożono wiązanki kwiatów.

12 kwietnia przy pomniku Katyńskim na cmentarzu Komunalnym w Słupsku 
odbyły się uroczystości związane z 79 rocznicą upamiętniającą haniebny mord 
na obywatelach polskich dokonany przez zbrodniarzy z sowieckiego NKWD. W 
Katyniu, Charkowie i Miednoje z rąk stalinowskich oprawców zginęło około 22 
tysięcy Polaków, wśród nich znaczną część stanowili oficerowie wojska, ale od 
strzału w tył głowy, w którym to lubowali się rosyjscy kaci, ginęli także policjan-
ci, księża, urzędnicy państwowi, pogranicznicy, jednym słowem kwiat polskiego 
społeczeństwa. Ta przemyślana i perfidnie zaplanowana zbrodnia przez Stalina 
miała wyeliminować i zlikwidować państwo polskie przez wymordowanie właśnie 
najlepszych synów narodu.

W samo południe zabrzmiał hymn państwowy przy asyście pocztów sztandaro-
wych i warty honorowej wystawionej przez miejscowy garnizon. Po części oficjalnej 
złożono kwiaty i zapalono znicze, Wojsko Polskie oddało salwę honorową. Odbyła 
się także modlitwa ekumeniczna w intencji pomordowanych, ich rodzin i ojczyzny 
poprowadzona przez trzech duchownych: katolickiego, ewangelickiego i prawosław-
nego. Złożono kwiaty pod Krzyżem Wołyńskim oraz na Mogile Pomordowanych 
Polskich Robotników Przymusowych. 

 W imieniu Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Słupsku kwiaty złożyli 
przewodniczący Stanisław Szukała i Tadeusz Pietkun. Warto podkreślić bardzo 
liczny udział w uroczystości słupskiej młodzieży, dla której była to na pewno do-
datkowa swoista lekcja historii.

rozmów, było to, że w naszym zakła-
dzie wzrosła bardzo w ostatnim roku 
wydajność pracy, a co za tym idzie 
wypracowaliśmy dla firmy rekordo-
wy zysk, a zarobki były na takim po-
ziomie jak w zeszłych latach. Ludzie 
z tego powodu byli niezadowoleni i 
rozgoryczeni. Tłumaczyliśmy, że bę-
dąc w Związku mogą liczyć na naszą 
pomoc, a my z kolei w rozmowach z 
pracodawcą mamy potężny argument 
w postaci zwiększającej się liczebno-
ści członków. Myślę, że zwiększenie 
liczebności naszej organizacji miało 
decydujące znaczenie w uzyskaniu 
końcowego efektu pertraktacji z pra-
codawcą, który okazał się zadowalają-
cy dla obu stron. Nie spoczywamy na 
laurach i planujemy nowe przyjęcia. 

Wspomniałem wcześniej o wiel-
kiej pracy naszych młodych działa-
czy. Ja nie ukrywam tego, ponieważ 
to już zapowiedziałem, że ta kadencja 
jako przewodniczącego jest już moją 
ostatnią i dlatego zaraz po wybo-
rze postanowiłem, żeby nasi młodzi 
związkowcy zaczęli się szkolić, aby 
godnie mnie zastąpić po przejściu na 
emeryturę. Tak się dobrze złożyło, że 
ze środków unijnych były zorganizo-
wane szkolenia, które obejmowały za-
kres ekonomii i finansów, jak dobrze i 
efektywnie negocjować, a czeka jesz-
cze ostatnia tura poświęcona pracy 
związkowej.

– Reasumując, wychował Pan god-
nych następców. Widać też, że szko-
lenia organizowane przez struktury 
związkowe jednak przynoszą efekt.

– Tak, mam taką satysfakcję, że prze-
każę stery naszej komisji zakładowej we 
właściwe ręce. Co do szkoleń, to stara-
my się korzystać ze wszystkich możli-
wości, tym bardziej że w zakładowym 
układzie zbiorowym mamy zagwaran-
towane zwolnienia dla osób biorących 
udział w takich szkoleniach. 

– Dziękuję za rozmowę i życzę dal-
szych sukcesów w pracy związkowej.

ROZMOWA

„Solidarność” w bytowskim Polmorze 
pozyskuje nowych członków
Rozmowa z przewodniczącym Komisji Zakładowej  
NSZZ „Solidarność” w Polmorze MARIANEM RUDNIKIEM

Dziewiąta rocznica 
katastrofy smoleńskiej

Uroczystości katyńskie w Słupsku.

79 rocznica Zbrodni Katyńskiej 

Tablica ku czci ofiar katastrofy 
smoleńskiej.
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Fraszka Jana  Izydora  Sztaudyngera zatytułowana  „Skarga zmiętego” stała 
się hitem tegorocznego egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego. Ten 
trzywyrazowy tekst wywołuje powszechne zainteresowanie i dyskusje nie 
tylko wśród gimnazjalistów. 

Tajemnicza fraszka

Cała fraszka wygląda następująco:
autor: Jan Izydor  Sztaudynger, tytuł: „Skarga zmiętego”, 
tekst: 
Życie mnie 
Mnie!

Zaimek „mnie”

Wiele osób pyta o sens słów: „życie mnie mnie”. O co chodzi w tej fraszce? Dla-
czego występuje w niej dwa razy zaimek „ja”? Otóż – we fraszce występuje tylko raz 
zaimek osobowy „ja” w liczbie pojedynczej w formie biernikowej „mnie”.

Oto odmiana tego zaimka w liczbie pojedynczej przez przypadki:
Mianownik (kto? co?) ja
Dopełniacz (kogo? czego?) mnie, mię
Celownik (komu? czemu?) mnie, mi
Biernik (kogo? co?) mnie, mię
Narzędnik (z kim? z czym? mną
Miejscownik (o kim? o czym?) mnie

Przykład w zdaniu: Mamę i mnie boli brzuch. Uderzył Zosię i mnie. 

Czasownik „mnie”

Natomiast drugi wyraz „mnie” jest rzadko stosowanym czasownikiem, który 
w bezokoliczniku ma formę „miąć”. Czasownik ten znaczy ‘gnieść; przez dotykanie, 
ściskanie w ręce pozbawiać coś gładkości, równości’. Na przykład:
Miąć papier. Miąć czapkę w rękach. Miąć chustkę.
Ja mnę kartkę papieru.
Ty mniesz materiał na garnitur.
Ona nawet nie wie, że mnie obrus.
On miął w dłoni tę kartkę, którą wszyscy szukali.
Ona była zdenerwowana i mięła chusteczkę.
Oni mięli wszystkie wyrwane z notesu kartki i wyrzucali je do kosza.

Czasownik „mnie się”

Czasownik „miąć się” ma znaczenie podobne do znaczenia wyrazu „miąć”. 
„Miąć się” znaczy ‘gnieść się; stawać sie niegładkim, nierównym; łatwo ulegać 
gnieceniu, tracić gładkość’. Przykłady:
Jej bluzka mnie się i dlatego nie powinna jej nosić do pracy.
Moja spódnica zupełnie się nie mnie.
Ten materiał nie mnie się i dlatego nadaje się na spodnie.

Czasowniki „pomiąć” i „pomiąć się”

W języku polskim występują także czasowniki dokonane: „pomiąć” (‘ścisnąw-
szy pozbawić coś gładkości; pognieść, zmiętosić, zmiąć’) i „pomiąć się” (‘stać się 
pomiętym, niegładkim, pognieść się, zmiętosić się, zmiąć się’). 
Pomiąwszy marynarkę, oddała ją do prasowania.
Sukienki pomięły się w walizce.

Wielką czy małą literą

Wiele osób pyta: „Dlaczego jeden wyraz „mnie” jest napisany z małej litery, a drugi 
z wielkiej?” Odpowiedź jest prosta. O zapisie utworu literackiego decyduje autor. W tym 
wypadku zapis z wielkiej litery nie odzwierciedla żadnej ortograficznej zasady. Praw-
dopodobnie drugi wyraz został napisany z wielkiej litery, bo rozpoczyna nowy wers. 
A może wielka litera miała zatrzymać wzrok i uwagę czytelnika? Bo – życie stawia przed 
ludźmi wiele przeszkód, trudności, kłopotów i niejednokrotnie „gniecie” („mnie”).  

Autor fraszki

Jan Izydor Sztaudynger to polski poeta, fraszkopisarz, satyryk, teoretyk lalkarstwa, 
tłumacz. Urodził się 28 kwietnia 1904 r. w Krakowie, a zmarł 12 września 1970 r. 
również w Krakowie. Studiował polonistykę, germanistykę na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Był doktorem filozofii. Autor między innymi zbiorów fraszek: 
„Piórka” oraz „Puch ostu: fraszki o życiu i miłości” i znanego sformułowania:
„Lepsze – wrogiem dobrego, Gorsze – przyjacielem złego”. (źródło: Nie tylko 
„Piórka”. Fraszki, wiersze, bajki). Laureat nagrody literackiej Związku Zawo-
dowego Literatów Polskich w Poznaniu (1936 r.). Barbara Ellwart

Na rozwiązania (e-maile, listy tra-
dycyjne, adresy w stopce na str. 2) 
czekamy do 15 dnia następnego mie-
siąca od ukazania się tego wydania 
„Magazynu”. 
Rozlosowaliśmy nagrodę za rozwią-
zanie Krzyżówki z przedmiotami 
z lamusa z nr. 3/2019. Otrzymuje ją 
pan Ryszard Frąszczak. 
Nagrodę wyślemy pocztą. Hasło 
brzmiało: „Korona królów”.

NA KOŃCU JĘZYKA

Życie mnie mnie

CZYTELNICY I MY

LISTY

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

POZIOMO
1) dyktator, 7) niewielkie wzgórze, 8) stan 
w USA z Montgomery, 9) Xsara, Saxo, 
10) podąża za kwoką, 12) miasto w Lubu-
skiem nad rzeką Ilanką, anagram toryzm, 
13) do obserwacji gwiazd, 15) potocznie 
o Amerykaninie, 17) burza na morzu, 
18) marka japońskich motocykli i forte-
pianów, 20) szczapa, bierwiono, 21) mały 
utrapieniec, 22) marszałek francuski, szef 
Vichy, 24) adriatycki półwysep, 26) dawn. 
afrykańska zagroda, 27) np.  Gdańsk, 
Puck i Gdynia, 29) jesienna plucha, 
31) sklepy są … tylko w jedną niedzielę 
miesiąca, 33) żona Ferdynanda w serialu 
„Świat według Kiepskich”, 34) mieszkanka 
stolicy Albanii.

PIONOWO
1) lekceważąco o niedorostku, 2) np. 
Wybrzeże, Muzyczny, 3) Winnetou, 4) ka-
mień półszlachetny, 5) mały czyrak, ro-
pień, 6) zna się na gospodarce, 11) biała 
lub czarna, 14) jedno z wielu w barszczu, 
16) erzac, 19) elegantki noszą je pod su-
kienkami, 20) pozioma listwa w bramce, 
23) �lm trzymający w napięciu, 25) klą-
twa, 28) lodowy osad, 30) adwent lub 
ramadan, 32) ukrop, wrzątek.

(kas)
Rozwiązaniem jest hasło czytane piono-
wo w szarych kratkach.

Krzyżówka 
z ukropem

Nie chodzi o żadną edukację seksu-
alną, a o wywołanie pobudzenia emo-
cji seksualnych u dzieci i młodzieży. O 
sprowokowanie przedwczesnej inicjacji 
seksualnej. Edukatorzy są świadomi swej 
obłudnej argumentacji, wiedząc doskona-
le, że w okresie dziecięcym, a zwłaszcza 
młodzieńczym, dominują wyobrażenia i 
emocje nad rozwojem intelektualnym. 

Chcą stworzyć w ten sposób w opar-
ciu o ideologię neomarksistowską no-

wego człowieka, wyzbytego tradycyjnej 
obyczajowości, moralności, skromności, 
bez wszelkich zahamowań.

Aż dziw bierze, że biorący udział 
w telewizyjnych debatach psycholo-
gowie o tradycyjnych poglądach nie 
podnoszą tej oczywistej nierównowagi 
w rozwoju intelektualnym a emocjonal-
nym dzieci i młodzieży.

Uświadomienie seksualne w pierw-
szym rzędzie należy do rodziców. Oni 

zatem powinni przepędzić ze szkół 
natrętnych, sowicie opłacanych tęczo-
wych edukatorów, którzy uzurpują so-
bie prawo do jakiejś tam edukacji, która 
sprowadza się do deprawacji młodego 
pokolenia. Oni nie mają wykształcenia 
pedagogicznego, a jedynie wdrukowaną 
do głów lewacką ideologią chcą zarazić 
młodych słuchaczy, chcą zrealizować 
dyrektywy UE i WHO – agendy ONZ.

Lek. med. Zbigniew Bulczak

Tęczowi edukatorzy 

Rabaty na stacjach LOTOS Komisja Krajowa 
NSZZ „Solidarność” 
podpisała z LOTOS 
Paliwa umowę, na 
podstawie której 
członkowie nasze-
go Związku mogą 
uzyskać rabat przy 
zakupie paliwa na 
stacjach polskiego 
koncernu paliwo-
wego. Więcej czytaj 
na naszej stronie 
internetowej: 
http://www.solidar-
nosc.gda.pl

Rabaty na stacjach LOTOS
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Kościół z ołtarzami szafkowymi
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

Reklama

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

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

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

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

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

DYREKTOR BIURA ZRG, pok. 110, 308 42 60 

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

KADRY, pok. 127, 308-42-97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Biura oddziałów ZR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uwaga! przed każdym  
nr. telefonu stacjonarnego dodajemy 58

Przez setki lat Różyny były wsią 
w kształcie owalnicy, gdzie pośrodku 
stał kościół. Po wybudowaniu trasy 
szybkiego ruchu charakter miejscowości 
całkowicie się zmienił. Dzisiaj jest to tak 
zwana ulicówka. 

Historia tego miejsca jest interesują-
ca, ale nie do końca poznana, gdyż jest to 
teren znajdujący się na pograniczu Żu-
ław, Kociewia i Gdańska. Po raz pierwszy 

Wielu z nas jeździ samochodem tzw. starą jedynką, czyli trasą nr 91 z Gdań-
ska do Tczewa. Tuż za Łęgowem leży miejscowość Różyny, na którą najczę-
ściej nie zwraca się uwagi. Czasem zauważa się jedynie kolejny stary kościół 
usytuowany po lewej stronie, na niewielkim wzniesieniu. Takich niedużych 
świątyń stojących przy drogach niedaleko Gdańska jest wiele, więc rzadko 
pamięta się, w jakiej znajdują się miejscowościach. Proponuję jednak za-
trzymać się przy niektórych budowlach, przykładowo jak ta w Różynach. 

w dokumentach Różyny były wzmian-
kowane w 1342 roku. Pisano o nich, że 
leżą na granicy dóbr cystersów z Oliwy 
i terenów krzyżackich przynależnych do 
wójtostwa tczewskiego. W 1347 roku 
miejscowość ta została wsią lokowaną 
na prawie chełmińskim przez wielkiego 
mistrza Henryka Dusemera. Jednak od 
1454 do 1772 roku była własnością ko-
rony. Potem znalazła się w zaborze pru-

skim, w 1919 roku weszła w skład Wol-
nego Miasta Gdańska, a w 1939 została 
włączona do III Rzeszy. Dopiero w 1945 
roku, po 172 latach, ponownie znalazła 
się w granicach państwa polskiego. 

Z dawnej zabudowy wsi zachowały się 
zaledwie trzy interesujące obiekty. Najcie-
kawszy z nich jest kościół pw. Świętego 
Wawrzyńca wzniesiony w połowie XVIII 
wieku. Wcześniej Różyny miały już swój 
kościół i to parafialny, istniejący w wie-
ku XIV. Wybudowali go oliwscy cystersi. 
Była to gotycka budowla, zapewne drew-
niana, posadowiona na kamiennych 
fundamentach. W dobie reformacji, na 
16 lat (od 1580 r. do 1596 r.) kościół ten 
przejęli protestanci. W 1614 roku, już po 
odzyskaniu świątyni przez katolików, 
przestał być kościołem parafialnym, a stał 
się kościołem filialnym przynależnym do 
parafii w Łęgowie. Po II wojnie światowej 
przemianowano go na kościół wikarialny 
(filialny, obsługiwany przez wikariusza 
mieszkającego nie w parafii, lecz w wika-
riacie) łęgowskiej parafii.  

W roku 1746, staraniem przeora 
oliwskiego Iwona Rowedera, wznie-
siono na starych fundamentach nowy, 
murowany kościół, który można po-
dziwiać do dzisiaj. Jest to budowla 
ceglana, przykryta dwuspadowym, 
ceramicznym dachem, orientowana, 
od strony prezbiterium zamknięta 
trójbocznie. Od zachodu posiada wie-
żę o konstrukcji szkieletowej, w górnej 
partii oszalowaną deskami, przykrytą 
metalowym hełmem, zwieńczonym 
chorągiewką z datą 1746. Od południa 
do bryły kościoła przylega zakrystia, 
od północy kostnica, do której wcho-
dzi się z zewnątrz, a od zachodu nie-
wielka kruchta z końca XIX wieku. W 
elewacji zachodniej znajdują się dwie 
narożne szkarpy, na których ustawiono 
XVIII-wieczne rzeźby Matki Boskiej 
z dzieciątkiem oraz św. zakonnika. 
W elewacji wschodniej we wnęce znaj-
duje się rzeźba św. Wawrzyńca.

Wnętrze świątyni jest jednonawowe, 
z dużymi oknami i z belkowym stropem. 
Od zachodu znajduje się chór muzyczny 
z drugiej połowy XVIII wieku, wsparty 
na dwóch murowanych filarach. Warto 
zwrócić uwagę na rokokowy prospekt 
organowy i organy z 1787 roku wyko-

nane przez znanego gdańskiego organ-
mistrza Friedricha Rudolfa Dalitza.

Właściwie całe wnętrze jest baroko-
we. Ołtarz główny powstał około połowy 
XVIII wieku, ale umieszczono w nim 
wcześniejsze, XVII-wieczne, malowane na 
desce, obrazy: „Ukrzyżowanie”, wykonane 
w warsztacie Hermana Hana, oraz obraz 
Matki Boskiej Bolesnej. W prezbiterium 
znajdują się jeszcze dwa inne ołtarze, bar-
dzo interesujące, bo szafkowe, służące do 
przechowywania feretronów, wykonane 
około 1800 roku. W nawie, przy połu-
dniowej i północnej ścianie, stoją dwa oł-
tarze boczne datowane na lata 1720–1730. 
Pochodzą najprawdopodobniej z katedry 
oliwskiej. Interesujące są też barokowa 
chrzcielnica, ambona oraz dwa konfesjo-
nały zdobione girlandami z kwiatów. 

Poza kościołem wart zobaczenia 
w Różynach jest dom podcieniowy 
o konstrukcji szachulcowej, wzniesio-
ny w 1784 roku, wsparty na sześciu 
drewnianych słupach tworzących pod-
cień. Obecnie znajduje się on w rękach 
prywatnych i, niestety, jest dość zanie-
dbany. Zdecydowanie lepiej prezen-
tuje się inny XIX-wieczny, parterowy 
budynek, wzniesiony z cegły, z oknami 
zamykanymi drewnianymi okiennica-
mi, z drewnianym gankiem o dekoracji 
laubzegowej.

Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Różyny, kościół pw. Świętego Wawrzyńca.

Ołtarz szafkowy na feretrony.

Dom podcieniowy w Różynach.


