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Rozmowa z Krzysztofem 
Doślą, przewodniczącym Za-
rządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”

str. 5

Zaczęliśmy wojnę o święta

W naszym cyklu rozmów z oso-
bami internowanymi w czasie 
stanu wojennego w obozie 
w Strzebielinku przedstawiamy 
Andrzeja Gwiazdę

str. 15

„Solidarność” to idea, 
tradycja i młodość

Rozmowa z Pawłem Makowskim 
z firmy CryptoMind, twórcy 
technologii szyfrowania przez 
aplikację Usecrypt Messenger 

str. 18

Apelacja dyrektora opery 
odrzucona

Przed sądem pracy zakończyła 
się sprawa o wypłatę tzw. 
nadnormówek artystom 
Opery Bałtyckiej. Sąd 
przyznał ostatecznie rację 
związkowcom. Kto poniesie 
finansowe konsekwencje 
bezprawnych działań szefa 
opery?                                        str. 21

Na wystawę składa się 46 
obrazów przedstawiających 
ważne dla Polski wydarzenia oraz 
portrety historycznych postaci, 
wszystkie autorstwa 23 malarzy 
z Grodzieńszczyzny. Wystawa, 
zorganizowana przez Pomorską 
Fundację Edukacji i Pracy, której 
założycielem jest Region Gdański 
NSZZ „Solidarność”.              str. 12

Niezwykła lekcja historii

Trafiać do bezpiecznych portów
Andrzej Kościk otrzymał 
ogromne poparcie delegatów 
Krajowej Sekcji Morskiej 
Marynarzy i Rybaków NSZZ 
„Solidarność”: na 41 głosów 
ważnych aż 40 oddano na 
niego.                                        str. 14

Na koniec kadencji

362 organizacje 

były zarejestrowane w Regionie 
Gdańskim NSZZ „Solidarność” na 
koniec mijającej kadencji. Należało do 
nich blisko 35 tys. członków. W Za-
rządzie Regionu pieczę nad organiza-
cjami sprawuje Dział Organizowania i 
Rozwoju. Pracownicy działu pomagają 
również w tworzeniu nowych organi-
zacji związkowych, których w minionej 
kadencji powstało 31, a zrzeszają razem 
około 1400 związkowców. 

3039 osób 

zostało przeszkolonych przez związ-
kowy Dział Szkoleń. Związkowi szkole-
niowcy w mijającej kadencji przepro-
wadzili 223 szkolenia. 

Główna praca związkowa w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodo-
wym „Solidarność” odbywa się w organizacjach zakładowych. Zadaniem 
poszczególnych działów Zarządu Regionu Gdańskiego jest wspieranie tych 
działań pod względem organizacyjnym, prawnym, szkoleniowym i informa-
cyjnym. 

 10 projektów  

z funduszy europejskich zrealizował 
w okresie  od 2014 do 2018 roku Dział 
Programów Europejskich. W projek-
tach wzięło udział łącznie 3231 osób. 

 8445 porad prawnych 

dla organizacji związkowych udzielili 
pracownicy Działu Prawnego w okresie 
od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2018 
r. W tym samym czasie udzielono 5399  
porad dla członków indywidualnych. 
Związkowi prawnicy reprezentowali po-
krzywdzonych członków Związku przed 
sądami rejonowymi z zakresu prawa 
pracy w ok. 280 sprawach. Prowadzone 
procesy zakończyły się w 80 proc. wyro-
kiem korzystnym dla pracowników.  

Tysiąc informacji rocznie 

ukazuje się na stronie internetowej 
Zarządu Regionu Gdańskiego, która 
notuje kilkanaście tysięcy wejść mie-
sięcznie. Dział Informacji i Promocji, 
oprócz prowadzenia witryny interneto-
wej Regionu, wydaje miesięcznik „Ma-
gazyn Solidarność”, biuletyn ścienny, 
cotygodniowy Internetowy Biuletyn 
Informacyjny Solidarności. 

71 razy  

przedstawiciele 16 organizacji 
związkowych z Regionu Gdańskiego 
pełnili służbę przy grobie bł. ks Jerzego 
Popiełuszki. 

270 osób

otrzymało zatrudnienie w wyniku 
pracy związkowego Biura Pracy. 

Więcej – na str. 6. 
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AKTUALNOŚCI

W EUROPIE

Spotkanie liderów związków 
zawodowych Grupy 
Wyszehradzkiej

Odbywające się co pół roku spotkanie 
miało miejsce tym razem w Budapeszcie. 
Przygotowały je wspólnie wszystkie kon-
federacje związków węgierskich (ESZT, 
LIGA, SZEF, MASZSZ i MOSZ). W spotkaniu 
10–11 maja NSZZ „Solidarność” repre-
zentował zastępca przewodniczącego 
Komisji Krajowej Tadeusz Majchrowicz.  

Tematem wprowadzającym do spo-
tkania było omówienie etapu imple-
mentacji Europejskiego Filara Praw Spo-
łecznych. Wiodącym tematem spotkania 
była jednak kwestia wyrównywania płac 
pracowników Europy Środkowo-Wschod-
niej z płacami pracowników Europy Za-
chodniej. 

Punktem wyjścia do dyskusji była ini-
cjatywa EKZZ o nazwie „Europejski Alians 
na rzecz Wyrównywania Płac”.

W KRAJU

Tomasz Muszyński  
na czele drzewiarzy

ków, w wyniku których pracownicy do-
znają ciężkich obrażeń ciała. W 2016 roku 
doszło do 276 wypadków śmiertelnych, a 
ciężkich obrażeń doznało 825 osób. Z ko-
lei w 2015 w wyniku wypadków przy pra-
cy zginęło 325 pracowników, natomiast 
ciężkiego uszkodzenia ciała doznało 791 
osób.

Ruszają rozmowy na temat 
płacy minimalnej oraz 
wynagrodzeń w sferze 
budżetowej

Na początku maja do Rady Dialogu 
Społecznego wpłynął Wieloletni Plan 
Finansowy Państwa na lata 2018–2021 
przedstawiający między innymi wstępną 
prognozę wielkości makroekonomicz-
nych stanowiących podstawę prac nad 
projektem ustawy budżetowej na następ-
ny rok. Tym samym rozpoczął się okre-
ślony w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o 
Radzie Dialogu Społecznego i innych in-
stytucjach dialogu społecznego cykl kon-
sultacji obejmujących szczególnie istotne 
dla pracowników kwestie wysokości wy-
nagrodzenia minimalnego oraz wzrostu 
wynagrodzeń w sferze budżetowej. Za-
kończeniem całego cyklu będzie opinia 
do ustawy budżetowej na przyszły rok 
oraz do tzw. ustaw okołobudżetowych.

Handlowa „Solidarność” chce 
wzmocnienia kontroli PIP

Handlowa „Solidarność” zwróciła się 
do głównego inspektora pracy Wiesława 
Łyszczka o zintensy�kowanie kontroli w
sklepach, które obchodzą zapisy ustawy o 
ograniczeniu handlu w niedziele. Chodzi 
przede wszystkim o placówki, które zmie-
niają rodzaj przeważającej działalności 
w rejestrze PKD, aby skorzystać z wpisa-
nych do ustawy wyłączeń od ograniczeń 
w handlu. – Od wejścia w życie ustawy o 
ograniczeniu handlu w niedziele minęły 
ponad dwa miesiące, więc pora na wycią-
gnięcie pierwszych wniosków.  Niestety, 
zdarzają się też przypadki obchodzenia 
zapisów ustawy. Niektórzy właściciele 
sklepów spożywczych czy monopolo-
wych zmieniają wpis w rejestrze PKD do-
tyczący przeważającej działalności i udają, 
że są na przykład kioskami z papierosami 
– mówi Alfred Bujara, przewodniczący 
Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i 
Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”.  

Piotr Duda: Łączymy się z Wami 
w bólu i modlitwie

„Łączymy się w bólu z rodzinami, bli-
skimi i przyjaciółmi tragicznie zmarłych 
oraz wszystkimi poszkodowanymi w tej 
tragedii. Wśród nich również i trzech 
Członków naszego Związku” – napisał 
w listach kondolencyjnych do prezesa 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniela 
Ozona oraz przewodniczącego Komisji 
Zakładowej „Solidarności” KWK „Zo�ów-
ka” Romana Brudzińskiego szef „Solidar-
ności” Piotr Duda.  

„W sposób szczególny proszę w na-
szym imieniu o przekazanie wyrazów 
najwyższego szacunku ratownikom 
i wszystkim osobom zaangażowanym 
w prowadzonej aż do samego końca akcji 
ratowniczej. Prowadzonej z narażeniem 
życia w ekstremalnie trudnych warun-
kach. Byliśmy świadkami niezwykłej od-

wagi i wręcz niewyobrażalnego poświę-
cenia” – czytamy w liście. 

5 maja w Kopalni Węgla Kamiennego 
„Zo�ówka” w Jastrzębiu Zdroju doszło do
podziemnego tąpnięcia, w wyniku które-
go zginęło pięciu górników, a dwóch zo-
stało rannych. Po jedenastu dniach akcji 
ratowniczej, w której wzięło udział ponad 
2,5 tys. osób, wydobyto ciało ostatniego 
poszukiwanego górnika. Decyzją pre-
miera Mateusza Morawieckiego rodziny 
tragicznie zmarłych otrzymają renty spe-
cjalne. Wsparcia i pomocy udzieli również 
JSW.

Ostrożnie z szerokim 
otwarciem rynku pracy

„Do liberalizacji warunków wydawania 
zezwoleń na pracę cudzoziemców należy 
podchodzić z dużą ostrożnością. Szerokie 
otwarcie rynku pracy na cudzoziemców 
może nie sprzyjać ochronie miejsc pracy 
polskich obywateli, szczególnie w sytuacji 
pogorszenia się sytuacji gospodarczej” 
– uważa Prezydium Komisji Krajowej, 
oceniając projekt rozporządzenia doty-
czącego warunków wydawania zezwo-
leń. Prezydium KK ma wiele zastrzeżeń 
do projektu nowelizacji rozporządzenia 
zmieniającego rozporządzenie ws. okre-
ślenia przypadków, w których zezwolenie 
na pracę cudzoziemca jest wydawane bez 
względu na szczególne warunki wyda-
wania zezwoleń na pracę cudzoziemców 
autorstwa Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej. „Solidarność” przede 
wszystkim oczekuje rozwiązań zapobie-
gających powstawaniu dumpingu socjal-
nego, w tym szczególnie stałego monito-
ringu warunków pracy i płacy, w jakich 
zatrudniani są cudzoziemcy. Należy też 
szczegółowo określić sposób dokonania 
wyboru zawodów opisanych w załączni-
ku do projektu.

Nowe władze  „S” w sanepidzie

W REGIONIE

Krajowa Sekcja Drzewiarzy NSZZ „Soli-
darność” wybrała nowe władze. Przewod-
niczącym na kadencję 2018–2022 został 
Tomasz Muszyński z DOVISTA (Region 
Gdański). Delegaci pożegnali odchodzą-
cego na emeryturę Franciszka Stabacha, 
współzałożyciela i wieloletniego prze-
wodniczącego sekcji. Wybory odbyły się 
18 maja w Krakowie. Siedzibą Krajowej 
Sekcji Drzewiarzy są Wędkowy (woj. po-
morskie). Na zdjęciu – Tomasz Muszyński 
pierwszy z prawej.

Najwięcej wypadków 
śmiertelnych było 
w budownictwie

W 2017 roku w wyniku wypadków przy 
pracy śmierć poniosły 263 osoby, a ponad 
900 doznało trwałego uszczerbku na 
zdrowiu – wynika z danych Państwowej 
Inspekcji Pracy. W ubiegłym roku inspek-
torzy pracy zbadali 2735 wypadków przy 
pracy. Jak informuje Jakub Chojnicki, dy-
rektor Departamentu Nadzoru i Kontroli 
w Głównym Inspektoracie Pracy, to wię-
cej niż w poprzednich latach. W 2016 roku 
do PIP zgłoszone zostały 2664 wypadki, 
natomiast rok wcześniej – 2543. Chociaż 
w zeszłym roku doszło do większej liczby 
wypadków przy pracy, to zginęło w nich 
mniej osób, niż w ciągu dwóch poprzed-
nich lat. Jest to, niestety, jedyna dobra 
wiadomość. Przybywa bowiem wypad-

3 Maja w Gdańsku 

Stoczni Gdańsk, Portu Gdańskiego Eks-
ploatacji oraz Stoczni Wojennej. 

Przewodniczący Zarządu Regionu 
Krzysztof Dośla poinformował o wybo-
rach władz w strukturach branżowych. 
Członkowie regionalnych władz przyjęli 
sprawozdanie z działalności Zarządu Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w 
okresie od czerwca 2014 do marca 2018 
r. Przyjęto również apel o wpłaty na Fun-
dusz Stypendialny „Solidarności”. Ostat-
nie posiedzenie Zarządu Regionu w tej 
kadencji odbędzie się 4 czerwca. Nowe 
władze Regionu Gdańskiego na kadencję 
2018–2022 wyłonione zostaną w czasie 
Walnego Zebrania Delegatów w dniach 
27–28 czerwca.

Rada Ochrony Pracy 
na wyjeździe w Gdyni

15 i 16 maja w Gdyni odbyło się 
wyjazdowe posiedzenie Rady Ochrony 
Pracy, na którym m.in. przyjęte zostało 
stanowisko w sprawie współdziałania 
w przedsiębiorstwie służby BHP i społecz-
nej inspekcji pracy w celu zapewnienia re-
alizacji zadań pracodawcy wynikających 
z kodeksu pracy. Drugim tematem była 
sfera prewencji wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych. Na agendzie ROP 
jest też problematyka stresu w miejscu 
pracy – ocena i zapobieganie. Systemy 
organizacji pracy a stres psycho�zyczny
zostały opracowane w materiałach przy-
gotowanych przez Państwową Inspekcję 
Pracy i Centralny Instytut Ochrony Pracy 
– Państwowy Instytut Badawczy. 

 Rada Ochrony Pracy jest organem 
nadzoru nad warunkami pracy oraz 
działalnością Państwowej Inspekcji Pra-
cy. Pracom rady przewodzi poseł Janusz 
Śniadek. Tworzy ją 30 parlamentarzystów 
i naukowców, m.in. z Centralnego Insty-
tutu Ochrony Pracy, oraz członkowie klu-
bów i lóż pracodawców.

W urodziny Jana Pawła 
II papieska wojewódzka 
olimpiada w Kosakowie

Główne uroczystości związane z rocz-
nicą uchwalenia najstarszej w Europie 
konstytucji, czyli Konstytucji 3 maja, 
w Gdańsku rozpoczęły się mszą świętą 
w intencji ojczyzny w bazylice Mariackiej, 
koncelebrowaną przez kilkudziesięciu du-
chownych. Przewodniczył im metropolita 
gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, 
który też wygłosił homilię. Mówił, że przez 
lata kolejne pokolenia Polaków walczyły 
o wolność dla Polski, począwszy od poko-
lenia, które rozpoczęło tę walkę w rok po 
uchwaleniu konstytucji, gdyż wówczas 
Polska utraciła wolność, po „pokolenie So-
lidarności”. Po mszy świętej uformował się 
pochód, w którym uczestnicy przeszli na 
plac Solidarności. Towarzyszyła im Kom-
pania Honorowa Wojska Polskiego oraz 
Orkiestra Straży Granicznej. Uroczystości 
pod pomnikiem Poległych Stoczniowców 
rozpoczęły się od odśpiewania hymnu na-
rodowego. Następnie wojewoda pomorski 
Dariusz Drelich przedstawił rys historyczny 
Konstytucji 3 maja. Mówił też o bohaterach 
tamtych lat, jak i o bohaterach współcze-
snych. Reprezentacje różnych środowisk 
złożyły kwiaty pod pomnikiem. Wśród 
uczestników 3-majowych uroczystości 
byli też członkowie „Solidarności”. Zarząd 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
reprezentował przewodniczący Krzysztof 
Dośla.

Zarząd Regionu Gdańskiego: 
końcówka kadencji

Sytuacja w zakładach pracy oraz wy-
bory w Związku na kadencję 2018–2022 
to najważniejsze tematy posiedzenia 
regionalnych władz „Solidarności”, które 
odbyło się 7 maja w historycznej Sali BHP. 
Majowe posiedzenie Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” poprze-
dziło otwarcie wystawy „100 rocznica od-
zyskania niepodległości – Historia Polski 
w malarstwie artystów z Grodzieńszczy-
zny”. W punkcie poświęconym sytuacji 
w zakładach pracy omawiano problemy 

18 maja przypadała 98 rocznica uro-
dzin Karola Wojtyły, papieża św. Jana Paw-
ła II. W sobotę, 19 maja zorganizowana 
została IV Wojewódzka Olimpiada Wiedzy 
o św. Janie Pawle II.  W tym wydarzeniu 
na etapie wojewódzkim brało udział 21 
�nalistów z Pomorskiego. Organizatora-
mi były Szkoła Podstawowa w Pogórzu z 
oddziałami gimnazjalnymi w Kosakowie i 
para�a pw. Świętego Antoniego Padew-
skiego w Kosakowie.  Konkurs był też 
preludium do świętowania 40 rocznicy 
wyboru kardynała Karola Wojtyły na na-
stępcę św. Piotra. Pozdrowienia i życze-
nia do uczestników konkursu skierowali 
ks. abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita 
gdański, oraz ks. bp Ryszard Kasyna, ordy-
nariusz pelpliński.

W dniach 16–19 maja w Radomiu 
odbyło się Walne Zebranie Delegatów 
Krajowej Sekcji Pracowników Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidar-
ność”. Przewodniczącą Rady Sekcji została 
Dorota Walczak z Radomia. Z Regionu 
Gdańskiego w skład rady wszedł Piotr 
Madej. Podczas spotkania poruszono 
kwestię pozostawienia nadzoru nad żyw-
nością w zadaniach Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej. Postanowiono też podtrzy-
mać prowadzoną od ubiegłego roku ak-
cję protestacyjną, do chwili całkowitego 
wycofania się rządu z planów utworzenia 
Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Waż-
nym tematem były również sprawy pła-
cowe, gdyż nowa ustawa wprowadzona 
w ubiegłym roku dzieli pracowników sa-
nepidu na medycznych i niemedycznych. 
Medyczni mają prawo do podwyżki naj-
niższego wynagrodzenia, pozostali nie. 
Związkowcy są temu przeciwni.
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PYTANIE MIESIĄCA

IWONA ADAMCZYK-ROSINKA, przewodnicząca OM Pra-
cowników Policji, ABW i Straży Granicznej

– Działania na rzecz poprawy wynagrodzeń dla pracow-
ników to nasz priorytet w poprzedniej, ale też i nowej ka-
dencji. Cały czas próbujemy wpłynąć na świadomość opinii 
publicznej i polityków, że zarobki pracowników policji są 
skandalicznie niskie. Jesteśmy grupą zawodową, która ma 
najniższe uposażenie w resorcie spraw wewnętrznych. I do-
dam: też najliczniejszą. Przeszliśmy pierwszy etap moder-
nizacji, którego jednym z elementów były podwyżki wyna-
grodzeń. Jednak mamy zaniedbania w tej kwestii wielu lat, 
w 2009 roku wysokości wynagrodzeń zostały zamrożone, 
czyli na 9 lat, więc te podwyżki nie zmieniły wiele. Nastą-
piło ogromne spłaszczenie wynagrodzeń. Pani sprzątająca 
i specjalista do spraw finansów mają podobne pensje. Tak 
więc bliżej naszym wynagrodzeniom do tej najniższej niż 
do średniej. Na przykład na stronie KWP w Olsztynie są 
ogłoszenia o naborze pracowników – specjalistów z propo-
nowanym wynagrodzeniem nieco powyżej 2000 zł brutto. 
Dlatego nadal rozmawiamy z politykami, przedstawicielami 
Komendy Głównej Policji i MSW, starając się dotrzeć z tym 
przekazem. W 2019 roku będzie realizowany II etap moder-
nizacji, który dotyczy podwyżek wynagrodzeń. Liczymy, że 
poprawi się wtedy nasza sytuacja, ale zdajemy sobie sprawę, 
iż do tego czasu musimy włożyć sporo energii, aby nasze 
działania stały się skuteczne.

DARIUSZ KOSIOR, przewodniczący KZ Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. 
w Lęborku

– W poprzedniej kadencji osiągnęliśmy zamierzone cele 
w priorytetowej kwestii. Wynegocjowaliśmy z dyrektorem 
podwyżki wynagrodzeń w wysokości 3 procent. Porozumienie 
będzie obowiązywać przez trzy lata. Tym samym pracownicy 
będą otrzymywać co roku 3-procentową podwyżkę pensji, 
począwszy od 1 stycznia. To nasz sukces. Cały czas jednak 
musimy wiele działań poświęcić na pracę związaną z organizo-
waniem się. Z pracy odeszło wielu pracowników na emeryturę, 
pracodawca przyjął nowych. Staramy się, aby przyciągnąć do 
nas jak największą liczbę ludzi. Ale nie jest to łatwe zadanie. 
Niestety, wielu pracowników utożsamia nasz Związek z PiS-em. 
Lębork nie jest miastem przychylnym PiS-owi, tu wielu popie-
ra PO. I to przekłada się na naszą związkową ocenę. Ale my 
robimy swoje. Staramy się pokazywać, czym jest „Solidarność”. 
Zależy nam także, aby nasi związkowcy posiadali odpowied-
nią wiedzę. Uczestniczyliśmy w wielu szkoleniach, na przykład 
z  zakresu prawa pracy i związkowego, ale chcemy podnosić 
stale nasze kwalifikacje. Tym bardziej że w Komisji Zakładowej 
mamy nowego członka. Dlatego planujemy zorganizowanie 
dla naszych działaczy szkolenia związkowego. A w czerwcu 
organizujemy spływ kajakowy i konkurs strzelecki.

MICHAŁ TABLEWSKI, przewodniczący Komisji Tymcza-
sowej Taksówkarze Niezrzeszeni 6 plus

– Nasza organizacja powstała w styczniu tego roku. Im-
pulsem do podjęcia tej decyzji była petycja trzech gdańskich 
korporacji taksówkarzy, skierowana do Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku przeciwko nam. Zostaliśmy przedstawieni jako 
złodzieje, dlatego uznaliśmy, że musimy walczyć o swoje pra-
wa, byt oraz dobre imię. W naszym zrzeszeniu taksówkarze 
mają stawki sześć zł lub więcej za kilometr. Jednak trzy kor-
poracje lobbują w UM w Gdańsku, aby ustalić limit górny, 
mowa jest o 4 zł za kilometr.  Dodam, że w korporacjach 
pracują najczęściej emeryci, niepłacący składek emerytalno-
-rentowych lub młodzi ludzie, którzy przez dwa lata płacą 
niski ZUS, a potem rezygnują z pracy w korporacji. Inny 
problem to walka z nielegalnymi przewoźnikami, na przy-
kład Uberem. Kierowcy pracujący poprzez tę aplikację nie 
ponoszą praktycznie żadnych kosztów. Chodzi o obowiązek 
posiadania licencji, zdania egzaminu, przejścia badań lekar-
skich, zakupu i legalizacji taksometru, a także kasy fiskalnej. 
Walczymy więc o utrzymanie naszych stawek, likwidację 
nielegalnych przewoźników oraz ustalenie przez włodarzy 
Gdańska limitów dotyczących liczby taksówek w Gdańsku.

Oprac. Olga Zielińska

Jakie najważniejsze zadania stoją  
przed waszą organizacją i jej liderami  
w nowej kadencji? 

Region Gdański NSZZ „Solidarność” serdecznie zapra-
sza do udziału w bezpłatnych szkoleniach oferowa-
nych w ramach projektu „Nowe kwalifikacje – nowe 
perspektywy”. Osoby, które zdecydują się na udział 
w projekcie będą mogły skorzystać z szerokiego wa-
chlarza szkoleń komputerowych i językowych. Są 
wśród nich pozycje warte szczególnego zaintereso-
wania:

Szkolenia komputerowe
 Szkolenia z praktycznego wykorzystania aplikacji Microsoft 

Excel – 24h szkolenia opartego o przykłady z życia wzięte
 Szkolenia autoryzowane – programowanie w technologiach 

Microsoft – 80h – dwa pełne autoryzowane szkolenia
 Szkolenia autoryzowane – programowanie w technologiach 

Oracle – 80h – dwa pełne autoryzowane szkolenia

 Szkolenia autoryzowane – administracja systemami Micro-
soft – 80h – dwa pełne autoryzowane szkolenia

 Szkolenia autoryzowane – zarządzanie sieciami CISCO – 80h 
– dwa pełne autoryzowane szkolenia

Szkolenia językowe
 Angielski – 120h – dwa poziomy zaawansowania
 Niemiecki – 120h – dwa poziomy zaawansowania

Szkolenia językowe i nieautoryzowane szkolenia kompute-
rowe są bezpłatne. Koszt szkoleń autoryzowanych to zaledwie 
15 procent ich rynkowej ceny.

Do udziału zapraszamy osoby pracujące, które pracują i/lub 
zamieszkują w województwie pomorskim i ukończyły 18 lat.

Komplet informacji oraz możliwość zapisania się do projek-
tu dostępne są na stronie: 

http://nowekwali�kacje.eduportal.pl

SZKOLENIA

Języki obce i Excel za darmo

Pielgrzymka z radmorowską 
„Solidarnością”

„Solidarność” z gdyńskiego Rad-
moru zaprasza na pielgrzymkę: Gidle, 
Częstochowa, Kalwaria Zebrzydowska, 
Wadowice, Krynica Zdrój, Słowacja oraz 
Muszyna. Termin: 15–21 września 2018 r. 
Uwaga, zapisy już w czerwcu! Koszt to 900 
zł dla członka „Solidarności” w Radmorze, 
pracownik lub współmałżonek członka 
Związku – 1000 zł, pozostali płacą po 1100 
zł. Dodatkowo 20 euro (wyjazd na Słowa-
cję). W cenie jest zawartych 6 noclegów, 5  
śniadań, 5 obiadokolacji, transport klima-
tyzowanym autokarem, ubezpieczenie KL, 
NNW, opłaty za wejścia, uroczysta kolacja, 
kolacja grillowa, obiad na Słowacji.

Zapisy w siedzibie „Solidarności” w Rad-
morze od 6 do 15 czerwca, tel. 58 699 68 
92. Przy zapisie obowiązuje wpłata bez-
zwrotnej zaliczki w wysokości 200 zł. Pozo-
stała część wpłaty do 5 września 2018 r.

Grupa Modlitewna 
Archidiecezjalnego 
Duszpasterstwa Ludzi Pracy

23 maja w para�i św. Andrzeja Bobo-
li w Gdyni Obłużu odbyło się spotkanie 
formacyjne Duszpasterstwa Ludzi Pracy 
– grupy modlitewnej członków NSZZ „So-
lidarność”. Spotkanie rozpoczęło się mszą 
św. w dolnym kościele pod przewod-
nictwem duszpasterza ks. dr. Sławomira 
Decowskiego. Przybliżył on uczestnikom 
historię para�i, w której pracuje, była też
możliwość zwiedzenia dolnego i górne-
go kościoła. Ksiądz mówił między innymi 
o kapłanach męczennikach – poprzed-
nich proboszczach tej para�i, o relikwiach,
jakie wkrótce będą wyeksponowane 
w dolnym kościele oraz o organach, które 
wkrótce tra�ą do świątyni. Po zapoznaniu
się z historią para�i uczestnicy zostali za-
proszeni na plebanię na poczęstunek. 

Spotkania Archidiecezjalnego Duszpa-
sterstwa Ludzi Pracy odbywają się cyklicz-

nie, wszyscy chętni są proszeni o kontakt 
z Tadeuszem Grubichem z Działu Szkoleń 
NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, 
tel. 58 305 54 79. Jesienią dla Duszpaster-
stwa Ludzi Pracy zaplanowano dzień sku-
pienia w Gdyni Oksywiu.

WRDS o legalizacji pracy 
pracowników-gości 

Zatrudnienie obcokrajowców było wio-
dącym tematem posiedzenia z 24 maja  
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, 
w której NSZZ „Solidarność” reprezentują 
Krzysztof Dośla, Bogdan Olszewski, Zbi-
gniew Koban i Stanisław Szukała. 

„Narastające zjawisko imigracji ekono-
micznej, lawinowego wzrostu liczby cudzo-
ziemców poszukujących pracy w naszym 
województwie, wymaga zwrócenia uwagi 
na zagrożenia, jakie mogą wynikać z tego 
zjawiska. Wzrost liczby cudzoziemców pra-
cujących w województwie pomorskim jest 
zjawiskiem pozytywnym, pozwala uzupełnić 
niedobór kadr na rynku pracy. Jednak z uwa-
gi na przewlekłość procedur związanych 
z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemcy 
narażani są na ryzyko podejmowania niele-
galnego zatrudniania przez pracodawców 
naruszających przepisy prawa” – twierdzą 
w przyjętym stanowisku członkowie WRDS.

Z raportu Okręgowego Inspektoratu 
Pracy (omawianego w majowym „Maga-
zynie Solidarność”) oraz meldunków Mor-
skiego Oddziału Straży Granicznej wynika, 
że najczęstszymi wykrywanymi nieprawi-
dłowościami jest zatrudnienie obcokrajow-
ców bez umowy lub w sposób niezgodny 
z obowiązującym prawem, a cudzoziemiec 
wykonuje prace niewymienione w umowie 
lub za inną stawkę. WRDS zwraca uwagę, 
że są to praktyki nieuczciwej konkurencji 
wobec przedsiębiorców, którzy zatrudnia-
ją zgodnie z kodeksem pracy. 

 „Solidarność”  
uczy patriotyzmu

polskich malarzy z Białorusi pod nazwą 
„100 rocznica odzyskania niepodległości 
– Historia Polski w malarstwie artystów 
z Grodzieńszczyzny”. Wystawa ma miejsce 
w historycznej Sali BHP w Gdańsku.

– To niezwykle budujące, bo widać, że 
młodzi ludzie, którzy biorą udział w pro-
wadzonych przez nas lekcjach, posiadają 
już dużą wiedzę z zakresu historii Polski. 
Z niektórymi można nawet prowadzić 
merytoryczne dyskusje. Obrazy zgro-
madzone na wystawie przedstawiają w 
pigułce bohaterów i najważniejsze wy-
darzenia z historii Polski  – mówi Roman 
Stegart, który prowadzi lekcje w Sali BHP. 
– To w dużej mierze zasługa nauczycieli, 
którzy są zaangażowani w przekazanie 
patriotycznej i historycznej wiedzy swoim 
uczniom – dodaje.

Wystawę malarstwa polskich artystów 
z Białorusi zorganizowała Pomorska Fun-
dacja Edukacji i Pracy, której założycielem 
jest Region Gdański NSZZ „Solidarność”, 
a jej kuratorem – Renata Tkaczyk.

Szkolenie skarbników
Od 28 do 29 maja w budynku ZRG 

NSZZ „S” odbyło się szkolenie dla działa-
czy „Solidarności” z organizacji zrzeszo-
nych w Regionie Gdańskim, którzy w no-
wej kadencji pełnią funkcję skarbników. 
W szkoleniu wzięło udział 16 osób repre-
zentujących organizacje przy zakładach 
pracy w Trójmieście, Lęborku, Starogar-
dzie Gdańskim oraz w Tczewie.

Uczestnicy szkolenia zapoznawali się 
z informacjami potrzebnymi do prowa-
dzenia rachunkowości zgodnie z obowią-
zującymi przepisami, kontrolowania i po-
bierania składek członkowskich. Uczyli 
się też, jak sporządzić projekt budżetu 
organizacji, a także jak przygotować do-
kumentację do urzędu skarbowego.

Międzyregionalna Sekcja 
Pracowników Leśnictwa

MSPL NSZZ „Solidarność” Regionu 
Gdańskiego skupia 11 jednostek organi-
zacyjnych. Są to jednostki w nadleśnic-
twach w Gdańsku, Elblągu, Wejherowie, 
Cewicach, Choczewie, Starogardzie Gd., 
Kartuzach, Lipuszu i Strzebielinie, a także 
w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Gdańsku, Zakładzie Przerobu 
Drewna w Lęborku. W organizacjach tych 
zrzeszonych jest 260 członków. Przewod-
niczącym sekcji w nowej kadencji na lata 
2018–2022 został Marcin Kowalski z Nad-
leśnictwa Wejherowo.

Już ponad dwustu uczniów uczest-
niczyło w lekcjach historii i patriotyzmu, 
które organizowane są w ramach wystawy 
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Marks wiecznie ¿ywy
Powracają upiory przeszłości. Właśnie w jednym z niemieckich 
miast odsłonięto pomnik z okazji dwusetnej rocznicy urodzin… 
Karola Marksa. Liczący pięć metrów i ważący dwie tony monu-
ment ufundowali Chińczycy, a w uroczystości ku czci człowieka, 
którego poglądy �lozo�czne legły u podstaw XX-wiecznych
krwawych totalitaryzmów, wziął udział szef Komisji Europejskiej 
Jean-Claude Juncker (to ten, co się do jednych przytula, a dru-
gich klepie po głowie). Zdaniem drugiego co do ważności Eu-
ropejczyka (pierwszy jest chyba Tusk, a może odwrotnie), nauki 
Karola Marksa nie były wcale takie złe, a miliony o�ar ideologii
komunistycznej to tylko ich wypaczenie. Skąd my to znamy?

PRL te¿ wci¹¿ ma siê 
dobrze
Na szczęście w Gdańsku po 1989 roku zmieniono nazwę ulicy 
Karola Marksa na gen. Józefa Hallera. Teraz zapewne nie 
byłoby to możliwe, gdyż dla niektórych samorządów rządzo-
nych przez totalną opozycję sprawa nazw ulic stała się orężem 
w walce z PiS-em. Opór polityków Platformy Obywatelskiej 
przed dekomunizacją, i to nie tylko ulic, jest o tyle zrozumiały, 
że „przytulili” w swoich szeregach wielu dawnych towarzyszy 
z PZPR, a także ich potomków, którzy co jakiś czas dają o sobie 
znać. Ostatnio na Twitterze ukazał się skandaliczny wpis posła 
Tomasza Cimoszewicza, któremu nie spodobało się, że nie 
mógł przejechać samochodem, bo ulicą szła procesja Bożego 
Ciała. „A wy na maratończyków w Warszawie narzekacie. Ci się 
rozsiedli na środku ulicy i mszę odprawiają” – napisał polityk PO. 
Poglądy godne dziadka, współpracownika NKWD, i ojca, aktywne-
go działacza socjalistycznych młodzieżówek oraz członka PZPR. 

Empatyczny jak Petru

Po tym, jak Ryszard Petru został pozbawiony przywództwa 
założonej przez siebie partii i następnie się z niej wypisał, na 
jakiś czas zniknął z mediów. Jednak w maju powrócił w swoim 
stylu, czyli budząc jak zwykle zażenowanie. Widok Ryszarda Pe-
tru pchającego wózek z niepełnosprawną osobą po sejmowym 
podwórku wzbudził wiele emocji, szczególnie wśród internau-
tów. Tym bardziej że cały spektakl odbywał się w asyście kamer. 
Jakoś trudno nam uwierzyć we wrażliwość i empatię pierwszego 
liberała w Polsce. Jedyne usprawiedliwienie dla pana Ryszarda 
to fakt, że nie był pierwszy wśród polityków, którzy lansowali się 
na proteście matek niepełnosprawnych dzieci.

Dobra pani nie chce PiS-u
Na biednych dzieciach lansują się nie tylko politycy, z lubo-
ścią robią to także celebryci. Ostatnio niechlubnym przykła-
dem takiej autopromocji stała się Dominika Kulczyk, która 
reklamując swój program nadawany w jednej z komercyjnych 
telewizji pozowała do zdjęć z czarnoskórym dzieckiem, 
co przypominało obrazki żywcem przeniesione z epoki 
kolonialnej. A w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej”, mówiąc 
o swojej działalności filantropijnej, stwierdziła, że dzięki niej 
„600 tysięcy osób w Polsce i na świecie ma lepsze życie niż 
miało”, nie podała jednak, na czym polega to lepsze życie. 
Niektórzy podejrzewają, że jest to liczba osób oglądających 
program pani Dominiki, co oznacza jego klapę. Żeby lans 
był pełny, nie może zabraknąć w nim manifestu polityczne-
go. Spadkobierczyni fortuny Jana Kulczyka nie omieszkała 
przyłożyć rządzącej w Polsce partii. „Ja takiej Polski nie chcę, 
nie chcę PiS-u, nie chcę hejtu” zakomunikowała dobra biała 
pani. W tym przypadku wierzymy, że ta nienawiść ma solidne 
podstawy, jakieś 895 mln złotych, które Spółka Autostrada 
Wielkopolska SA należąca do Kulczyków musi teraz zwrócić 
państwu polskiemu. 

Wszystko przez Polaków 

Ponoć Polska ma stracić dziesiątki miliardów dotacji z budżetu 
Unii Europejskiej. Wszystko przez to, że nie zachowujemy się tak, 
jak by tego sobie życzyli urzędnicy w Brukseli. Przede wszystkim 
wybraliśmy nie taki rząd jak trzeba, nie chcemy imigrantów, 
a poza tym nie ma u nas wolności i demokracji. Zdaniem 
polityków PO teraz za karę dostaniemy mniej pieniędzy. Szkopuł 
w tym, że kasę chcą obciąć nie tylko nam i Węgrom, ale jeszcze 
przynajmniej sześciu krajom, których nie można posądzić o nie-
subordynację. Ponoć wystarczy graniczyć z Polską, żeby zostać 
ukaranym. Ale Malta nie graniczy, a też została ukarana.

Lepszy Berlin ni¿ 
Warszawa
Centralny Port Komunikacyjny? Według kandydata na prezyden-
ta Warszawy Rafała Trzaskowskiego jest zupełnie niepotrzebny 
– w końcu już za dwa lata będziemy mieli (sic!) lotnisko w… 
Berlinie. Będziemy mieli? A niby kto będzie miał? My? 
Przypomnijmy, że Centralny Port Komunikacyjny to koncepcja 
węzła transportowego ze zintegrowanym z siecią kolejową 
i drogową lotniskiem, położonym około 40 km na zachód od 
Warszawy, w gminie Baranów. Prognozowanym terminem 
uruchomienia CPK jest połowa 2027 r. 
Dla Trzaskowskiego nieistotny jest argument, że warszawskie 
Okęcie jest już na skraju przepustowości i nie ma tam moż-
liwości dalszego rozwoju. „Mamy gigantomanię premiera 
Mateusza Morawieckiego, który proponuje lotnisko w szczerym 
polu. W Berlinie udało się po latach, i będziemy mieli lotnisko” 
– mówił kandydat PO na prezydenta stolicy. „Mamy Okęcie, 
mamy lotnisko w Modlinie, i to absolutnie Warszawie wystarczy” 
– argumentował. Był już w pewnych wyborach taki kandydat, 
który obiecywał: „Nie będzie niczego”. No właśnie – nie robiąc 
nic mamy przynajmniej święty spokój, a do Berlina z Warszawy 
– no cóż – jest raptem około 600 kilometrów. Bagatela!

Nie chcem, ale muszem...

A co w Gdańsku? W ostatnim czasie pojawiają się w niektórych 
tytułach prasowych spekulacje, że obecny (jeszcze) prezydent 
grodu nad Motławą Paweł Adamowicz może zrezygnować ze 
startu w nadchodzących wyborach samorządowych. Jednym 
z powodów takiej decyzji mogłyby być słabsze wyniki w sonda-
żach. On sam natomiast „z pełnym przekonaniem potwierdza”, 
że wystartuje „jako kandydat gdańszczan i gdańszczanek”. 
Przepraszam, jako czyj kandydat? Jako żywo, z całą pewnością nie 
wszystkich. W nadchodzących wyborach kandydat Adamowicz 
będzie musiał pokonać m.in. Kacpra Płażyńskiego z PiS, a także, 
w bratobójczej walce, Jarosława Wałęsę, którego PO najprawdo-
podobniej wystawi w Gdańsku. 

I ŚMIESZNO, I STRASZNO

AKTUALNOŚCI

Skończył się protest osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  
w Sejmie, więc zapewne opozycja totalna będzie szukała kolejnych 
porcji paliwa dla swoich działań. Być może takim paliwem stanie 
się unijny budżet (a właściwie tzw. perspektywa finansowa na lata 
2021-2027), który przewiduje obniżenie funduszy dla Polski o niemal 
20 mld euro, czyli o ok. 20 proc. Niektórzy już grzmią, że to kara 
za rzekome łamanie praworządności w naszym kraju, a inni – że to 
skutek brexitu. Oba argumenty są głęboko chybione. Wielka Brytania 
była (jeszcze jest) płatnikiem netto do budżetu w skali ok. 5 mld euro 
rocznie. W budżecie ok. 150 mld stanowi to ułamek. Tymczasem 
obcięcie kwot oscylujących w granicach 20 procent ma dotknąć nie 
tylko Polskę, ale Węgry, Czechy, Litwę, Estonię, a nawet… Niemcy. 
Kto zyska?  Przede wszystkim Hiszpania, Włochy, Grecja, Rumunia 
i Bułgaria. 

Nie trzeba być znawcą polityki europejskiej, żeby dostrzec, iż 
w Brukseli nastąpiło odwrócenie wektorów – z pomocy krajom 
Europy Środkowo-Wschodniej na bastion południowy, który się 
od jakiegoś czasu chwieje, a rozchwiany – staje się szeroką drogą 
choćby dla transferu imigrantów czy też wzrostu eurosceptycznych 
nastrojów  (np. Włochy). Nie da się też ukryć, że my i nasi sąsiedzi 
stajemy się coraz zamożniejsi, mamy małe bezrobocie, a gospodar-
ka pędzi. I choć nie wszyscy w owej zamożności partycypują w spo-
sób wystarczający, to jest to fakt. Czy ewentualne cięcia w unijnych 
programach dla nas, pracowników i związkowców, mają znaczenie. 
Oczywiście, tak. Pieniądze unijne niewątpliwie napędziły wiel-
kie inwestycje infrastrukturalne, które dały tysiące miejsc pracy. 
Rozwijająca się gospodarka przyciągnęła inwestycje i inwestorów 
zagranicznych, którzy teraz mogą spoglądać łakomym wzrokiem 
na kraje „tańsze”, jak choćby wspomniana Bułgaria czy Rumunia. 
Związek wielokrotnie zresztą przestrzegał przed zagranicznymi 
„montowniami”, które łatwo zbudować, ale łatwo też zwinąć. 

Przyjęcie kolejnej unijnej perspektywy finansowej wymaga jedno-
myślności państw członkowskich. Polski rząd już zapowiedział, że w 
takim kształcie go nie poprze. Jest więc szansa na jakiś kompromis. 
Czy tak się stanie, zobaczymy. Swoją drogą dziwi bierność polskich 
przedstawicieli na brukselskich salonach, w tym „prezydenta” EU 
Donalda Tuska czy komisarz Elżbiety Bieńkowskiej, która podobno 
podczas gorącej dyskusji komisarzy o finansach nie zabrała głosu. 
Przecież – jeżeli poważnie myślą o wygraniu najbliższych wyborów 
parlamentarnych – to uderzy w ich władzę. Chyba że już poważnie o 
wygraniu tych wyborów nie myślą … 

A w Związku kolejna kadencja nieuchronnie zbliża się ku koń-
cowi. Nowe władze organizacji zakładowych wybrane, podobnie 
w branżach, a w regionach wybory są w toku. Prawie trzydzieści 
procent wybranych przewodniczących organizacji zakładowych w 
naszym Regionie to nowi ludzie. To sporo. Przed nimi dużo pracy, bo 
choć na szczeblu krajowym udało się zrealizować kilka kluczowych 
postulatów, to w zakładach często po staremu trzeba walczyć o swoje. 
Region jest w stanie w tym zakresie udzielić wsparcia organizacyj-
nego i merytorycznego. O skali tego wsparcia świadczą liczby, które 
publikujemy w raporcie z kadencji minionej. To pomoc bezpośrednia 
w prowadzeniu sporów z pracodawcą, organizacja nowych struktur, 
to tysiące przeszkolonych działaczy, związkowców korzystających z 
porad prawnych, otrzymujących związkową informację czy też bio-
rących udział w realizowanych przez nas programach europejskich. 
Mamy nadzieję, że ta wspólna praca wpłynie na poprawę zarów-
no sytuacji ekonomicznej pracowników, jak i atmosferę dialogu i 
poszanowania praw pracowniczych i związkowych. Jedno jest pewne 
– nikt nam nie da nic za darmo. Im będzie nas więcej, tym łatwiej za-
dbać o nasze prawa, tak w skali zakładu, branży, regionu, jak i  kraju. 
To zadanie priorytetowe.

Jacek Rybicki

Mniej  
pieniędzy  
z Unii?
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 – W 2015 roku zmienił się klimat 
polityczny w Polsce. Partie odwołu-
jące się do solidaryzmu społecznego, 
pod szyldem PiS, zdobyły uznanie 
znacznej części wyborców dzięki 
programowi socjalnemu. Jest on – 
w polskich warunkach można rzec: 
„o dziwo” – realizowany. Czy związ-
kowi zawodowemu jest lżej, łatwiej 
przebić się z postulatami? 

– Związek zawodowy ze swej natury 
zajmuje się rozwiązywaniem problemów 
dotykających ludzi pracy. Zderzamy się z 
problemami w miejscach pracy, w fabry-
kach, urzędach, w sferze budżetowej, z te-
matami tyczącymi branż i pojedynczych 
zakładów pracy, także emerytów, renci-
stów. Staramy się pomóc i rozwiązujemy 
problemy jednostkowe naszych członków.  
Trudno mówić, że jest lżej, łatwiej. Upo-
minanie się o prawa pracownicze stawia 
nas na kursie kolizyjnym z pracodawcami 
czy z ministrami. Stawiamy na dialog, ale 
nie jest rzeczą prostą znalezienie skutecz-
nego rozwiązania problemów, z którymi 
do nas zwracają się ludzie i związkowe 
organizacje. Konflikty i problemy nieraz 
narastały latami. 

– Mamy u steru ugrupowanie „dobrej 
zmiany”…

– Związek zawodowy „Solidarność” 
musi mierzyć się z rzeczywistością i ar-
tykułować pracownicze postulaty nie-
zależnie od tego, kto władzę sprawuje. 
Były, po 1989 roku, krótkie momenty, 
w których związkowi zawodowemu 
było łatwiej dotrzeć do rządzących 
z postulatami i propozycjami rozwią-
zań. Ale i były, o wiele dłuższe, gdy było 
trudniej, a wręcz było to niemożliwe. 
Lata rządów koalicji PO i PSL sprawiły, 
że symbolem zamknięcia się na związ-
kowe postulaty był stopniowy uwiąd, 
a w końcu zakończenie dialogu spo-
łecznego. Nie obyło się bez protestów.

– Oprócz zakończenia dialogu było 
też zakończenie, niemal nieodwra-
calne, przemysłu stoczniowego 
w Szczecinie i w Gdyni. A przecież 
największym rodzajem transpor-
tu jest transport morski. Przemysł 

ROZMOWA

„Solidarność”  
to idea,  
tradycja  
i młodość
Rozmowa z KRZYSZTOFEM DOŚLĄ, przewodniczącym 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

stoczniowy stał się w III RP symbo-
lem utraconych szans?

– Wobec zgubnej i biernej polityki 
rządu my nie byliśmy bierni, ale nie mo-
gliśmy skutecznie przeciwdziałać zwi-
janiu potencjału stoczni, skoro to nasze 
państwo, to rząd, w imię realizacji fatal-
nego pseudoliberalnego planu, nawet nie 
planu, bo nie można tego nazwać planem, 
raczej biernym podporządkowaniem się 
rozmaitym lobby, doprowadził do kata-
strofy. Ten lobbing nie pochodził z Polski. 
Nie był prowadzony w naszym interesie, 
a w interesie gospodarek państw, którym 
zależało na wygaszeniu przemysłu stocz-
niowego na Wybrzeżu. W przypadku 
stoczni zadziałało lobby działające na 
forum europejskim. 

– Poszukajmy powodów do satys-
fakcji. 

– Podsumowując lata 2014–2018, 
kadencję w NSZZ „Solidarność”, warto 
zauważyć, iż po roku 2015 kilka ważkich 
problemów udało się załagodzić, a nawet 
– w procesie legislacyjnym – rozwiązać. 
Dopominaliśmy się od lat, od momentu, 
gdy zaczął obowiązywać akt prawny o za-
mówieniach publicznych, poszanowania 
rynku pracy, skoro idą na nie pieniądze 
publiczne. Przepisy powodowały, że wy-
grywało się przetargi dzięki kryterium 
najniższej ceny. Pilna była korekta i już 
kończą się schematy dyktatu ceny. Był 
on groźny dla pracowników firm star-
tujących w przetargach, dla tych, którzy 
przetarg ogłaszali oraz dla wykonania sa-
mego zadania. Firmy, gdy okazało się, że 
nie są w stanie zrealizować prac według 
zaniżonego kosztorysu, upadały. 

– Spotkało to nawet koncerny mię-
dzynarodowe na naszych autostra-
dach i mostach...

– Klasyczny przykład: przez lata 
autostrady, mimo zauważalnego postę-
pu, ciągle się buduje i bywa, że ciągle 
na tych samych odcinkach. Postula-
tem „Solidarności” było urealnienie 
kosztów zamówienia, eliminując nie-
uczciwą konkurencję zaniżającą koszty 
pracy. W końcu znalazły się w ustawie 
o zamówieniach publicznych klau-

zule społeczne. Zamawiający musi je 
uwzględniać. To oznacza, że ubiegając 
się o zlecenie publiczne należy kalku-
lować według wycen, stawek i wartości 
obowiązujących w Polsce. 

– Chodzi przecież o gigantyczne pie-
niądze.

– Na przykład w 2014 roku prze-
znaczono w ramach zamówień 140 
miliardów złotych na infrastrukturę. 
Oznaczało to jedną trzecią budżetu 
państwa. Wielka kasa szła także z fun-
duszów unijnych i idzie nadal, głównie 
na infrastrukturę drogową. 

– Pracownik zyskał niewiele...
– Pomijam statystykę i średnią wzrostu 

płac, ale przecież sukcesem zakończyliśmy 
batalię o minimalną stawkę godzinową, tak-
że na umowach zlecenia. Nasza akcja „13 
złotych… i nie kombinuj!” doprowadziła do 
uporządkowania wynagrodzeń przynajm-
niej w ich minimalnych stawkach.

– W tym na „śmieciówkach”... 
– A właśnie. Określenie o negatyw-

nym wydźwięku, czyli „śmieciówka”, 
weszło do języka potocznego. Przez lata 
to naszym postulatem było ogranicze-
nie umów śmieciowych i zastąpienie ich 
tymi o pracę. Umowy cywilnoprawne 
nie znikną, ale są nie po to, by omijać 
kodeks pracy. Ograniczono kombino-
wanie przez agencje pracy tymczaso-
wej. Nie ma nowych kodeksów pracy, 
ale nastąpiły istotne zmiany w kodeksie. 
Chociażby ta, iż pozew do sądu pracy 
wnosi się nie do 7, a do 21 dni. Zawal-
czyliśmy skutecznie z „syndromem 
pierwszej dniówki”. Także Państwowa 
Inspekcja Pracy naciskała, aby wreszcie 
zmienić nieszczęsny przepis umożliwia-
jący potwierdzenie warunków pracy na 
piśmie do końca pierwszego dnia pracy. 
Inspektorzy konstatowali, że wielu pra-
cujących jest zawsze w pracy pierwszy 
dzień. Było to zastanawiające zjawisko.

 
– Udało się postawić mały krok ku 
cywilizowaniu warunków pracy?

– Od półtora roku jest obowiązek 
potwierdzenia warunków umowy 

o pracę i umowy cywilnoprawnej przed 
objęciem stanowiska pracy. Umowę ma 
pracownik w kieszeni. 

Duża grupa pracujących ma w końcu 
prawo do wolnej niedzieli, gdyż od mar-
ca są ograniczenia w handlu w niedzie-
le. Nie po to, by Polakom coś zabrać, ale 
by dać ludziom szansę na wytchnienie. 
Mimo licznych głosów wieszczących 
katastrofę, krytycznych wypowiedzi 
licznych opiniotwórczych gremiów, nie 
nastąpił krach, nie nastąpiło załamanie 
gospodarki. Znów okazało się, że to nasz 
Związek miał rację i społeczeństwo ko-
rzysta z dnia wolnego od handlu. 

– „S” miała rację, gdy zbierała podpi-
sy za referendum, prowadziła drama-
tyczną akcję pod Sejmem oraz gdy 
zawarła umowę z kandydującym na 
prezydenta RP Andrzejem Dudą? 

– Strajkujący robotnicy w 1980 roku 
domagali się obniżenia wieku emery-
talnego dla kobiet do 55 lat, a dla męż-
czyzn do 60 i kryterium stażu pracy. 
Organizacja państwowa musi służyć 
społeczeństwu. Nam w 2012 roku od-
mówiono prawa do referendum, choć 
zebraliśmy ponad dwa miliony podpi-
sów, a konstytucja mówi, iż naród spra-
wuje władzę przez swych przedstawicieli 
bądź bezpośrednio. W wyniku złożo-
nych Związkowi deklaracji prezydent 
Andrzej Duda przedłożył prezydencką 
ustawę  przywracającą wiek emerytalny 
dla kobiet 60 lat, dla mężczyzn 65 lat. 
To był finał pięcioletniej batalii „Soli-
darności”, która organizowała protesty, 
kampanie i w konsekwencji przyczyni-
ła się do zmiany władzy. Każdy upraw-
niony ma teraz możliwość podjęcia 
decyzji o momencie przejścia na eme-
ryturę. Daliśmy ludziom godny wybór. 
Wytrwaliśmy, mimo że przez kilka lat 
nie było dialogu społecznego.

– Był Pan przewodniczącym Woje-
wódzkiej Rady Dialogu Społecznego. 
To forum i jego rola jest zbyt mało 
rozpoznawalne... 

– Ale dorobek dwóch lat WRDS jest 
całkiem spory. Wrócił dialog w formie 
instytucjonalnej.

Jest jeszcze obarczony wadami, ale 
jest. Dialog sam w sobie jest wartością. 
Uczestniczą w nim związkowcy, praco-
dawcy, rząd, samorząd. Przedstawiamy 
różne punkty widzenia. Przy stole, nie 
na ulicy. Odmiennie patrzą na rozmaite 
sprawy przedstawiciele organizacji pra-
cowniczych, organizacji pracodawców czy 
administracja samorządowa i rządowa. 

– Porozumienie jest tańsze niż kon-
flikt, zatem co z układami pracy?

– Niespełnionym marzeniem jest 
skuteczne doprowadzenie do finału 
rozmów o porozumieniach regional-
nych i o ponadzakładowych układach 
zbiorowych pracy. Byśmy mogli ne-
gocjować, jak na przykład w Niem-
czech. Tam funkcjonuje w praktyce  
układ zbiorowy pracy i związek zawo-
dowy IG Metall (Industriegewerkschaft 
Metall) wywalczył w twardym dialogu 
dla ponad dwóch milionów pracowni-
ków przemysłu w landach południowo-
-zachodnich skrócenie tygodnia pracy 
o 7 godzin, z 35 do 28. I to bez obniże-
nia pensji. Co prawda pod warunkami 
i na dwa lata, nim powrócą do standar-
dowego dla branży tygodnia pracy. 

– Prekariat, ubodzy pracujący, jest 
zjawiskiem powszechnym u nas. 
Ludzie pracują, ale nie są w stanie 
utrzymać rodziny…

– Mówiliśmy o zmianach w warun-
kach zatrudnienia. Pełna zgoda, że za 
wykonaną pracę należy się godziwa 
zapłata. Zaczynamy od tej minimalnej. 
Osoba pracująca w pełnym wymiarze 
czasu pracy, mająca na utrzymaniu 
dwoje dzieci i nie daj Bóg niepracującą 
żonę, z miejsca staje się beneficjentem 
pomocy społecznej. 

– Nie tylko minimalna płaca, ale 
godna płaca nas interesuje. Gdy-
by w związkach było nas więcej, to 
i większa byłaby siła perswazji?

– Zmienił się gospodarczy krajobraz. 
Wiele zrobiono, aby obrzydzić działal-
ność związkową i zniechęcić do wstępo-
wania w szeregi związków zawodowych. 
Nawet instytucje państwowe i część 
mediów zniechęcała społeczeństwo do 
aktywnego uczestniczenia w życiu spo-
łecznym, także związkowym. Nastąpiło 
też pewne odreagowanie, głównie przed 
1980 rokiem, ale i przed 1989, zmusza-
no do rozmaitych przynależności, czy 
to partyjnej, czy związkowej, do ide-
ologicznych towarzystw. Nie przysłu-
żyła się też nam postawa niektórych 
naszych kolegów, którzy potraktowali 
Związek jako li tylko trampolinę do 
swego osobistego sukcesu politycznego 
czy gospodarczego. A bywało i bywa do 
obu tych sukcesów razem.

 
– „Solidarność” to idea i tradycja? 

– „Solidarność” jest największą or-
ganizacją. Nie ma ugrupowania poli-
tycznego, które choćby zbliżyłoby się 
liczebnością do naszego Związku. I to 
pomimo licznych szykan. Tak, szykan, 
którymi poddawani są ludzie, którym 
przyjdzie do głowy założenie związku. 
Powstają kolejne organizacje, czasem 
w wielkim trudzie, liczą po 300–400 
członków. I są to ludzie młodzi. Rośnie 
nam młoda „Solidarność”. 

 Rozmawiał Artur S. Górski
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W trakcie mijającej kadencji na 
czele 64-osobowego Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” stał 
Krzysztof Dośla, którego na co dzień 
w pracy wspierało sześcioosobowe 
Prezydium, w skład którego wchodzą: 
Roman Kuzimski (zastępca przewodni-
czącego), Bogdan Olszewski (sekretarz), 
Stefan Gawroński (skarbnik), Wojciech 
Książek, Zbigniew Kowalczyk, Tadeusz 
Szymański. 

362 organizacje związkowe

były zarejestrowane w Regionie 
Gdańskim NSZZ „Solidarność” na 
koniec kadencji. Należało do nich 
blisko 35 tys. członków. Główna sie-
dziba Regionu mieści się w Gdańsku, 
ponadto ma on swoje oddziały i biura 
w powiatach: Starogard Gdański, Gdy-
nia, Tczew, Puck, Kartuzy, Wejherowo, 
Lębork, Pruszcz Gdański, Kościerzyna, 
Malbork, Chojnice. 

są organizacje związkowe, gromadzona 
dokumentacja, odbywa się dystrybucja 
materiałów. Pracownicy działu pomaga-
ją również w tworzeniu nowych organi-
zacji związkowych, w minionej kadencji 
powstało ich 31, zrzeszają razem około 
1400 osób. Największe nowo zarejestro-
wane organizacje to Meritum Bank ICB 
S.A. (połączony później z BPH, obec-
nie Alior Bank – 450 członków), Delphi 
Poland S.A. O/Gdańsk (275 członków) 
i Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa (97 członków). 

Dział Organizowania wspiera or-
ganizacje związkowe również w dzia-
łaniach na rzecz manifestacji i pikiet. 
Zmiana sytuacji politycznej sprawiła, 
że znacznie zmalała liczba manifestacji 
ogólnokrajowych NSZZ „Solidarność”, 
wciąż jednak jest wiele problemów na 
poziomie lokalnym, gdzie protestuje 
Związek. Między innymi kilkakrotnie 
organizowane były pikiety przeciwko 

łamaniu praw pracowniczych w Operze 
Bałtyckiej i DCT Gdańsk SA.

3039 osób 

zostało przeszkolonych przez związ-
kowy Dział Szkoleń. Jego pracownicy 
przeprowadzili 223 szkolenia (415 dni 
szkoleniowych). Podstawowym celem 
działu kierowanego przez Irenę Jendę 
było przygotowanie, organizacja i prze-
prowadzenie szkoleń dla organizacji 
zakładowych z zakresu prawa pracy, 
negocjacji i układów zbiorowych pra-
cy, ekonomii, rozwoju Związku, pra-
wa związkowego. Trenerzy prowadzili 
także szkolenia dla działaczy związko-
wych, skarbników (finanse Związku), 
przewodniczących organizacji zakła-
dowych itp. 

W ramach projektu międzynaro-
dowego finansowanego ze środków 
Norweskiego Mechanizmu Finanso-
wego trener Działu Szkoleń brał udział 
w testowaniu i prowadzeniu szkolenia 
dla działaczy związkowych szczebla za-
kładowego na temat rokowań w przed-
siębiorstwach międzynarodowych.

 Należy zwrócić uwagę, że na in-
dywidualne zamówienie organizacji 
związkowych przeprowadzono kilka-
naście szkoleń dotyczących uprawnień 
organizacji związkowych, prawa związ-
kowego, podstaw układów zbiorowych, 
rozwoju Związku oraz rozwiązywania 
sporów zbiorowych w formie wykracza-
jącej poza standardową ofertę. 

Aby ułatwić działaczom związko-
wym możliwość korzystania ze szkoleń, 
prowadzone są one zarówno w formie 
stacjonarnej w siedzibie Zarządu Re-
gionu Gdańskiego, jak również w od-
działach i biurach terenowych oraz w 
formie wyjazdowej do ośrodka szko-
leniowego. Cyklicznie  odbywają się 
również w weekendy. 

SEKCJA OŚWIATY I WYCHOWANIA

Na czele RSOiW NSZZ „S” Regionu Gdańskiego, zrze-
szającej 28 organizacji związkowych, stoi kolejną już kaden-
cję Wojciech Książek. W kwietniu 2018 r. na mocy uchwał 
Zarządu Regionu Elbląskiego i Zarządu Regionu Gdań-
skiego powstała Sekcja Międzyregionalna zarejestrowana 
w Regionie Gdańskim, która skupia także KM Kwidzyn, 
KM Sztum, KM Nowy Dwór Gdański, formalnie należące 

do Zarządu Regionu Elbląskiego NSZZ „Solidarność”. Łączna liczba członków sekcji 
wynosi 4770 osób. 

SEKCJA SŁUŻBY ZDROWIA

Regionalna Sekcja Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność” 
Regionu Gdańskiego zrzesza 1119 członków, w 16 organi-
zacjach związkowych. Przewodniczącą jest Irena Jenda. W 
mijającej kadencji powstało 6 nowych organizacji zakłado-
wych, które złożyły akces przynależności o łącznej liczbie 
członków 207.

SEKCJA EMERYTÓW I RENCISTÓW

Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „Soli-
darność” Regionu Gdańskiego w kadencji 2014–2018 prze-
wodniczył Jan Klassa. Obecnie zrzesza ona 2521 członków 
w 19 kołach, 2 komisjach i 3 organizacjach. Przewodniczącą 
na nową kadencję została Wanda Lemanowicz

SEKCJA KOLEJARZY 

Na czele regionalnej kolejarskiej „Solidarności” stoi Jacek 
Prętki. W skład sekcji wchodziło 9 organizacji zakładowych 
z Grupy PKP S.A. i organizacja zakładowa NSZZ „S” w Ko-
lejowych Zakładach Usługowych. Liczba członków wynosiła 
około 1800. Obecnie to 13 organizacji zakładowych. 

SEKCJA MUZEÓW

Podczas Walnego Zebrania Delegatów Międzyregional-
nej Sekcji Muzeów NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskie-
go i Słupskiego w dniu 5 grudnia 2016 roku podjęto uchwa-
łę o zmianie nazwy na: Sekcja Muzeów Polski Północnej 
NSZZ „Solidarność”. Sekcja liczy obecnie 276 członków. Na 
jej czele w kadencji 2014–2018 stała Małgorzata Paszylka-
-Glaza.

Realizując przyję-
ty przez XXV KZD 
we Wrocławiu apel 
w sprawie przejęcia 
przez NSZZ „Soli-
darność” służby przy 
grobie bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki, w ka-
dencji  2014–2018 
służbę przy grobie, 
jako Region Gdański, 
pełniliśmy 71 razy, 
a uczestnikami byli 
przedstawiciele 16 organizacji (w nawiasie liczba służb): Bractwo Oblatów św. 
Brygidy w Gdańsku (9), KM NSZZ ,,S” Stocznia Remontowa Shipbuilding SA (9), 
KM NSZZ „S” Port Gdański (8), KM NSZZ „S” Stocznia Gdańska SA (8), KM Pra-
cowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku (6), KZ AWFiS Gdańsk (4), Oddział 
Chojnice (4), KZ NSZZ „S” POLPHARMA Starogard Gdański (4), KZ NSZZ „S” 
Polmlek-Maćkowy (4), Regionalna Sekcja Służby Zdrowia (4), Regionalna Komisja 
Rewizyjna (4), Regionalna Sekcja EiR (3), Koło EiR Pruszcz Gdański (2), KZ ZNT-
KiM (2), Oddział Kościerzyna (1), KM Stoczni Marynarki Wojennej (1). 

Regionalnym koordynatorem służb jest Krzysztof Żmuda. 

REGION GDAŃSKI W LICZBACHSEKCJE REGIONALNE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”  
REGION GDAŃSKI

SŁUŻBA REGIONU GDAŃSKIEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 
PRZY GROBIE BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
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Na koniec kadencji
Główna praca związkowa odbywa się w organizacjach zakładowych. Zadaniem poszczególnych władz regionalnych 
i działów Zarządu Regionu jest wspieranie tych działań pod względem organizacyjnym, prawnym, szkoleniowym 
i informacyjnym. 
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 Zakres tematyczny porad udzielanych przez związkowych 
prawników

REGION GDAŃSKI NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 2014–2018

Pikieta przed DCT w Gdańsku, 20 października 2017 r. 
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Największe organizacje związkowe, 
liczące ponad 1500 osób, to Organizacja 
Pracowników Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” w Gdańsku  i Or-
ganizacja Gdańskiej Stoczni „Remonto-
wa” im. Józefa Piłsudskiego. Następna 
jest Organizacja Marynarzy i Rybaków 
licząca 1302 członków. Blisko tysiąc 
członków ma „Solidarność w firmie 
Dalmor. Ponad 800 członków należy 
do OM Stoczni Gdańskiej, Pracowni-
ków Oświaty i Wychowania w Gdyni, 
Pracowników Centrum Poczty Polskiej 
Oddział Regionalny w Gdańsku. 782 
członków liczy „Solidarność” we Fle-
xtronics International Poland. Powyżej 
600 związkowców mają organizacje 
w Zakładach Farmaceutycznych PO-
LPHARMA SA oraz ENERGA-OPE-
RATOR SA Oddział w Gdańsku. 

W Zarządzie Regionu pieczę nad 
organizacjami sprawuje Dział Orga-
nizowania i Rozwoju, któremu szefuje 
Jan Szewczyk. To tutaj zarejestrowane 
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8445 porad prawnych

dla organizacji związkowych udzieli-
li pracownicy Działu Prawnego w okre-
sie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 
2018 r. W tym samym czasie udzielono 
5399 porad dla członków indywidual-
nych. I były to tylko porady udzielone 
w gdańskiej siedzibie Związku. Oprócz 
tego związkowi prawnicy pełnią dy-
żury dwa razy w tygodniu w Oddzia-
le w Gdyni. Ponadto, w zależności od 
potrzeb, udzielają porad prawnych w 
oddziałach w Kościerzynie i Starogar-
dzie Gdańskim, a także w wyjątkowych 
przypadkach w poszczególnych orga-
nizacjach związkowych (np. Stocznia 
Nauta). 

W okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 
31 marca 2018 r. prawnicy reprezento-
wali pokrzywdzonych członków Związ-
ku przed sądami rejonowymi z zakresu 
prawa pracy w: Gdańsku, Gdyni, Mal-
borku, Kartuzach, Słupsku, Ostródzie, 
Warszawie oraz przed Sądem Okręgo-
wym i Sądem Apelacyjnym w Gdańsku 
w ok. 280 sprawach. Średnio na sprawę 
przypada 5 posiedzeń (rozpraw) sądo-
wych. Prowadzone procesy zakończyły 
się w 80 proc. wyrokiem korzystnym 
dla pracowników. Związkowi prawnicy 
sporządzili 309 opinii prawnych.

Nasi prawnicy uczestniczyli w ne-
gocjacjach Związku z pracodawcami 
w celu zawarcia ZUZP, regulaminów 
ZFŚS, regulaminów pracy, regulaminów 
wynagradzania, paktów gwarancji pra-
cowniczych, różnych porozumień. Pu-
blikują również porady prawne w Ma-
gazynie „S” i w IBIS-ie.

Tysiąc informacji rocznie

ukazuje się na stronie internetowej 
Zarządu Regionu Gdańskiego, która 
notuje kilkanaście tysięcy wejść mie-
sięcznie. Dział Informacji i Promocji, 
któremu szefuje Małgorzata Kuźma, a 
nadzór merytoryczny sprawuje Jacek 
Rybicki, oprócz prowadzenia witryny 
internetowej Regionu, wydaje mie-
sięcznik „Magazyn Solidarność” (na-
kład 7,5–8 tys. egzemplarzy), biuletyn 
ścienny (nakład 750–1000 egzemplarzy, 
cotygodniowy Internetowy Biuletyn In-
formacyjny Solidarności (około 2 tys. 
odbiorców bezpośrednich). Ponadto 
w dziale powstają materiały multime-
dialne (93 filmy), które umieszczane 
są na witrynie internetowej Regionu. 
Przez jednego z pracowników działu 
prowadzone są również lekcje historii 

XIV Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” zobowiązał Komisję Kra-
jową i wszystkie regiony do utworzenia funduszy dla szykanowanych członków 
NSZZ „Solidarność” za działalność związkową. 

W mijającej kadencji Regionalną Radę Funduszu tworzyli: Stefan Gawroński, 
Jerzy Protasewicz, Irena Jenda, Ewa Ceroń-Szmaglińska, Karol Guzikiewicz. W 
tym czasie rada podjęła 9 decyzji finansowych w zakresie przedmiotowych dotacji 
udzielanych działaczom związkowym zwolnionym z pracy za działalność związko-
wą. W sumie przyznano środki finansowe na kwotę 24 700 zł dla 6 szykanowanych 
związkowców.

dla młodzieży z województwa pomor-
skiego. W ciągu minionych czterech lat 
odbyło się 106 takich lekcji, w których 
wzięło udział 2550 uczniów z 34 szkół. 

Pracownicy działu – w zależności od 
potrzeb – przygotowują ulotki dotyczą-
ce akcji związkowych, realizują spoty 
reklamowe, banery itp. Dział organizuje 
coroczne spotkanie z przedstawiciela-
mi organizacji zakładowych (czerwiec 
2015, maj 2017), konferencje prasowe, 
wystawy. Redakcja „Magazynu” pro-
wadziła cztery projekty finansowane 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska („Magazyn Ekologiczny”, 
„Ekoturystyka), organizowała także 
konkursy o tematyce historycznej i 
ekologicznej.

270 osób

otrzymało pracę dzięki pracowni-
kom związkowego Biura Pracy, którym 
kieruje Renata Tkaczyk. Zarząd Regio-
nu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
został wpisany do rejestru podmiotów 
prowadzących agencje zatrudnienia 
pod nr. 786 (rejestr Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Gdańsku). W mijają-
cej kadencji pracownicy biura wyko-
nali 8400 usług na rzecz osób bezro-
botnych, w tym 300 z nich skorzystało 
z poradnictwa zawodowego. W biurze 
bezrobotni mogli zapoznać się z infor-
macjami dotyczącymi 3200 ofert pracy. 
W 2014 roku pracownicy biura uczest-
niczyli w realizacji projektów finanso-

REGIONALNY FUNDUSZ POMOCY CZŁONKOM  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” SZYKANOWANYM  
ZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKOWĄ 

Fundacja utworzona została w 2009 
roku przez Region Gdański NSZZ „Soli-
darność” i Związek Pracodawców Forum 
Okrętowe. Status organizacji pożytku pu-
blicznego posiada od września 2013 roku 
i w związku z tym można przekazywać 
na jej rzecz 1 proc. podatku dochodowe-
go. Prezesem zarządu fundacji jest Jacek 

Rybicki, a dyrektorem Renata Tkaczyk.  W 2016 i 2017 roku fundacja prowadziła 
dwa programy skierowane do seniorów: „Vademecum aktywności seniora – sa-
mopomocowe grupy wsparcia” (15 osób) i „Akademia społecznika – aktywność i 
partycypacja seniorów w życiu publicznym i społecznym” (95 osób). W programach 
tych uczestniczyli przede wszystkim emeryci zrzeszeni w NSZZ „Solidarność”. W 
2017 roku nawiązano współpracę z grupą artystów malarzy z Grodna (Białoruś), która 
zaowocowała przygotowaniem zbiorowej wystawy malarstwa pn. „100 rocznica odzy-
skania niepodległości – Historia Polski w malarstwie artystów z Grodzieńszczyzny”. 
Wernisaż wystawy odbył się w dniu 7 maja w Sali BHP w Gdańsku.

POMORSKA FUNDACJA EDUKACJI I PRACY

W 2002 roku Zarząd Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność’ po-
wołał Fundusz Stypendialny NSZZ 
„Solidarność” w Gdańsku (odbyło 
się już piętnaście edycji). W 2010 
roku jego zadania przejęła Pomorska 
Fundacja Edukacji i Pracy. Jego prace 
koordynuje dalej Sekcja Oświaty, a w 
skład Kapituły wchodzą: Anna Kocik, 
Stefan Gawroński, Renata Tkaczyk i 
Wojciech Książek (przewodniczący). 
Wszystkie zadania realizowane są 
nieodpłatnie.

Do tej pory przyznano 608 sty-
pendiów. Łącznie na ten cel zebrano 
ponad 400 tys. zł. Co roku dwa sty-

pendia są przeznaczone dla szkół w Wąglikowicach im. NSZZ „Solidarność” i w 
Łęgowie im. Bohaterów Grudnia 1970. W 2017 r. przyznano także trzy dodatkowe 
stypendia dla uczniów z rodzin poszkodowanych przez nawałnicę, która przeszła 
nad Pomorzem w sierpniu.

Stypendia wynoszą od 600 do 1200 zł (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych). 
Wpłat środków finansowych na fundusz dokonują m.in. organizacje związkowe, 
zakłady pracy i instytucje, osoby prywatne.

FUNDUSZ STYPENDIALNY NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 
W GDAŃSKU

REGION GDAŃSKI NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 2014–2018

wanych z funduszy Unii Europejskiej: 
„Opieka + Praca”, „Akademia Handlo-
wa 50+”, „Stop Bezrobociu”.

10 projektów

finansowanych z Unii Europejskiej 
prowadził Dział Programów Europej-
skich od 2014 do 2018 roku. Realiza-
cja 7 projektów została w tym okresie 
zakończona: „Elementarz Społecznie 
Odpowiedzialnego Biznesu”, „To be 
or not to be CSR”, „Opieka plus praca 
– to się opłaca!”, „Akademia Handlowa 
50+ – innowacyjny model walidacji i 
uzupełniania kompetencji zawodo-
wych osób 50+”, „Współpraca i Dialog”, 
„Projekt Współpracy Ponadnarodowej 
– Partnerstwo na rzecz promocji pod-
noszenia kwalifikacji zawodowych w 
województwie pomorskim”, „ICT – In-
novative Caregivers’ Training”. 

Obecnie trwa realizacja trzech pro-
jektów: „Stop bezrobociu! Nowe kwali-
fikacje na dobry początek”, „Nowe kwa-
lifikacje – nowe perspektywy”, „Wiem 
więcej  – działam skutecznie”.

W okresie od 2014 do 2018 roku w 
realizowanych przez Dział Programów 
Europejskich projektach wzięło udział 
łącznie 3231 osób. Ich odbiorcami są 
zarówno osoby pracujące, jak i osoby 
bezrobotne znajdujące się w najtrud-
niejszej sytuacji na rynku pracy. Dzia-
łem kieruje Jagna Łobodzińska.

Małgorzata Kuźma

Media Regionu Gdańskiego  
NSZZ „Solidarność” : „Magazyn”, 
„Biuletyn”, strona internetowa, 
Facebook.

31 sierpnia 2017 roku, po raz kolejny, przyznano stypendia 
dla uzdolnionej młodzieży.
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Co roku w Regionie Gdańskim przyznawane są nagrody dla wyróżniających się 
organizacji związkowych.
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Termin wyborów na kadencję w la-
tach 2018–2022 w podstawowych 
jednostkach organizacyjnych NSZZ 
„Solidarność” minął z końcem marca 
2018 r. W blisko 90 procentach orga-
nizacji wyłoniono już nowe władze. 
Interesujące jest to, że znaczny pro-
cent przewodniczących będzie swoją 
funkcję pełnić po raz pierwszy.

W Regionie Gdańskim NSZZ „So-
lidarność” zarejestrowane są obecnie 
362 organizacje, z czego w prawie 90 
procentach przeprowadzono wybory 
na nową kadencję. Wśród nowo wybra-
nych przewodniczących 66,7 procent 
to mężczyźni, a 33,3 procent stanowią 
kobiety. Najwięcej szefów związkowych 
organizacji, bo aż 175 osób, jest w wie-
ku od 45 do 60 lat. Powyżej 60 roku ży-
cia jest 19,5 proc. liderów, w przedziale 
wiekowym 35–45 lat jest ich 17,8 proc., 
a poniżej 35 roku życia tylko 3,3 proc. 

Prawie 30 proc. nowo wybranych 
osób kierujących organizacjami związ-
kowymi będzie pełnić tę funkcję po 
raz pierwszy. Niecałe 50 proc. osób na 
przewodniczących zostało wybranych 
po raz drugi. Dla jednej piątej (ponad 
20 proc.) będzie to już przynajmniej 
trzecia kadencja. 

Jeśli chodzi o wykształcenie formal-
ne związkowych liderów, to 41,6 proc. 
stanowią osoby z wyższym wykształ-
ceniem, w tym z tytułami i stopniami 
naukowymi, jak profesor oraz doktor. 
Ze średnim wykształceniem jest 48,3 
proc. przewodniczących, a z zawodo-
wym i podstawowym 10,1 proc.

Najwięcej organizacji związkowych 
funkcjonuje w instytucjach związanych 
z przemysłem i budownictwem. Są to 
głównie przedsiębiorstwa gospodarki 
morskiej. Generalnie przemysł został 
zdominowany przez mężczyzn i też w 
większości mężczyźni pełnią tam funk-

Kim są nowo wybrani liderzy 
gdańskiej „Solidarności”?

WYBORY W ZWIĄZKU STATYSTYCZNIE

Mężczyźni
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NOWO WYBRANE ORGANIZACJE ZAKŁADOWE

Przedstawiamy kojejną część spisu organizacji 
związkowych w podstawowych jednostkach or-
ganizacyjnych NSZZ „Solidarność” i ich przewod-
niczących, w których wybory zostały zatwierdzo-
ne przez Regionalną Komisję Wyborczą. 

 Zakład Usług Komunalnych w Czersku – Piotr Gąsio-
rowski

 Archiwum Państwowe – Aleksandra Skibicka
 Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach – Stanisław 

Stolp
 Polski Rejestr Statków SA – Ewa Kahlweihs
 Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersyteckie Cen-

tra Kliniczne – Mirosław Madej
 Opera Bałtycka – Anna Sawicka
 Centrum Techniki Okrętowej S.A. – Krzysztof Rosz-

kowski
 Muzeum Archeologiczne – Adam Kamrowski
 Sp-nia Inwalidów im. H. Derdowskiego – Wojciech Frymark
 Spółdzielcza Mleczarnia „SPOMLEK” w Radzyniu Podlaskim, Oddział Chojnice 

– Irena Żynda
 Urząd Miasta Gdyni – Marzena Krefta
 Nadleśnictwo Przymuszewo – Tomir Kubicki
 CS „Natura Tour” sp. z o.o. w Gdańsku z siedzibą w Karpaczu – Józef Kłosowski
 Wojewódzki Zespół Reumatologiczny – Bogumiła Kuhnke
 Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. – Stanisław Kotyński
 Sp-nia Mieszkaniowa RADUNIA – Eugeniusz Koziara
 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku – Anna Fabiszewska
 Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni – Iwona Walkusz
 Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Kociewskiej – Ewa Ceroń-Szmagliń-

ska
 EuroCash S.A. – Jacek Holk
 Pracownicy Kultury Fizycznej i Sportu – Andrzej Furmaga
 Jacht Klub „Gdańsk” – Edward Woronecki
 Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku – Marcin 

Ląkocy
 SUEZ Północ sp. z o.o. – Artur Krawczyk
 PROVIDENT POLSKA SA w Warszawie Oddział Gdańsk – Stanisław Jakusz
 IGLOPORT sp. z o.o. – Karolina Rydzewska
 Pracowników Oświaty i Wychowania gm. Żukowo – Maria Pikies
 Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Kościerskiej – Michał Gurowski
 Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Puckiej – Barbara Bakun-Czyżykowska
 Komisja Terenowa Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” – Iwona Pawla-

czyk
 Pomorska Komunikacja Samochodowa sp. z o.o. w Wejherowie – Danuta Bojk
 Polipol Meble Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. – Wiesław 

Ostaszewski
 Skanska S.A. nr 10 Gdańsk – Marek Myślisz
 Mostostal Chojnice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. – Janusz Wi-

śniewski
 KLOSE Gościcińska Fabryka Mebli sp. z o.o. –arek Albecki
 APATOR METRIX S.A. w Tczewie – Andrzej Miętkiewski
 Gdańskie Autobusy i Tramwaje sp. z o.o.  – Tadeusz Kornowski
 Politechnika Gdańska  – Tadeusz Szymański
 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni  – Tomasz Richert
 Stocznia Gdańska (Komisja Międzyzakładowa) – Roman Gałęzewski
 Akademia Morska  – Marek Lubowiecki
 Pracowników Oświaty i Wychowania Miasta i Gminy  Pruszcz Gdański  – Sławo-

mir Lejk
 Sp-nia Niewidomych SINEMA w Gdyni  – Henryk Cierzniak
 Uniwersytet Gdański  – Franciszek Makurat
 ARRIVA sp. z o.o. Oddział w Tczewie – Sławomir Smoliński
 Polska Press sp. z o.o. Oddział Gdańsk – Krzysztof Juras
 NZOZ Zakład Rehabilitacji sp. z o.o. – Magdalena Gwiazdowska
 Port Gdynia – Zenon Wiszowaty
 Stocznia Marynarki Wojennej S.A. – Mirosław Kamieński
 Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa PRZYMORZE – Stanisław Leszczyński
Aktualizacja: 1 czerwca 2018 r.

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, iż w dniu 12 maja 2018 r. w wieku  
74 lat po ciężkiej chorobie odeszła nasza droga Koleżanka, wieloletni działacz 
związkowy NSZZ „Solidarność” Pracowników Telekomunikacji w Gdańsku, 

była Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, wspaniały człowiek

ś.p. 

Basia Szostek
Basiu, będziemy o Tobie pamiętali!

Koleżanki i Koledzy
NSZZ „Solidarność” Pracowników Telekomunikacji w Gdańsku

ZWIĄZEK

cje przewodniczących „Solidarności”. 
Niemniej w 13,8 proc. przypadków or-
ganizacjom tym szefują panie. 

Kobiety zdecydowanie dominują w 
instytucjach związanych z medycyną, 

oświatą, handlem, kulturą. Liderami 
organizacji związkowych przy instytu-
cjach usługowych w trzech czwartych 
są mężczyźni. 

Maria Giedz

Bezrobocie zdecydowanie spada i to 
nie tylko w naszym województwie, 
ale w całej Polsce. Chociaż nadal 
mamy grupę osób, które z różnych 
powodów nie podejmują pracy. By-
najmniej nie są to osoby niepełno-
sprawne, lecz ci, którzy nie posiada-
ją żadnych kwalifikacji zawodowych. 
Natomiast coraz więcej jest wolnych 
miejsc pracy, mimo że pracuje u nas 
sporo obcokrajowców.

Liczba bezrobotnych zarejestrowa-
nych w powiatowych urzędach pracy wo-
jewództwa pomorskiego w kwietniu 2018 
r. była niższa o prawie 17 proc. w stosun-
ku do kwietnia roku ubiegłego. Natomiast 
w tym samym czasie wzrosła o 894 liczba 

wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawo-
dowej. Na koniec kwietnia było ich w na-
szym województwie 11 061.

Miesiąc wcześniej, czyli w marcu 
2018 r., mieliśmy o 5 proc. więcej bezro-
botnych. Jeśli chodzi o miejsca pracy, to 
większość zgłoszonych w kwietniu przez 
pracodawców (84,9 proc.) jest niesubsy-
diowana, czyli bez wsparcia finansowego 
państwa. Miejsca pracy subsydiowanej 
zmniejszyły się o ponad 23 proc.

Największy odsetek bezrobotnych, 
bo aż 31,6 proc., stanowią kobiety bez 
kwalifikacji zawodowych. 45,1 proc. 
spośród bezrobotnych stanowią osoby, 
które od lat nie podejmują pracy. 1,6 
proc. bezrobotnych korzysta ze świad-
czeń z pomocy społecznej.

Jeśli chodzi o obcokrajowców, to 
w kwietniu 2018 r. powiatowe urzę-
dy pracy wpisały do ewidencji 12 760 
oświadczeń o powierzeniu wykonywa-
nia pracy obywatelom Armenii, Biało-
rusi, Mołdawii, Rosji, Gruzji i Rosji bez 
konieczności uzyskania zezwolenia na 
pracę. W prawie 90 proc. dotyczyło to 
Ukraińców. Wydano również 120 ze-
zwoleń na pracę sezonową, w tym 117 
obywatelom Ukrainy.

W całym kraju w kwietniu 2018 r. 
liczba bezrobotnych wynosiła 1042,5 
tys. osób. Było to mniej o 49,6 tys. 
osób w stosunku do kwietnia ubiegłego 
roku.

(mig)

RYNEK PRACY

Mniej bezrobotnych, więcej miejsc pracy
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Region Gdański NSZZ „Solidarność” zaprasza do udziału w projekcie 
„WIEM WIĘCEJ – DZIAŁAM SKUTECZNIE!”. Celem projektu jest podnie-
sienie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” po-
przez ich udział w szkoleniach z zakresu negocjacji, prawa pracy oraz 
analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw.

Projekt skierowany jest do członków NSZZ „Solidarność” jako przedstawicieli 
partnera społecznego zaangażowanego w proces stanowienia prawa w Polsce.

Udział w projekcie jest w 100 procentach bezpłatny!
Pokrywamy koszty:
 Szkoleń
 Noclegów
 Wyżywienia
 Dojazdów
 Materiałów dydaktycznych
 Materiałów szkoleniowych (pendrive, długopis, notatnik)
W projekcie oferujemy następujące szkolenia:

Negocjacje (28 godzin)
Negocjujemy niemalże codziennie. Coraz więcej sytuacji w naszym życiu wyma-

ga negocjacji, gdyż każdy chce uczestniczyć w decyzjach, które go dotyczą. Coraz 
mniej ludzi akceptuje decyzje dyktowane przez innych. Chociaż negocjacje mają 
nas doprowadzić do porozumienia – to niełatwo w nich osiągnąć pożądany efekt.

Celem negocjacji – jest wspólne znalezienie rozwiązania w sytuacji, w której 
ścierają się sprzeczne potrzeby negocjujących, tak by każdy uzyskał „coś za coś”. Na-
tomiast ustępstwa powinny być motywowane argumentami i korzyściami.

Zakres tematyczny
 Kształcenie umiejętności negocjacyjnych
 Rodzaje, etapy oraz przygotowanie do negocjacji
 Techniki, style, strategia i taktyka negocjacji
 Zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej (mowa ciała)
 Organizacja pracy zespołu negocjacyjnego.

Prawo pracy (40 godzin)
Jednym z głównych zadań związku zawodowego jest udzielanie merytorycznego 

wsparcia członkom związku, pracownikom, w walce o lepsze warunki pracy i płace.
Komisje, które już skorzystały ze szkoleń z prawa pracy sprawniej operują prze-

pisami prawa, poprawiły się ich umiejętności w zakresie korzystania z litery prawa 
i wyszukiwania przepisów w różnych źródłach. Zdobyta wiedza wpłynęła też na ja-
kość dialogu z pracodawcą.

Zakres tematyczny
 Regulacje prawne działalności związkowej
 Uprawnienia organizacji związkowej
 Organizacja pracy działacza i komisji zakładowej
 Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów
  Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 Regulamin pracy i wynagradzania
 Ustawa o Społecznej Inspekcji Pracy
 Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
 Ustawa „o zwolnieniach grupowych”.

Ekonomiczno-finansowa analiza przedsiębiorstwa (40 godzin)
Sprawna organizacja związkowa musi posiadać informacje na temat funkcjo-

nowania zakładu pracy, branży i orientować się w ogólnej sytuacji ekonomicznej, 
społecznej i politycznej. Bez tej wiedzy trudno wyobrazić sobie racjonalną obronę 
interesów pracowniczych.

Cel szkolenia – Wzmocnienie wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu ekono-
miki i �nansów przedsiębiorstwa oraz nabycie umiejętności analitycznych z zakresu
ekonomiczno-�nansowych aspektów funkcjonowania �rmy, co pozwoli na prowa-
dzenie świadomych i partnerskich rozmów z przedstawicielami pracodawców.

Zakres tematyczny
 Gra w przedsiębiorstwo
  Sprawozdania �nansowe
 Aspekty handlowe (obrót)
 Aspekty ekonomiczne (wartość dodana)
 Aspekty �nansowe (zysk, rentowność, inwestycje, struktura kapitału)
 Kształtowanie wynagrodzeń za pracę
 Dostęp pracowników do informacji

Zgłoś się do nas:
Region Gdański NSZZ „Solidarność”, ul. Wały Piastowskie 24 pok. 128 i 129
tel. 58 308 43 37, e-mail: rekrutacja@solidarnosc.gda.pl

SZKOLENIA

Wiem więcej 
– działam skutecznie

Zdzisława Hacia i Agnieszka Szwej-
kowska-Kulpa z Sekcji Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „Solidarność” Regionu 
Gdańskiego weszły w skład Rady Krajo-
wej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność”. Zdzisława Hacia otrzyma-
ła jeden z najwyższych wyników pod 
względem liczby głosów poparcia (84 
głosy). Obie członkinie Rady Krajowej 
wywodzą się z Komisji Międzyzakłado-
wej Pracowników Oświaty i Wychowa-
nia NSZZ „S” w Gdyni. Zdzisława Hacia 
jest przewodniczącą komisji, a Agnieszka 

Szwejkowska-Kulpa pełni funkcję jej za-
stępcy. Obie działaczki otrzymały także 
mandat delegata na Kongres Sekretariatu 
Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”.

– Większość z delegatów gdańskiej 
sekcji (łącznie jest 10) widziała potrzebę 
poważnych zmian stylu kierowania i dzia-
łania sekcji, większą skuteczność rozmów 
szczególnie z MEN. Stąd inni członkowie 
Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „S” z siedzibą w Gdań-
sku nie zgłosili swoich kandydatur na 
członków Rady Sekcji – mówi Wojciech 

Książek, przewodniczący Regionalnej 
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” 
Regionu Gdańskiego.

Walne Zebranie Delegatów Krajowej 
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” 
odbyło się 17–18 maja w Ostrowcu Świę-
tokrzyskim. Delegaci ponownie wybrali 
na przewodniczącego Ryszarda Proksę. 
Otrzymał on 65 głosów poparcia, a jego 
kontrkandydat Jarosław Lange, prze-
wodniczący Zarządu Regionu Wielko-
polska – 51.

W niedzielę, 27 maja miała miejsce 
Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców 
do Piekarskiej Pani. Od samego rana 
ulicą Bytomską, stanowiącą główną ar-
terię miasta, ciągnęły grupy pątników 
z całego Górnego Śląska i z Zagłębia. 
Wśród nich znajdowała się delegacja z 
Gdyni, na czele z wiceprzewodniczącym 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” Romanem Kuzimskim. 
Region reprezentowały poczty sztanda-
rowe Komisji Międzyzakładowej Stoczni 
Gdynia i Energomontażu Północ Gdy-
nia. Był to pierwszy wyjazd wspólnego 
pocztu sztandarowego po połączeniu się 
tych dwóch organizacji związkowych. 
Gdynianie przybyli jak co roku na za-
proszenie „Solidarności” z Zakładu Gór-
niczego „Bobrek – Piekary”, dawniejszej 
kopalni „Julian” w Piekarach Śląskich. 
Warto dodać, iż górnicy z tej kopalni 
co roku uczestniczą w uroczystościach 
„Czarnego Czwartku” na Wybrzeżu. 

Uroczystości na Kalwarii Piekar-
skiej zgromadziły wielkie rzesze męż-
czyzn i chłopców. Zgromadzonych 
powitał arcybiskup katowicki Wiktor 
Skworc, odnosząc się do niedawnej 
tragedii w kopalni „Zofiówka”, która 
wstrząsnęła społecznością Górnego 
Śląska i Zagłębia. W dowód uznania 
za wieloletnią ofiarną służbę podczas 
akcji ratowniczych pod ziemią legat 
papieski kardynał Zenon Grocholewski 
wręczył przedstawicielom Centralnej 
Stacji Ratownictwa Górniczego w By-
tomiu Srebrny Medal Papieski. Podob-

OŚWIATA

Dwie osoby z Gdyni w Krajowej Sekcji Oświaty

PIELGRZYMKA

Do Piekarskiej Pani

ne medale zostały wręczone rektorowi 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
z okazji jubileuszu półwiecza tej sza-
cownej uczelni oraz metropolicie ka-
towickiemu.

 Kardynał Grocholewski odczytał 
również list papieża do zgromadzonych 
wiernych z okazji 700-lecia poświęce-
nia pierwszej świątyni w Piekarach 
Śląskich.  Podczas nabożeństwa abp 
Skworc odniósł się do setnej rocznicy 
odzyskania niepodległości, wyrażając 
nadzieję, iż w 2022 roku w Warszawie 
zostanie odsłonięty pomnik Wojciecha 
Korfantego, niezłomnego bojownika 
o polskość Śląska. W tym bowiem roku 

minie 100 lat od przyłączenia części 
Górnego Śląska do Polski.

Coroczna piekarska pielgrzymka 
jest nie tylko wielkim religijnym wy-
darzeniem, ale ogromną manifestacją 
polskości na Górnym Śląsku.

Gdynianie dzień wcześniej zjechali do 
kopalni, blisko pół kilometra pod ziemię, 
jak mówią Ślązacy – na grubę, gdzie mo-
gli przez ponad dwie godziny poznawać 
uwarunkowania pracy górników. Jak 
trudna i niebezpieczna jest to praca wie-
my wszyscy, lecz dopiero na dole, gdy pot 
leje się po całym ciele, można właściwie 
ocenić codzienny trud górników.

Aleksander Kozicki

W programie była też wizyta „na grubie”.
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24 i 25 maja odbyło się w Gdyni Wal-
ne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji 
Pracowników Cywilnych MON NSZZ 
„Solidarność”, które miało charakter 
sprawozdawczo-wyborczy. Podczas 
WZD przyjęto sprawozdanie z działal-
ności sekcji i wybrano władze Krajowej 
Sekcji PC MON na kadencję 2018–
–2022 r. Na przewodniczącego  został 
ponownie wybrany Mirosław Kamieński  
ze Stoczni Wojennej w Gdyni.

Wybrano także 15-osobową Radę 
Krajowej Sekcji, 3-osobową Komisję 

Rewizyjną oraz trzech delegatów na 
Kongres Sekretariatu Służb Publicznych 
NSZZ „Solidarność”.

Spośród przyjętych uchwał i stano-
wisk odnotujmy m.in.: stanowisko ws. 
podwyżki płac dla pracowników budże-
towych MON, zapowiadające możliwość 
akcji protestacyjnej w przypadku braku 
otwarcia ze strony MON w tej sprawie, 
stanowisko – sprzeciw wobec nakładania 
na spółki wchodzące w skład PGZ S.A. 
kolejnych obciążeń finansowych, tj. pro-
wizji za pośrednictwo i inne usługi, po-

wodujące problemy w funkcjonowaniu 
podmiotów. Podjęto także inne sprawy 
o charakterze interwencyjnym zgłoszone 
przez delegatów z Dęblina, Wejherowa 
i Grudziądza, które skierowane zostaną 
do MON i Komisji Krajowej  Związku.

W WZD udział wzięli Jerzy Wiel-
gus, przewodniczący Sekretariatu Służb 
Publicznych, reprezentujący zarazem 
Krajową Komisję Wyborczą, oraz wi-
ceprzewodniczący Zarządu Regionu 
Gdańskiego Roman Kuzimski.

(asg)

PRACOWNICY CYWILNI MON

Mirosław Kamieński ponownie wybrany

ZWIĄZEK
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W wyniku wyborów, które odbyły się 8 maja, Zdzisław Czapski został kie-
rownikiem Oddziału NSZZ „Solidarność” w Starogardzie Gdańskim. Oddział 
ten skupia 18 organizacji, do których łącznie przynależy około 2100 człon-
ków. Podstawowym założeniem oddziału na najbliższą kadencję będzie 
rozwój Związku poprzez zwiększenie liczebności członków.

– Prezydium ZRG w 2014 roku na 
początku kadencji zdecydowało o 
nawiązaniu bliższych kontaktów 
z organizacjami związkowymi z 
Regionu Gdańskiego. Skąd ten po-
mysł i jakie działania podjęto w tym 
kierunku?

– Zauważyliśmy, że z niektórymi 
komisjami mamy znikomy kontakt 
lub nawet żaden. Oprócz podstawo-
wych danych o samych organizacjach 
związkowych, czyli gdzie się mieszczą, 
ilu mają członków, kto jest we wła-
dzach itp., nie wiedzieliśmy praktycz-
nie nic. Postanowiliśmy, że będziemy 
bezpośrednio się z nimi kontaktować, 
przyjeżdżając do nich. Dlatego każdy z 
prezydiantów miał do wykonania plan, 
według którego mieliśmy odwiedzić 
wyznaczone organizacje związkowe w 
zakładach. Wywiązałem się z założeń w 
stu procentach. 

– Odwiedził Pan najwięcej organiza-
cji związkowych, ponad 140. Jakie są 
refleksje po tych spotkaniach?

– Jest faktycznie wiele organizacji, 
które prężnie działają i umieją w sku-

Rozmowa z ROMANEM KUZIMSKIM,  
wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

„Solidarność” to ludzie
ROZMOWA
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teczny sposób korzystać z oferty, którą 
daje im Region Gdański. To pomoc in-
formacyjna, czyli nasza związkowa stro-
na internetowa, „Magazyn Solidarność”, 
czy newsletter IBIS, także prawna, ale 
również oferta Działu Programów Eu-
ropejskich i Działu Szkoleń. Niestety, 
były i takie organizacje związkowe, któ-
re niewiele albo nawet nic nie wiedziały 
o tym, czym zajmuje się nasz Związek 
ani w jaki sposób mogą korzystać ze 
związkowych ofert, które zapewnia 
im Region Gdański. Około 10 procent 
organizacji związkowych nie miało po-
jęcia, czym naprawdę zajmuje się nasz 
Związek. To smutne, ale spotkałem się 
i z takimi liderami związkowymi, któ-
rzy swoją wiedzę na temat działalno-
ści „Solidarności” czerpali z mediów. 
Tym gorzej, jeśli były to nieprzychylne 
związkom, a szczególnie „Solidarności”, 
media takie jak TVN, „Gazeta Wybor-
cza” i niektóre stacje radiowe. W tych 
przypadkach musiałem spokojnie tłu-
maczyć, jaka jest nasza opinia czy rola 
w danych kwestiach i często wyprowa-
dzać z błędu. Chciałbym zauważyć, że 
nawet w tych organizacjach związkowcy 

wykonują często dobrą robotę. Liderzy 
związkowi prowadzą negocjacje z pra-
codawcami i często udaje im się w swo-
im zakładzie osiągnąć sukcesy. Dobrze, 
że o nich teraz wiemy. 

– Czego chcieliście najbardziej do-
wiedzieć się od odwiedzanych orga-
nizacji związkowych.

Starogard Gdański stawia na rozwój Związku 
ODDZIAŁY ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO

HANNA ORLIKOWSKA, przewodnicząca KZ NSZZ 
„S” SI Pomorzanka

– Załoga naszego zakładu to w większości osoby w wieku śred-
nim. Wszyscy chcemy dopracować do emerytury. W poprzedniej 
kadencji mieliśmy trudną sytuację, bo pracodawca wprowadził 
zatrudnienie na trzy czwarte etatu. Wybrnęliśmy z tego. Może dla-
tego, że jedna trzecia pracowników to członkowie Związku, na 132 
pracowników do „Solidarności” należy 46 osób. Nie chcemy, aby w 
tej kadencji sytuacja się powtórzyła. Dlatego podstawowym na-

szym zadaniem będzie dbanie o zachowanie stanowisk pracy. 

MIECZYSŁAW TALAŚKA, przewodniczący KZ NSZZ 
„S” przy Nadleśnictwie Starogard Gd.

– Właściwie jako organizacja nie mamy większych kłopotów z 
pracodawcą. Dzięki wzajemnym dobrym stosunkom udało się nam 
uzyskać wiele korzystnych rozwiązań dla pracowników. Obecnie 
naszym największym problemem jest przyjęta przez Sejm ustawa 
łowiecka, która włącza leśników do prac związanych z szacowaniem 
i likwidowaniem szkód łowieckich. Leśnicy nie mają instrumentów 
do szacowania strat rolników. Od tego są rzeczoznawcy.

W minionej kadencji przy oddziale 
starogardzkim zostały zarejestrowa-
ne cztery nowe organizacje: KZ Bank 
Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim 
(nr 1226), KZ „STAR-WIK” sp. z o.o. w 
Starogardzie Gdańskim (nr 1230), KO/

58 przy Komendzie Regionalnej Straży 
Kolei w Gdańsku z siedzibą w Tczewie, 
KO/22 przy Tesco Polska. Z powodów 
organizacyjno-strukturalnych doszło 
do połączenia organizacji zakładowych 
ze Starkomu i MZK – powstała jedna 

Rada Oddziału Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w Starogardzie Gdańskim.

organizacja międzyzakładowa. Ponadto 
Organizacja Zakładowa „S” działająca 
w Banku Spółdzielczym przyłączyła 
się do Organizacji Międzyzakładowej 
Terenowej powiatu starogardzkiego nr 
1130. 

Oddział może poszczycić się zwięk-
szeniem liczby członków o 60 osób w 
stosunku do liczby w poprzedniej ka-
dencji. Nowo wybrane władze oddziału 
stawiają na pozyskiwanie dla Związku 
członków, jak i organizacji. Jednym z 
atutów działania oddziału jest wpro-
wadzona pod koniec 2017 roku pomoc 
prawna dla związkowców w sprawach 
nie tylko pracowniczych, ale rodzin-
nych, spadkowych, administracyjnych, 
lokalowych i innych. Ważne jest to, że 
w większości przypadków sprawy miały 
swój  pozytywny rezultat dla zaintereso-
wanych. W tej kadencji, jak zapowiada 
Zdzisław Czapski, prawnik związkowy 
nadal będzie przyjeżdżał do Starogardu 
raz w miesiącu (w trzecią środę miesią-
ca), aby służyć swoją pomocą.

Członkowie starogardzkiej „Solidar-
ności” uczestniczyli w wielu uroczy-
stościach. Włączyli się także w pomoc 
finansową dla rodzin poszkodowa-
nych przez nawałnicę, która przeszła 
przez Pomorze w sierpniu 2017 roku, 
m.in. Komisja Międzyzakładowa ZF 
Polpharma, najliczniejsza w Oddziale 

– Pytań było wiele. W tym celu przy-
gotowaliśmy specjalną ankietę, w której 
znalazły się pytania dotyczące podsta-
wowych informacji o samej organizacji, 
ale też chcieliśmy dowiedzieć się, czy 
związkowcy korzystają z ofert, które za-
pewnia im Region Gdański, czy o niej 
w ogóle wiedzą, czy odwiedzają naszą 
stronę internetową, czytają „Magazyn 
Solidarność”, IBIS-a. Ale także, jaka liczba 
związkowców bierze udział w szkoleniach 
i czy są z nich zadowoleni. Pytaliśmy się 
także o oczekiwania wobec nas. 

– Miały to być przede wszystkim spo-
tkania z liderami związkowymi, czy 
też ze zwykłymi członkami?

– To zależało od sytuacji. Prosiłem, 
aby na spotkaniach była jak najwięk-
sza liczba członków „Solidarności”. 
Chcieliśmy dowiedzieć się przecież, 
jak postrzegają nas zwykli związkow-
cy w zakładach. Dać sobie i im szansę 
porozmawiania, wymienienia spostrze-
żeń. Czasem patrzono na mnie jak na 
wizytatora, niektórzy liderzy próbo-
wali nawet wymigać się ze spotkania i 
trzeba było kilkakrotnie je przekładać. 
Ale kiedy dochodziło już do rozmów, 
widziałem zadowolenie i zaintereso-
wanie. Na wiele pytań ludzie mogli w 
końcu otrzymać odpowiedź, a ja moż-
liwość zachęcenia ich, aby byli z nami 
w bliższym kontakcie i do korzystania 
z naszych ofert. Wiele osób było na 
przykład zdziwionych, dowiadując się, 
że mogą w ramach udziału w różnych 

programach, które przecież realizuje 
Dział Programów Europejskich, prze-
kwalifikować się, zdobyć dodatkowe 
uprawnienia czy kompetencje.

– Czy czegoś się Pan sam nauczył 
w trakcie tych spotkań?

– „Solidarność” to ludzie, nasi 
członkowie. Myśląc o sobie samym 
i kolegach z Prezydium Zarządu Re-
gionu Gdańskiego, przychodzi mi do 
głowy jedna ważna refleksja. Przez 
wiele lat będąc liderami związkowymi 
zdobywaliśmy doświadczenie w swojej 
pracy, czasem może i przeświadczenie, 
że nasza wiedza na tematy pracowni-
cze i ludzkie jest także nieoceniona. Nie 
możemy jednak działać w oderwaniu 
od naszych zwykłych członków, którzy 
zrzeszeni są w „Solidarności” w zakła-
dach. To przecież oni nas wybrali, dla 
nich pracujemy. Dlatego tak ważne jest, 
abyśmy mieli z nimi bliski kontakt, mo-
gli porozmawiać, patrząc sobie w oczy. 
Tak naprawdę dowiedzieć się, czego od 
nas oczekują. Ale też czasem wypro-
wadzić z błędu, czy pokazać, że bycie 
członkiem „Solidarności” daje tak wiele 
możliwości.

– A najważniejszy wniosek?
– Wniosek jest jeden: To był bardzo 

dobry pomysł. Należy kontynuować te 
działania także w nowej kadencji. Tylko 
w ten sposób będziemy z ludźmi i dla 
ludzi.

Olga Zielińska

(637 członków), przekazała około 10 
tysięcy złotych.

Na członków Rady Oddziału wybra-
no: Ryszarda Lisa (KZ MZK-STARKOM 
sp. z o.o.), Leszka Świeczkowskiego 
(KM ZF Polpharma SA), Hannę Orli-
kowską (KZ SI Pomorzanka), Tomasza 
Muszyńskiego (KZ Dovista Polska), 
Wacława Ciecholińskiego (KZ Szpital 
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych) i 
Mieczysława Haronka (KZ Urząd Mia-
sta Starogard Gd.).

Krzysztof Dośla, przewodniczący Za-
rządu Regionu Gdańskiego NSZZ „So-
lidarność”, który uczestniczył w spotka-
niu, a także kierownik oddziału Zdzisław 
Czapski w imieniu Rady Oddziału złożyli 
podziękowania Edmundowi Zielińskiemu 
za długoletnią pracę w Związku. Przeka-
zali mu również upominki. Edmund Zie-
liński był wieloletnim przewodniczącym 
„S” w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych im. Stanisława Kryzana w Staro-
gardzie Gdańskim.  (mig)
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Transportowy Dozór Techniczny 
realizuje działania zmierzające do za-
pewnienia bezpiecznego funkcjono-
wania urządzeń technicznych, które 
mogą stworzyć zagrożenie dla życia lub 
zdrowia ludzkiego oraz mienia i środo-
wiska. Dotyczy to takich zdarzeń, jak: 
rozprężenie cieczy lub gazów znajdu-
jących się pod ciśnieniem różnym od 
atmosferycznego, wyzwolenie ener-
gii potencjalnej lub kinetycznej przy 
przemieszczaniu ludzi lub ładunków 
w ograniczonym zasięgu, rozprzestrze-
nianie się materiałów niebezpiecznych 
podczas ich magazynowania lub trans-
portu. Zajmuje się również odbiorem 
technicznym materiałów, elementów 
i środków transportu kolejowego, cer-
tyfikacją systemów zarządzania, wyro-
bów, usług i osób. Instytucja obejmuje 
swoim dozorem: urządzenia techniczne 
zainstalowane na obszarze kolejowym, 
w kolejowych pojazdach szynowych 
oraz na bocznicach kolejowych, oso-
bowe i towarowe koleje linowe oraz 
wyciągi narciarskie, zbiorniki, w tym 
cysterny wykorzystywane w ruchu kole-
jowym, drogowym i żegludze śródlądo-
wej, urządzenia techniczne na statkach 
morskich, z wyłączeniem statków, na 
których urządzenia techniczne objęte są 
nadzorem technicznym instytucji kla-
syfikacyjnej, pontonach, dokach oraz 
na terenie portów i przystani morskich 
urządzenia związane bezpośrednio z że-
glugą morską, w szczególności urządze-
nia ciśnieniowe, bezciśnieniowe, zbior-
niki (cysterny) i dźwignice, urządzenia 
techniczne w ciągach technologicznych 
portowych baz przeładunkowych oraz 
urządzenia techniczne stanowiące wy-
posażenie innych stanowisk usytuowa-
nych na terenie przeznaczonym do prac 
przeładunkowych i innych czynności 
wchodzących w zakres obsługi żeglugi 
morskiej.

„Solidarność” zwiększa szeregi

Zakład zatrudnia około 350 pracow-
ników, do „Solidarności” należy 110 
z nich. Należy dodać, że w ostatnim 
czasie Związek znacznie powiększył 
swoje szeregi.

– Nasz stan liczebny zwiększył się 
o około 30 członków. Nie było to ła-
twe do osiągnięcia, zważywszy na to, 
że z pracy, a więc także ze Związku, 

sukcesywnie odchodzi wiele osób na 
emeryturę – mówi Krzysztof Buliński, 
nowo wybrany przewodniczący Komisji 
Zakładowej.

Mariusz Trachta, skarbnik Komisji 
Zakładowej, dodaje, że wiele ich działań 
poświęconych jest związkowemu PR-owi.

– Nie jest to łatwe zadanie. Nasi inspek-
torzy pracują w terenie, a z każdym pra-
cownikiem trzeba po prostu porozmawiać. 
Ludzie jednak zaczęli dostrzegać, że „Soli-
darność” porusza ważne dla pracowników 
problemy, dlatego zaczęło też wzrastać za-
interesowanie samym Związkiem i łatwiej 
nam namówić innych do przyłączenia się 
do nas – mówi Trachta.

Ubezpieczyć inspektorów

Jednym z najważniejszych proble-
mów, który trzeba rozwiązać, jest – zda-
niem związkowców – odpowiedzialność 
cywilna inspektorów. 

– Pracownicy nie są w żaden spo-
sób ubezpieczeni od następstw podej-
mowanych decyzji. Niedawno jeden 
z naszych kolegów, moim zdaniem 
niesłusznie, został oskarżony o źle prze-
prowadzoną inspekcję i sąd go ukarał 
– opowiada Mariusz Trachta. – Nasi 
inspektorzy mają często problem, bo 
obowiązują rozporządzenia i przepisy, 
które są archaiczne i niedostosowane 
do dzisiejszych wymogów, życia, sa-
mego sprzętu, technologii itd. To trze-
ba zmienić. Uważamy, że to poważny 
problem, dlatego negocjujemy z pra-
codawcą ubezpieczenia pracownicze 
od odpowiedzialności cywilnej.

A sama praca jest bardzo odpowie-
dzialna i, niestety, często ciężko pogo-
dzić stare przepisy z nową rzeczywisto-
ścią i dlatego praca inspektorów może 
narażać na szwank ich samych, a przez 
to także ich rodziny.

Podwyżka wynagrodzeń 
i uregulowanie czasu pracy

Inny problem to zbyt niskie wyna-
grodzenia. Mariusz Trachta wyjaśnia, 
że wszyscy inspektorzy mają wyższe 
wykształcenie techniczne. To wysoko 
wykwalifikowana kadra. 

– Kierownictwo wymaga od pod-
władnych stałego podnoszenia kwa-
lifikacji, więc pracownicy szkolą się, 
dokształcają, studiują nowe przepisy, 
większość z nas ma studia podyplomo-
we. Nie ma to jednak odzwierciedlenia 
w wynagrodzeniach. Przeciętnie w na-
szej firmie odpowiada ono średniej 
krajowej. Przeprowadziliśmy sondę, z 
której wynika, że w ciągu kilku lat na-
sze pensje spadły o około pięć procent 
– mówi Krzysztof Buliński.

A przecież praca inspektorów wią-
że się z ogromną odpowiedzialnością. 
Związkowcy dodają, że nawiązali 
współpracę z kolegami z Urzędu Do-
zoru Technicznego, którzy borykają się 
z podobnymi problemami. Mają na-
dzieję, że wspólne działania pozwolą 

KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W TRANSPORTOWYM DOZORZE TECHNICZNYM Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU 

KRZYSZTOF BULIŃSKI, przewodniczący Komisji Zakładowej  
NSZZ „Solidarność”

– Należę do „Solidarności” od 1990 roku. W 1981 roku byłem studentem. Brałem 
wtedy udział w strajkach studenckich. I sympatia do „Solidarności”, do tego wielkiego 
społecznego, patriotycznego ruchu została. Uważam, że związek zawodowy jest jedy-
ną organizacją, która może skutecznie wpływać na pracodawcę, a tym samym działać 
na rzecz poprawienia bytu pracowników, zarówno w  sferze materialnej, jak i w kwestii 
bezpieczeństwa. 

MARIUSZ TRACHTA, skarbnik Komisji Zakładowej  
NSZZ „Solidarność”

– Należę do „Solidarności” od 2000 roku. Przyciągnęły mnie idee, które spowodo-
wały powstanie tej masowej organizacji. Bardzo przeżywałem to jako dziecko. Więc 
kiedy miałem taką możliwość, wstąpiłem do „Solidarności”. Uważam, że i dziś Związek 
jest bardzo potrzebny pracownikom i ochronie ich praw. Dlatego w nim działam.

Silna organizacja 
negocjuje  
z pracodawcą

Od lewej: Mariusz Trachta i Krzysztof Buliński.

Poprawienie bezpieczeństwa finansowego inspektorów Transportowe-
go Dozoru Technicznego, wynegocjowanie z pracodawcą wprowadzenia 
ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej, które chroniłyby pracowni-
ków w związku z wykonywaną pracą oraz działania zmierzające do zmian 
niektórych archaicznych zapisów prawnych to główne cele, jakie posta-
wiła sobie Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Transportowym 
Dozorze Technicznym z siedzibą w Gdańsku w nowej kadencji.

skuteczniej lobbować na rzecz zmiany 
przepisów prawnych.

Krzysztof Buliński zwraca także 
uwagę na konieczność uregulowania 
kwestii dotyczących czasu pracy.

– Czas pracy nie jest regularny. Niby 
obowiązują godziny pracy. Pracujemy 
najczęściej od godziny 7.30 do 15.30, 
ale do danych urządzeń trzeba też 
przecież dojechać. Więc często po pro-
stu nie mieścimy się w wyznaczonym 
czasie. Zdarza się też, że po powrocie 
do domu, trzeba wprowadzić dane do 
systemu komputerowego, sprawdzić 
wystawione dokumenty, przygotować 
się do kolejnego dnia pracy, studiując 
dokumentację techniczną przydzielonej 
sprawy itp. Dlatego często pracujemy 
ponad osiem godzin dziennie – mówi 
skarbnik „Solidarności”. 

Odpowiedzialna praca, 
a chętnych inżynierów brak

Inny problem podnoszony przez 
związkowców to zbyt mała liczba in-
spektorów chętnych do podjęcia pracy 
w tym zawodzie, posiadających wyma-
gane wyższe wykształcenie techniczne, 
spełniających wszystkie kryteria. Do-
dać trzeba, że praca inspektorów w tej 

branży jest specyficzna. Trzeba poznać 
przepisy, teren, obce języki techniczne. 
Dlatego przyuczenie do zawodu inspek-
tora trwa nawet kilka lat.

– Młodzi ludzie oceniają sytuację na 
zimno i widzą, że praca w naszej firmie 
jest odpowiedzialna, czasochłonna, 
wymagająca stałego dokształcania się, a 
zarobki nieadekwatne do nakładu pra-
cy i wysiłku. Dlatego trudno pozyskać 
na rynku pracy inżynierów z doświad-
czeniem zawodowym – mówi Mariusz 
Trachta.  Krzysztof Buliński kończy 
studia podyplomowe z zakresu BHP. 
Dlatego tym bardziej jest mu bliski 
problem bezpieczeństwa pracowników 
i samych urządzeń technicznych. 

– Inspektorzy wchodzą do różnych 
niebezpiecznych pomieszczeń, na przy-
kład do zbiorników po cieczach żrą-
cych, trujących, kwasach, z obecnością 
substancji rakotwórczych. To czasem 
bardzo niebezpieczna praca. Dlatego 
również w tej kwestii konieczna jest 
nasza związkowa interwencja, aby po-
prawiać bezpieczeństwo pracy.

Działacze podkreślają, że w nowej 
kadencji będą działać na rzecz wzmoc-
nienia liczebnie organizacji związkowej. 
To jeden z priorytetów.

Olga Zielińska

Krzysztof Buliński: 
– Kierownictwo wymaga 
od podwładnych stałego 
podnoszenia kwalifikacji, 
więc pracownicy szkolą się, 
dokształcają, studiują nowe 
przepisy, większość z nas ma 
studia podyplomowe. Nie ma 
to jednak odzwierciedlenia 
w wynagrodzeniach. 
Przeciętnie w naszej firmie 
odpowiada ono średniej 
krajowej. Przeprowadziliśmy 
sondę, z której wynika, że 
w ciągu kilku lat nasze pensje 
spadły o około pięć procent. 
A wszyscy inspektorzy 
mają wyższe wykształcenie 
techniczne. To wysoko 
wykwalifikowana kadra.
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Kolory i historia 

Rozmowa z ar tystą malarzem  
GENADIUSZEM  PICKO z Grodzień- 
szczyzny wystawiającym swe prace 
na Białorusi, w Polsce  w Rosji, Fran-
cji i w Niemczech. 

– Pańska twórczość inspirowana jest 
malarstwem XIX wieku. Ale czy są inne 
źródła inspiracji, na przykład historia? 
A jeśli tak, to jaką odgrywa ona rolę?

– Właściwie to moje życie jest in-
spirowane historią. Byłem prezesem 
Związku Artystów Plastyków przy 
Związku Polaków na Białorusi. Dwa 

Katyń, mal. Genadiusz Picko. 

– To niezwykła lekcja historii, z któ-
rą przyjeżdżają do nas Polacy z Biało-
rusi pamiętający o Macierzy. Autorzy 
obrazów, niekiedy lepiej niż nasi roda-
cy mieszkający w niepodległej Polsce, 
pokazują, jak wyboista i pełna poświę-
ceń była polska droga do wolności, jak 
dramatyczna przez wieki była sytuacja 
narodu rzuconego między dwa mocar-
stwa. Treść tych obrazów udowadnia, 
jak żywy jest patriotyzm w tym śro-
dowisku – powiedział Jacek Rybicki, 
prezes Pomorskiej Fundacji Edukacji 
i Pracy, podczas otwarcia wystawy zaty-
tułowanej „100 rocznica niepodległości. 
Historia Polski w malarstwie artystów 
z Grodzieńszczyzny” 7 maja w gdań-
skiej Sali BHP. W uroczystości wzięli 
udział członkowie Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Na wystawę składa się 46 obrazów 
przedstawiających ważne dla Polski 
wydarzenia oraz portrety historycz-Otwarcie wystawy. 

lata temu oddałem pełnomocnictwo. 
A historia? Historia jest ważna. Dziad 
walczył za Polskę. I krewni walczyli, od-
dawali krew i życie dla Polski. Dziadek 
Izydor Wydra w 1926 roku był w szkole 
podoficerskiej w Suwałkach. Bodaj była 
to szkoła kawalerii (szkoła podoficerska 
ckm 1. Pułku Szwoleżerów Mazowiec-
kich z Suwalskiej Brygady Kawalerii 
– dop. red.). W 1939 roku nie poszedł 
na front. Nie został zmobilizowany. 
Wcześnie owdowiał i został sam z trój-
ką małych dzieci. Tak się przydarzyło. 
Nie walczył więc w 1939 roku w obro-
nie Grodna przed Sowietami. Żył za 
czasów dwóch okupacji nad Kanałem 
Augustowskim. W 1944 roku przyszli 
po raz drugi Sowieci. A z nimi armia 
Berlinga, do której dziadek wstąpił. 
Doszedł, jako artylerzysta, szlakiem 
bojowym do Berlina. Trzech braci mo-
jej babci też walczyło i oddało swoje 
zdrowie za Polskę. 

– W projektach artystycznych jest 
więc obecna nasza historia?

– Nie tylko ważna jest współcze-
sność, nowoczesna sztuka, ale, jak 
mówiłem, i historia. Robiłem takie 
projekty, jak np. Obrona Grodna i 
Żołnierze Wyklęci. Naszą wystawą 

w Sali BHP postanowiliśmy połączyć 
rozmaite wątki – od Mieszka I, przez 
powstania, żołnierzy AK do „Solidar-
ności”. 

– Tematyka ważna dla naszej historii 
XX wieku jest na Białorusi tolerowana, 
czy też spotykają twórców szykany?

– Tematyka jest obecna, ale tylko 
w prywatnych galeriach. Niektóre te-
maty, jak Żołnierze Wyklęci, wywołują 
z miejsca problemy. Ta tematyka jest 
blokowana i nie jest dozwolona nawet 
w prywatnych galeriach, nie mówiąc 
o państwowych. Robiliśmy także wy-
stawy tematyczne dotyczące powstania 
styczniowego, ale tylko w prywatnych 
galeriach. 

– Z powstaniem styczniowym w ma-
larstwie politycznego problemu nie 
było?

– Z powstaniem nie, chociaż nie 
całkiem. Owszem, przychodzili z KGB 
rozmaici ideolodzy. Pokręcili się po 
wystawie, ale jej nie zamknęli. Projekt 
przeszedł, ale już rok 1939 i choćby 
obrona Grodna we wrześniu 1939 roku 
oraz tematyka powojenna jest podejrza-
na, a nawet zakazana.

– Wróćmy więc do malarstwa. Pań-
skie obrazy pełne są kolorów, to 
efekt inspiracji impresjonizmem?

– Tak, bardzo lubiłem impresjo-
nistów jeszcze w czasie nauki w Bo-

brujsku w liceum. Kolory lubię czy-
ste, więc i ten nurt w malarstwie XIX 
wieku także. Stąd jest w tym sięganie 
po tematykę martwej natury, pejzaż, 
postaci w ruchu, grę kolorów, piękno 
kobiet. Ten szczególny klimat wytwa-
rzali tak wspaniali malarze, jak Degas, 
Monet i Modigliani. Stąd i temat kobiet 
w twórczości.   

– A wątki polityczne już mniej?
– Mnie interesuje historia Polski, a 

najważniejsze w moim odczuciu są losy 
Żołnierzy Wyklętych. Przecież niektó-

Staram się też czytać wszystko, 
co dotyczy „Solidarności”. 
I innym przekazuję informacje. 
Noszę w marynarce wpięty 
mały znaczek. 

NSZZ

KOMISJA KRAJOWA

BEZ STRACHU ALE Z ROZWAGĄ

Region Gdański NSZZ „Solidarność”
Stowarzyszenie 
 „Solidarni ze Stocznią Gdańską”

Do�nansowano ze środków 
Miasta Gdańska

Organizator Partnerzy

Patronat medialny

Niezwykła lekcja historii
nych postaci, wszystkie autorstwa 23 
malarzy z Grodzieńszczyzny. Wystawa, 
zorganizowana przez Pomorską Funda-
cję Edukacji i Pracy, której założycielem 
są Region Gdański NSZZ „Solidarność” 
oraz Związek Pracodawców Forum 
Okrętowe, wpisuje się w obchody set-
nej rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

Na otwarcie wystawy przyjecha-
ło ośmioro autorów prac, w imieniu 
których głos zabrał Genadiusz Picko. 
– Jestem wzruszony, że możemy obrazy 
pokazać w tym historycznym miejscu. 
W pracach pokazujemy historię naszej 
ojczyzny – od chrztu Polski do po-
wstania „Solidarności”. Mieszkamy na 
Kresach, ale wszędzie, gdzie mieszkają 
Polacy, jest Polska – mówił artysta.

Za wierność i umiłowanie ojczyzny 
podziękował malarzom Krzysztof Do-
śla, przewodniczący ZRG NSZZ „Soli-
darność”. 

– Za pośrednictwem wystawy chcemy 
pokazać historię naszego kraju widzianą z 
innej perspektywy, przez Polaków i Bia-
łorusinów zamieszkujących współczesną 
Białoruś – mówi Renata Tkaczyk, kura-
torka wystawy. – Zależy nam na ukazaniu 
ich ścisłego związku z Polską i z polską hi-
storią. Chodzi także o zachęcenie miesz-
kańców Gdańska, gdzie po II wojnie świa-
towej osiedliło się wiele rodzin z dawnych 
terenów Rzeczypospolitej, do nawiązania 
bliższych kontaktów z członkami Związku 
Polaków na Białorusi, z twórcami kultury 
tej bardziej wysublimowanej, z tak zwa-
nej wyższej półki. Sponsorami wystawy 
są Stowarzyszenie „Solidarni ze Stocznią 
Gdańską” oraz Miasto Gdańsk.

Wystawę oglądać można do 15 
czerwca 2018 r. Szkoły, które chcia-
łyby wziąć udział w unikatowej lekcji 
historii, prosimy o kontakt z kuratorką 
wystawy Renatą Tkaczyk pod numerem 
telefonu 58 308 43 56.
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rzy z nich jeszcze u nas żyją. Spotykamy 
się z nimi, słuchamy wspomnień. Temat 
ten jest nadal ważny, ale i drażliwy. 

– Na wystawie w Sali BHP pojawia się 
też kontekst „Solidarności”. Czy na 
Białoruś docierały jakieś echa tego, 
co u nas działo się w 1980 roku, w 
1981, a może później? 

– W 1980 roku byłem jeszcze dziec-
kiem. W latach 1988–1990 byłem w woj-
sku. Bardzo szanuję „Solidarność”. Infor-
macja doszła do nas gdzieś tak w latach 90. 
Wcześniej to było z wiadomościami z Polski 
dość marnie. Właściwie więcej dowiedzia-
łem się po 1990 roku. Przyjeżdżałem do 
Sopotu, do rodziny, tutaj żyje mój wujek, 
ciotki. Wiele mi opowiedzieli.  Staram się 
też czytać wszystko, co dotyczy „Solidarno-
ści”. I innym przekazuję informacje. Noszę 
w marynarce wpięty mały znaczek. Jestem 
zaszczycony wizytą w Gdańsku i szczególnie 
w historycznej sali. To, co się zadziało w hi-
storii, daje i nam optymizm. Może u nas też 
coś podobnego się wydarzy. Na razie u nas 
jest jak jest… Wiecie sami. 

– Obserwuje Pan naszą krajową po-
litykę?

– I wcale mnie nie cieszy sytuacja 
polityczna w Polsce, wyraźny brak jed-
ności, rozbicie narodu. Ten podział jest 
widoczny. My go widzimy. Tak jak ko-
lor, jak barwa biało-czerwona, czyli po 
połowie. U nas, na Białorusi, w Związku 
Polaków, też jest podział. Wielka szkoda. 
Może to taka nasza niedobra cecha, może 
grają rolę jakieś konteksty, ambicje. 

Rozmawiał Artur Górski 

„Setna rocznica odzyskania niepodle-
głości – Historia Polski w malarstwie 
artystów z Grodzieńszczyzny” to temat 
konkursu organizowanego przez Po-
morską Fundację Edukacji i Pracy.  

Celem konkursu jest zachęcenie 
uczniów do poznawania historii Polski 
i kształtowanie u młodzieży poczucia 
tożsamości narodowej. Skierowany jest 
do uczniów szkół gimnazjalnych (kl. II i III) 
oraz ponadgimnazjalnych z woj. pomor-
skiego. 

Na podstawie jednego lub kilku wybra-
nych obrazów z wystawy w Sali BHP (do 
15 czerwca br.), współ�nansowanej przez
Miasto Gdańsk, uczestnicy konkursu przy-
gotowują wcześniej niepublikowane teksty 
w formie eseju, felietonu, rozprawki lub opo-
wiadania do 3 tys. znaków. Rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpi do 1 września 2018.

Jury przyzna w kategoriach szkoła 
gimnazjalna i ponadgimnazjalna nagrody 
główne o wartości 500 zł.

Prace należy przesyłać  do 30 czerwca 
2018 r. na adres emailowy: pomorskafun-
dacja@wp.pl lub r.tkaczyk@solidarnosc.
gda.pl.

Obraz Wacława Sporskiego „Generał 
Władysław Anders”.

KONKURS LITERACKI

Krystyna Łyszcz, uczestniczka straj-
ków w Sierpniu ’80, przewodnicząca 
Komisji Socjalnej NSZZ „Solidarność” 
w Stoczni Gdańskiej i szefowa pra-
cowników stoczni w Bractwie Ob-
latów Świętej Brygidy, prowadziła 
kronikę będącą unikatowym świa-
dectwem fascynującej działalności 
trochę zapomnianej już organizacji.

I o Związku, i o bractwie

Trzytomowa kronika dokumentuje 
obie sfery aktywności pani Krystyny 
– związkową (ostatni tom) i w bractwie 
(wszystkie trzy tomy). Powstała z jej ini-
cjatywy, później zlecała jej redagowanie 
innym osobom. Ostatecznie ukształto-
wał się pięcioosobowy zespół, a pani 
Krystyna nadzorowała prowadzenie. 
– Można powiedzieć, że to moje dziecko 
– mówi z dumą. 

Na pierwszej stronie widzimy datę 
powstania – „Październik 1984”. Ostat-
nią podaną datą jest 1998 rok – znajdu-
jemy przy niej informację o wyborach 
do Rady Miasta i Sejmiku, w których 
startowali kandydaci należący do „So-
lidarności”.

Z kroniki możemy poznać wiele fak-
tów dotyczących działalności Bractwa 
Oblatów św. Brygidy. Pod tą tajemniczą 
nazwą kryje się działająca przy para-
fii św. Brygidy w Gdańsku organizacja 
katolicka – początkowo o charakterze 
wyłącznie religijnym, ale od 1984 roku 
zajmująca się również pomocą interno-
wanym i ich rodzinom. Nazwa odnosi 
się do Zgromadzenia Misjonarzy Obla-
tów Maryi Niepokalanej – zgromadze-
nia zakonnego koncentrującego się na 
odnowie moralnej ludu przez głoszenie 
rekolekcji i prowadzenie misji. Podobnie 
jedną z głównych aktywności Bractwa 
Oblatów św. Brygidy stały się rekolekcje, 
a jednym z głównych celów – odnowa 
moralna Polaków. Wróćmy jednak do 
1984 roku. Wtedy do księdza Henryka 
Jankowskiego, proboszcza gdańskiej pa-
rafii Świętej Brygidy, zgłosili się Roman 
Wyżlic, Andrzej Adamczyk i Adam Drąg 
ze Stoczni Północnej im. Bohaterów 
Westerplatte z zapytaniem o możliwość 
kontynuowania pomocy represjonowa-
nym i ich bliskim w sytuacji zdelegali-
zowania „Solidarności”. Ten polecił im 
wstąpienie do prowadzonej przez siebie 
organizacji. W ten sposób opozycjoniści 
zyskali możliwość jawnego spotykania 
się. W szczytowym okresie działalności 
grupa liczyła prawie 500 osób. 

Zjednoczenie wokół Kościoła

Na początku pierwszego tomu kro-
niki widzimy założenia ideowe bractwa, 
a także informacje o jego organizacji 
i regułach. Czytamy, że prowadzona 
działalność ma na celu „zjednoczenie 
ludzi pracy i ich rodzin wokół Kościoła 
katolickiego w celu bardziej świadome-
go przeżywania wiary, przeciwdziałanie 
rozbiciu więzi międzyludzkich, przeciw-
działanie demoralizacji narodu polskie-
go wyrażającej się szczególnie w upad-
ku obyczajów, pijaństwie, zakłamaniu i 

Kronika z tamtych lat 
BRACTWO OBLATÓW ŚWIĘTEJ BRYGIDY

złodziejstwie, przeciwdziałanie 
wzrastającemu egoizmowi i 
znieczulicy społecznej, wyro-
bienie w członkach Bractwa 
świadomej odwagi koniecznej 
do występowania w obronie 
bliźniego, prawdy i narodu, 
wyrobienie w członkach Brac-
twa świadomej dyscypliny 
organizacyjnej, nauczanie 
społeczeństwa polskiego ka-
tolickiej nauki społecznej”. 
Tyle teoria. A praktyka? 

Pomoc 
i samokształcenie

Osoby zrzeszone w brac-
twie składały się na finan-
sową pomoc dla rodzin za-
trzymanych. Oferowały im 
też wsparcie moralne. Do ich 
zadań należała również ochrona osobista 
księdza Henryka Jankowskiego, tworze-
nie straży porządkowej w czasie mszy za 
ojczyznę i warty przy grobie księdza Je-
rzego Popiełuszki w Warszawie. W 1985 
roku zorganizowali II Pielgrzymkę Świa-
ta Pracy na Jasną Górę. Odtąd wyjazdy 
do Częstochowy w każdą pierwszą nie-
dzielę września stały się tradycją. Orga-
nizowali też kolonie dla dzieci, których 
ojcowie byli internowani. 

Istotną częścią aktywności organiza-
cji była działalność o charakterze samo-
kształceniowym. Przykładowo w dniach 
12–19 października 1986 roku, kiedy 
w kościele Świętej Brygidy odbywał się 
Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, człon-
kowie bractwa, jak wspominają, wysłu-
chali licznych wykładów, a osoby je pro-
wadzące zostawiły im wpisy na kartach 
kroniki. Wpisy i podpisy to w ogóle 
istotna część dokumentu, towarzyszą 
wydarzeniom, w których brała udział 
organizacja. Na jego łamach można 
znaleźć autografy Marianny Popiełuszki, 
księdza Teofila Boguckiego, kardynała 
Henryka Gulbinowicza, Lecha i Danu-
ty Wałęsów, a nawet... amerykańskiego 
senatora Edwarda Kennedy’ego, który 
przebywał w Polsce w dniach 17–25 
maja 1987 roku i spotkał się w tym czasie 
nie tylko z przedstawicielami władz, ale 
również z liderami opozycji. Członkom 
bractwa spodobała się bezpośredniość 
senatora, który „jest, jak sam twierdzi, 
Polakiem i w Jego żyłach jest trochę krwi 
polskiej. Powiedział do nas parę słów (w 
tym nawet po polsku), rozdawał zdjęcia i 
autografy, a my mogliśmy przekonać się, 
że polityk nie musi być «sztywny» i mó-
wić patosem i sloganem, ale powinien 
być taki jak jego wyborcy”.

O trzeźwość Polaków

Istotnym elementem funkcjonowania 
bractwa były sierpniowe pikiety przed 
sklepami monopolowymi. Członkowie 
wyznaczyli sobie zadanie zachęcania 
narodu do trzeźwości. Akcje spotykały 
się z różną reakcją – niektórzy bywalcy 
sklepów rezygnowali z zakupów, inni 
bywali agresywni. Pikietujący pozostali 
nieprzejednani. 

Szykany władz PRL

Bractwo funkcjonowało legalnie, 
miało nawet swój sztandar, pod któ-
rym organizowało przemarsze w dzień 
Bożego Ciała. Mimo to władze PRL-u 
interesowały się jego działalnością, 
słusznie podejrzewając jego członków 
o związki z nielegalną „Solidarnością”. 
Autokary wyjeżdżające na pielgrzymki 
były sprawdzane w poszukiwaniu prze-
mycanych materiałów. Członkowie or-
ganizacji zdemaskowali też konfidenta. 
Zapewne z tych powodów kroniki bar-
dzo oszczędnie przekazują informacje. 
Można by wręcz pomyśleć, że bractwo 
zajmowało się głównie organizowa-
niem wolnego czasu. Tymczasem pani 

Na łamach kroniki podpisał się 
m.in. senator Edward Kennedy.

Krystyna wspomina, że podczas wyjaz-
dów rzeczywiście przemycano ulotki, a 
podczas rekolekcji prezentowano jasełka 
z podtekstami politycznymi – na przy-
kład Herodowi ścinano głowę sierpem i 
młotem. Działalność samokształceniowa 
obejmowała nie tylko wykłady o religii 
i naukę języków, ale również pogadan-
ki na temat wolności słowa i niezależ-
nej kultury. Kolonie nie tylko dawały 
dzieciom chwilę oderwania od smutnej 
rzeczywistości, ale wpajały im wartości 
związane z „Solidarnością”, co miało w 
przyszłości wywrzeć konkretny skutek.

Kiedy w 1988 roku wybuchły straj-
ki, dzieci przejęły obowiązki kurierów. 
Sprytnie omijały zomowców i zakradały 
się do strajkujących zakładów, dostarcza-
jąc robotnikom żywność, przekazując 
meldunki, gazety i biuletyny. Formacja 
poprzez bractwo okazała się mieć dale-
kosiężne skutki.

Wartość kroniki podnoszą fotografie 
z czasów, w których powstawała. Widzi-
my na nich członków organizacji pod-
czas uroczystości (na przykład poświęce-
nia sztandaru organizacji 2 czerwca 1985 
roku), zabawy (choćby z okazji Dnia 
Dziecka 1 czerwca 1986 roku), pielgrzy-
mek (jak 4. Gdańska Piesza Pielgrzymka 
na Jasną Górę w dniach od 28 lipca do 13 
sierpnia 1986 roku) czy akcji (przykła-
dem mogą być zdjęcia z pikiet propagu-
jących bojkot sklepów monopolowych w 
sierpniu 1986 roku). Pielgrzymki często 
ilustrują też święte obrazki. W ogóle wi-
zualna strona zachwyca, od razu widać, 
że osoby prowadzące zapiski miały duże 
zdolności artystyczne i bardzo zależało 
im na tym, żeby ich dzieło było nie tylko 
merytoryczne, ale również piękne.

Kronika pani Krystyny i jej współ-
pracowników jest unikatowym dziełem 
dokumentującym działalność Bractwa 
Oblatów Świętej Brygidy i „Solidarności” 
w Stoczni Gdańskiej z lat 80. XX wieku. 
Zwłaszcza fragmenty poświęcone brac-
twu są cennym źródłem informacji o tej 
mało znanej organizacji. Możemy poznać 
zarówno jej cele i założenia, jak i przykła-
dy konkretnych działalności. To kolejny 
istotny kamyczek wchodzący w skład 
wielkiej mozaiki „Solidarności”.

Martyna Werra

Krystyna Łyszcz.

Kronika powstała 
z inicjatywy Krystyny 
Łyszcz, później zlecała jej 
redagowanie innym osobom. 
Ostatecznie ukształtował się 
pięcioosobowy zespół, a pani 
Krystyna nadzorowała jej 
prowadzenie. 
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Przedstawiciele 12 organizacji „Solidarności” spółek portowych funkcjonu-
jących na polskim wybrzeżu, od Szczecina po Gdańsk, spotkali się 8 maja 
2018 r. w miejscowości Przewóz na Kaszubach, gdzie odbył się Walny Zjazd 
Delegatów Krajowej Sekcji Portów Morskich NSZZ „Solidarność”. Na prze-
wodniczącego sekcji wybrano Jacka Szornaka z OT Port Gdynia. 

– Dziękuję za wasze zaufanie. Tego 
zaufania będę potrzebował także 
w nowej kadencji. Krajowa Sekcja 
Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ 
„Solidarność” to nasze wspólne do-
bro. Zamierzam kontynuować do-
bre rzeczy, które były w poprzedniej 
kadencji. Było ich sporo, świadczy 
o tym choćby sprawozdanie liczące 
250 stron. Były na pewno i złe, ale 
wychodzę z założenia, że trzeba 
szukać porozumienia, budować 
zaufanie. W taki też sposób będę 
się starał działać i w nowej kaden-
cji – mówił po ogłoszeniu wyników 
nowo wybrany przewodniczący sek-
cji Andrzej Kościk podczas Walnego 
Zebrania Delegatów, które odbyło 
się 10 maja w Sali BHP w Gdańsku.

Andrzej Kościk otrzymał ogrom-
ne poparcie delegatów: na 41 głosów 
ważnych aż 40 oddano na niego. Nowo 
wybrany przewodniczący został mia-
nowany na szefa sekcji również w po-
przedniej kadencji. Do „Solidarności” 
wstąpił w 1980 roku. 

Wśród gości byli między innymi: 
Bogdan Kubiak, przewodniczący Krajo-
wego Sekretariatu Transportowców, Jacek 
Szornak, przewodniczący Krajowej Sekcji 
Portów Morskich, Gerard Skroński, prze-
wodniczący Krajowej Sekcji Transportu 
Drogowego, o. Edward Pracz, europejski 
koordynator Duszpasterstwa  Ludzi Mo-
rza, a także przedstawiciele organizacji 
związkowych z portów Gdańska i Gdyni 
oraz Regionu Gdańskiego, w tym Krzysz-
tof Dośla, przewodniczący ZRG, Roman 
Kuzimski, wiceprzewodniczący ZRG, 
Wojciech Książek, przewodniczący Sek-
cji Pracowników Oświaty i Wychowania 
Regionu Gdańskiego oraz organizatorzy 
z Działu Organizowania i Rozwoju z jego 
szefem Janem Szewczykiem na czele.

– Krajowa Sekcja Morska Maryna-
rzy i Rybaków NSZZ „Solidarność” to 
wspólnota, która przetrwała wiele lat, a 

KRAJOWA SEKCJA PORTÓW MORSKICH

Portowcy chcą 
ponadzakładowego 
układu zbiorowego pracy 

Wśród delegatów dużą grupę stanowili dokerzy trójmiejscy. Do organizacji 
portowych „S” należy 1885 członków. Najliczniejszą z nich stanowi ta funkcjo-
nująca przy terminalu kontenerowym DCT Gdańsk, skupiająca około 380 osób. 
Najmłodsza zaś organizacja istnieje przy GCT Gdynia Container Terminal S.A. 
i już skupia 51 członków.

Spośród delegatów obecnych na sali wyłoniono 13-osobową Radę Sekcji, w której 
większość stanowią pracownicy portów trójmiejskich. I tak w skład 7-osobowego prezy-
dium trzech zastępców przewodniczącego pochodzi z naszego terenu: Adam Piotrowski 
(DCT Gdańsk), Piotr Radkowski (Port Gdańsk Eksploatacja SA), Adam Tylski (GCT 
Gdynia). Czwartym zastępcą został Ryszard Skulski ze Szczecina (Bulk Cargo-Port Szcze-
cin sp. z o.o.). Na sekretarza sekcji wybrano Justynę Konkol z Bałtyckiego Terminalu 
Zbożowego Gdynia, a na skarbnika Edwarda Fortunę z gdańskiego portu. W skład Rady 
Sekcji weszli też: Jarosław Ghulam (DCT Gdańsk), Wojciech Polichnowski (Port Pół-
nocny w Gdańsku), Robert Sobocki (WUŻ Gdańsk). Pozostali członkowie Rady Sekcji, 
jak Leszek Alfred, Paweł Cieszyński, Beata Jaszczyńska czy Andrzej Najda reprezentują 
porty w Szczecinie i Świnoujściu. 

– W tej kadencji priorytetem będzie wprowadzenie problematyki spraw portowców 
do zakresu prac Rady Dialogu Społecznego, a także wynegocjowanie ponadzakładowego 
układu zbiorowego pracy dla spółek portowych – powiedział nam Jacek Szornak. – Cho-
dzi o ustalenie minimalnego wynagrodzenia na odpowiednio wysokim poziomie dla 
wszystkich dokerów. Ważne jest również wyeliminowanie agencji pracy tymczasowej.

W spotkaniu wzięli udział także Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” i Andrzej Kościk, przewodniczący Sekcji Krajowej Ma-
rynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”.

Podczas dyskusji Andrzej Kościk stwierdził, że w planach zarówno sekcji marynarzy, 
jak i portowców jest dążenie do ścisłej współpracy, a nawet stworzenia wspólnej sekcji 
marynarzy i portowców, aby móc stanowić większą siłę w negocjacjach z pracodawca-
mi. Natomiast Krzysztof Dośla dodał, że dobrze by było, aby w RDS „dostawiono stolik 
branżowy” dotyczący problematyki morskiej, który pozwoliłby na prowadzenie dialogu 
z rządzącymi w sprawach portowców i marynarzy. 

– To nie rozwiąże wszystkich problemów, ale przynajmniej je zasygnalizuje – dodał 
Krzysztof Dośla. – Chciałbym też, aby zaczęło się mówić o branżowym układzie zbio-
rowym pracy, a także aby powstała definicja  zawodu dokerów, w której określono by 
wyraźnie, że jest to szczególny rodzaj profesji. Praca dokera to ciężka praca fizyczna wy-
konywana na wysokościach, w różnych warunkach atmosferycznych, pod presją czasu. 
Dokerem nie może być człowiek przypadkowy. 

Dośla mówił też o konieczności zatrudniania dokerów na umowę o pracę, bo wówczas 
muszą być przestrzegane wszelkie warunki bezpieczeństwa. Nie może być to ranking 
wynagrodzeń poprzez zatrudnianie obcokrajowców. W niektórych zakładach pracy stano-
wią oni już około 30-40 proc. pracowników. – Zatrudnianie obcokrajowców często służy 
pracodawcom do wprowadzania dumpingu w sferze zarobków – stwierdził Dośla.  

(mig)

Walny Zjazd Delegatów Krajowej Sekcji Portów Morskich NSZZ  „Solidarność”. 

KRAJOWA SEKCJA MORSKA MARYNARZY I RYBAKÓW

Trafiać do bezpiecznych portów

teraz przeradza się w rodzinę. Bądźcie 
dobrą rodziną, służąc ludziom, związ-
kowcom, rodzinie, krajowi – mówił o. 
Edward Pracz, życząc zebranym do-
brych wyborów.

Równie ciepłe słowa skierował do 
delegatów Wojciech Książek:

– Życzę wam, ludziom morza, aby-
ście zawsze trafiali do bezpiecznych 
portów i żeby polska polityka nawiąza-
ła do hasła międzywojnia: „Polsko, nie 
odwracaj się od morza”.

Bogdan Kubiak natomiast wyjaśniał, 
jak ważne dla ludzi morza i portowców 
są negocjacje związkowców prowadzo-
ne w ramach Rady Dialogu Społecz-
nego i w jej zespołach. Andrzej Kościk 
podkreślił rolę współpracy krajowej 
sekcji ze związkowcami z organizacji 
w portach.

O potrzebie wspólnych działań obu 
branż mówił także Jacek Szornak:

– Konieczne jest określenie prac, któ-
re powinni w portach wykonywać do-
kerzy i marynarze. To ważne dla zapew-
nienia bezpieczeństwa pracownikom. 
Nasza współpraca między obu sekcjami 
była dobra, ale będziemy dążyli, aby była 
jeszcze lepsza i efektywniejsza.

Krajowa Sekcja Morska Marynarzy 
i Rybaków NSZZ „Solidarność” liczy 
prawie sześć tysięcy członków. Główne 
cele, jakie wyznaczyła sobie sekcja, to: 
reprezentowanie marynarzy i rybaków 

ANDRZEJ KOŚCIK, przewodniczący Krajowej Sekcji 
Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”

– To dla mnie bardzo wzruszająca chwila. W tej historycznej sali, 
w której dziś prowadzimy obrady, rozpoczynałem swoją działalność 
związkową. W sierpniu 1980 roku zajmowałem się kolportażem 
ulotek, biuletynów. Miałem wtedy przepustkę do Stoczni Gdań-
skiej. Jestem dumny, że ja także mogłem mieć swój mały wkład w 
historię demokratycznej Polski. Czuję, że dla mnie historia zatoczyła 

koło.  Bezpieczeństwo pracy portowców to bezpieczna praca marynarzy. Dlatego zależy 
nam na kontynuacji naszych wspólnych związkowych działań.

morskich w zakresie problematyki 
związanej z funkcjonowaniem branży 
wobec organizacji pracodawców oraz 
organów administracji państwowej w 
uzgodnieniu z Radą Krajowego Sekreta-
riatu Transportowców, ale też w instytu-
cjach Unii Europejskiej, koordynowanie 
działań jednostek organizacyjnych zrze-
szonych w sekcji, współpraca z innymi 
związkami zawodowymi oraz globalny-
mi i regionalnymi federacjami zawodo-
wymi, działanie w interesie marynarzy 
i rybaków morskich we współpracy z 
międzynarodowymi strukturami związ-
kowymi, a szczególnie z Międzynarodo-
wą Federacją Transportowców (ETF) i 
Europejską Federacją Transportowców 
(ETF) oraz kreowanie działań eduka-
cyjnych i informacyjnych.

Walne Zebranie Delegatów wybrało 
Radę Sekcji. Liczy ona, wraz z przewod-
niczącym, 18 osób. W jej skład weszli 
przedstawiciele wszystkich organizacji 
zakładowych i międzyzakładowych 
należących do sekcji. Podjęto także 
uchwałę o kontynuacji przynależno-
ści KSMMiR NSZZ „S” do Krajowego 
Sekretariatu Transportowców. Zaraz 
po obradach Walnego Zebrania Dele-
gatów odbyło się pierwsze posiedzenie 
Rady Sekcji. Jej członkowie wybrali na 
zastępcę przewodniczącego Jacka Ce-
gielskiego.

Olga Zielińska

Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”. 
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W naszym cyklu rozmów z osobami internowanymi w czasie stanu wojen-
nego w obozie w Strzebielinku przedstawiamy ANDRZEJA GWIAZDĘ.

ANDRZEJ GWIAZDA
rocznik 1935, uczestnik Grudnia ’70 w Gdańsku, współpracownik KSS „KOR”, współ-
twórca i działacz WZZ Wybrzeża, współautor 21 postulatów, wiceprzewodniczący 
Krajowej Komisji Porozumiewawczej, po Walnym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidar-
ność” członek Komisji Krajowej
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Zaczęliśmy wojnę 
o święta

STRZEBIELINKOWCY

– Został Pan internowany 13 grudnia 1981 roku. Wiedział Pan, dokąd Pana 
zabierają?

– Oczywiście, że nie. 

– Czego się Pan spodziewał?
– Spodziewałem się, że Jaruzelski zaatakuje tuż przed świętami Bożego Narodzenia. 

Mieliśmy wydrukowane 10 tysięcy instrukcji zachowania się w stanie wyjątkowym i na-
dzieję rozkolportowania ich na całą Polskę.

– Był Pan w Strzebielinku przez dwa tygodnie. Jak wyglądał ten czas? 
– Pierwsze trzy dni to oczekiwanie na czołg z napisem „Solidarność” rozwalający wię-

zienną bramę. Czołg nie przyjechał, nie dotarła też wiadomość o strajku powszechnym, 
więc stwierdziłem: „Chłopaki, siedzimy równo”. WRON-a może nam zabrać wolność, ale 
nie damy sobie zabrać świąt Bożego Narodzenia i zaczęliśmy wojnę o te święta.  

– Zwycięską walkę?
– Tak. Powiedziałem wówczas: „Panie komendancie, mówmy szczerze. Jeżeli wyrzu-

cimy gryps, że potrzebujemy choinek, to cały ośrodek zostanie zawalony tymi choinkami, 
a pan będzie miał kłopoty, żeby wyjść z gabinetu”. Komendant się poddał: „No tak, ma 
pan rację”. Więc choinka była pod każdą celą. Ale trzeba było je ubrać. Piękne, złote wło-
sy anielskie powstały ze sprutych epoletów komandora marynarki. Oprócz tego kolega 
pouczył nas, co trzeba symulować, aby dostać od lekarza smarowidło fioletowe, co na 
czerwone, a co na żółte. Malowaliśmy papierki i kartoniki, kleiliśmy łańcuchy, wycinaliśmy 
kółka i składaliśmy bombki. Z długo gotowanej pasty do butów odlaliśmy świeczkę, paliła 
się krótko, ale tradycji stało się zadość. Dostaliśmy paczki od rodzin, więc była nie tylko 
choinka, ale również wspaniały stół wigilijny. Nie daliśmy sobie odebrać świąt Bożego 
Narodzenia, pozwolono nam też na widzenia z rodziną. Dało to możliwość wyrzucenia 
najważniejszej wtedy informacji: że stan wojenny został wprowadzony sprzecznie z obo-
wiązującym prawem, jest złamaniem konstytucji i przestępstwem. Do dzisiaj nie wiem, 
czemu „podziemie” tego oczywistego faktu nie wykorzystało do walki z WRON-ą.

– Ile osób było wówczas w jednej celi? 
– Szesnaście, prycze były dwupoziomowe. Mieliśmy atrakcję w postaci antysoli-

darnościowego członka branżowej Centralnej Rady Związków Zawodowych. Lucka 
traktowaliśmy z serdeczną kpiną. Po latach koledzy opowiadali, że gdy WRON-a 
dostrzegła pomyłkę, to musiała go siłą wyprowadzać z celi, ponieważ Lucek chciał 
nadal siedzieć z „Solidarnością”.

– Krótko potem został Pan przetransportowany śmigłowcem do Warszawy…
– Ogólnej obawy o to, że lecimy do Moskwy nie podzielałem. Po co byłoby im spro-

wadzać na swój teren „chorobowe zarazki”...
(Witt)

2 maja 2018 roku studenci z Nie-
zależnego Zrzeszenia Studentów za-
prosili swoich sympatyków, w tym 
związkowców z NSZZ „Solidarność”, 
na uroczystość jubileuszową będącą fi-
nałem projektu rozpisanego na pamiąt-
kę trzydziestolecia strajków majowych 
z 1988 roku. Przypomniano protesty 
studentów Uniwersytetu Gdańskiego 
i Politechniki Gdańskiej solidaryzu-
jących się z strajkami robotniczymi w 
Nowej Hucie i Stoczni Gdańskiej im. 
Lenina.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy 
świętej w bazylice św. Brygidy, po której 
studenci przeszli na plac Solidarności, 
by złożyć kwiaty pod pomnikiem Po-
ległych Stoczniowców i tablicą pamiąt-
kową. W maju 1988 roku msze święte 
dla strajkujących studentów odprawiał 
dominikanin o. Stanisław Tasiemski. W 
2018 roku w bazylice było podobnie. Ten 
sam o. Stanisław odprawił mszę świętą w 
30 rocznicę strajku. Swoistym pomostem 
pokoleniowym była obecność kilkorga 
przedstawicieli studenckiej braci z 1988 
roku (m.in. Mariusza Popielarza z ów-
czesnego komitetu strajkowego) oraz 

W 30 rocznicę studenckich strajków 
ROCZNICE

obecność związkowców z „Solidarności” 
ze Stoczni Gdańskiej. Niektórzy uczest-
niczyli w strajku w stoczni, inni na UG. 
Nasz Region reprezentowali też Krzysz-
tof Dośla, Bogdan Olszewski i Jacek Ry-
bicki. Blisko setka osób maszerujących ze 

2 maja, obchody rocznicy strajków studenckich z 1988 roku. 

świątyni na plac miała w dłoniach białe i 
czerwone goździki oraz czerwone róże. 
Po oficjalnej uroczystości odbyła się jej 
nieformalna część, przygotowany przez 
studentów piknik.

(asg)

W Gdańsku obchodziliśmy jubileusz, 
opozycyjnych wobec systemu PRL, 
Wolnych Związków Zawodowych 
Wybrzeża. Trzynastu związkowców, 
opozycjonistów z lat 70., zostało 
uhonorowanych Krzyżami Wolno-
ści i Solidarności. Pięć odznaczeń 
przyznano pośmiertnie. Odsłonięte 
zostały tablice pamiątkowe.

Wręczenie Krzyży Wolności i Soli-
darności odbyło się 28 kwietnia w Sali 
BHP w Gdańsku, a uhonorowani zosta-
li: Andrzej Bulc, Józef Drogoń, Andrzej 
Gwiazda, Jan Karandziej, Mariusz Mu-
skat, Błażej Wyszkowski, Krzysztof Wy-
szkowski i Lech Zborowski. Pośmiertnie 
Krzyżami odznaczono: Marię Płońską, 
Kazimierza Szołocha, Annę Walentyno-
wicz, Tomasza Wojdakowskiego i Mar-
ka Zborowskiego.

– Nie byłoby wolności i „Solidarno-
ści” bez was, bez waszej odwagi i wy-
siłku. Wy, ludzie Wolnych Związków 
Zawodowych, byliście Pierwszą Kom-
panią Kadrową tej walki. Była idea, ale 
wy tę ideę przekuliście w czyn. Byliście 
garstką, ale porwaliście setki tysięcy, 
a później miliony ludzi – powiedział 
prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
Jarosław Szarek.

Specjalny list do uczestników uro-
czystości skierował prezydent Andrzej 
Duda, w którym wskazał, że celem WZZ 
była „wolna Polska, patriotyczne warto-
ści i troska o dobro wspólne, w szcze-
gólności obrona praw pracowniczych i 
poszanowanie godności ludzi pracy”.

„Powstanie Wolnych Związków 
Zawodowych było jasnym sygnałem, 
że nikt, kto w słusznej sprawie stanie 
do walki z opresyjnym państwem, nie 
będzie osamotniony. Z tego ducha wy-
rósł polski Sierpień, a następnie „Soli-
darność” – potężny głos narodu zjedno-
czonego wokół idei wolności” – dodał 
Andrzej Duda.

28 kwietnia w ramach obchodów 
otwarto na gdańskim placu Solidarno-
ści przygotowaną przez IPN wystawę 
„Wolne Związki Zawodowe 1978–1980, 
a w bazylice św. Brygidy mszę św. od-
prawił metropolita gdański ks. abp Sła-
woj Leszek Głódź.  

– Celem Wolnych Związków Zawo-
dowych była organizacja obrony intere-
sów ekonomicznych, prawnych i huma-

nitarnych. Przedsierpniowa opozycja 
trafiła w Trójmieście na wyjątkowo po-
datny grunt, wstrzeliła się w przełomowy 
moment historyczny, torując drogę do 
powstania Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego „Solidarność” 
– powiedział ks. abp Głódź.

Uroczystościom towarzyszył sztan-
dar Regionu Gdańskiego, a uczestni-
czyła w nich reprezentacja Związku, z 
Krzysztofem Doślą, przewodniczącym 
ZRG, na czele.

W Gdańsku odsłonięto też kilka 
tablic pamiątkowych: Marii Płońskiej 
i Macieja Miatkowskiego na Żabiance, 
Henryka Lenarciaka na Przymorzu, 
Stanisława Kowalskiego we Wrzeszczu, 
Andrzeja Butkiewicza w Śródmieściu.

(asg)

40-lecie Wolnych Związków 
Zawodowych Wybrzeża

Msza św. w uroczystość Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża.
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„

Pięć godzin zamiast ośmiu

Żeby gały nie bolałyCO DENERWUJE

”

Według obiegowych opinii cechami 
decydującymi o rozwoju kariery są prze-
bojowość i determinacja. Tymczasem ba-
danie amerykańskiej �rmy Accountemps
pokazuje, że aż 85 proc. respondentów 
uważa uprzejmość wobec współpracow-
ników za mającą istotny wpływ na per-
spektywy zawodowe. 

A co jest uważane za nieuprzejme? 
Serwis pracuj.pl wskazuje jako najbar-
dziej irytujące zachowania głośne rozmo-
wy przez telefon, bezcelowe „kręcenie się” 
wokół stanowisk pracy kolegów, jedzenie 
potraw o ostrym zapachu, bałaganienie, 
a także wychodzenie z pozostawieniem 
dzwoniącego głośno telefonu.  

CIEKAWOSTKI 
NA STULECIE 
NIEPODLEGŁOŚCI  
POLSKI

W czasie rewolucji przemysłowej, 
podczas której pojawił się temat emery-
tur, Polska była już pod zaborami. Jako 
pierwsi wśród naszych przodków z tą for-
mą świadczenia zetknęli się mieszkańcy 
zaboru pruskiego, w którym od 1889 roku 
państwo gwarantowało świadczenie dla 
wszystkich ubezpieczonych pracowni-
ków mających 70 lat. Niewielu osiągało 
jednak ten wiek, dlatego w 1916 roku pod 
wpływem różnych frakcji parlamentar-
nych, w tym Koła Polskiego, skrócono go 
do 65 lat. Tymczasem na terenie zaboru 
austriackiego emerytury otrzymywali wy-

łącznie byli wojskowi i pracownicy umy-
słowi, a mieszkańcy zaboru rosyjskiego 
nie znali ich wcale. 

Po odzyskaniu niepodległości musia-
no więc stworzyć nowe, jednolite zasady. 
Udało się to dopiero w 1934 roku, kiedy 
powołano Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych. Połowę składki emerytalnej opłacał 
pracodawca, drugą połowę pracownik. 
Ponadto różne grupy zawodowe tworzy-
ły odrębne branżowe przepisy. Niestety, 
do wybuchu II wojny światowej system 
emerytalny objął mniej niż 10 proc. spo-
łeczeństwa.  

Emeryci 
w dwudzie-
stoleciu

W większości krajów świata standar-
dowo pracuje się osiem godzin dzien-
nie. Czy jednak jest to konieczne? Jo-
nathan Elliot, szef pewnej australijskiej 
firmy reprezentującej branżę finanso-
wą, musiał skrócić własny dzień pracy 
do pięciu godzin z powodu choroby 
żony. Zauważył, że mimo krótszego cza-
su jego efektywność się nie zmniejszyła. 

Zaintrygowany, postanowił przeprowa-
dzić eksperyment – skrócił dzień pracy 
wszystkim pracownikom. Załoga praco-
wała odtąd w godzinach od 8 do 13 lub 
od 9 do 14, zachowując dotychczasowe 
wynagrodzenia. Okazało się, że wyniki 
firmy pozostały na dotychczasowym 
poziomie, a pracownicy zaczęli rzadziej 
chorować. 

Choć praca przy komputerze uchodzi 
za lżejszą od �zycznej, popularne urządze-
nie nie pozostaje bez wpływu na wzrok. Co 
zrobić, żeby uchronić się przed podrażnie-
niem oczu, a w dłuższej perspektywie trwa-
łym pogorszeniem wzroku? Podstawą jest 
dieta, która powinna być wzbogacona w 
witaminy A, C i E. Pierwszą, która zapobiega 
tak zwanej kurzej ślepocie, a także owrzo-
dzeniu rogówki i suchości oka, znajdziemy 
w marchwi, brzoskwiniach, pomidorach 
i liściastych warzywach. Źródłem drugiej, 
która wzmacnia naczynia krwionośne oka, 
są przede wszystkim owoce cytrusowe, 
kiwi, truskawki, czarna porzeczka i papryka. 
Trzecia poprawia szczelność błon komór-
kowych i znajduje się w olejach roślinnych. 
Ponadto osoba pracująca przy komputerze 
powinna wypijać przynajmniej dwa litry 
płynów, żeby nawilżyć oczy od środka.

Nie należy lekceważyć podstawo-
wych zasad BHP – monitor powinien znaj-

dować się w odległości około pół metra 
od naszych oczu, a jego górna krawędź 
trochę poniżej poziomu wzroku. Co go-
dzinę pozwólmy sobie na kilkuminutową 
przerwę i patrzmy w tym czasie w dal. Do-
brym pomysłem jest ustawienie w pobli-
żu czegoś zielonego, na przykład roślinki 
doniczkowej, a także położenie obok kil-
ku bursztynów. 

MAGAZYNEK PODRĘCZNY pod redakcją Martyny Werry

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

DOWCIP MIESIĄCA

MIESIĄC W LICZBACH

w pracy
Nie możesz 

trzymać swoich 
papierów na swoim 

biurku?!

Droga, droższa, najdroższa...
Tempo wzrostu cen 

benzyny spędza polskim 
kierowcom sen z powiek 
– według analiz portalu 
e-petrol.pl 16 maja litr Pb 
95 kosztował przeciętnie 
5,04 złotego. Mogą jed-
nak pocieszyć się tym, 
że w wielu państwach 
europejskich jest drożej. 
Holendrzy, Norwegowie, 
Portugalczycy czy Włosi 
płacą za litr tej samej ben-
zyny ponad 7 złotych. Dro-
żej jest też  między innymi 
w Grecji, Czarnogórze, 
Irlandii, Chorwacji. Mniej 
płacą natomiast kierowcy 
w Bułgarii, Rumunii i Koso-
wie. Może zatem zmiana 
planów wakacyjnych?

Cena litra benzyny Pb 95 w przeliczeniu 
na złotówki
Holandia 7,63 zł

Norwegia 7,22 zł

Portugalia 7,05 zł

Włochy 7,04 zł

Grecja 6,71 zł

Czarnogóra  6,62 zł

Irlandia 6,07 zł

Chorwacja 5,63 zł

POLSKA 5,04 zł

Rumunia  4,99 zł

Bułgaria: 4,78 zł

Kosowo  4,50 zł

 4840,44 zł 
Tyle wyniosło przeciętne mie-
sięczne wynagrodzenie brutto 
w kwietniu 2018 r. W porównaniu 
z marcem 2018 roku było niższe 
o 0,9 proc., w porównaniu z kwiet-
niem 2017 r. wzrosło o 7,8 proc.

 W pierwszym kwartale 2018 r. 
PKB Polski wyrównane sezonowo 
wzrosło o 4,9 proc. w ujęciu rocz-
nym, co daje nam drugie miejsce 
wśród krajów Unii Europejskiej.

 W kwietniu 2018 r. Polacy kupili 
44,7 tys. nowych samochodów 
– o ponad 13 proc. więcej niż rok 
temu. 

 Spada zainteresowanie Polaków 
emigracją zarobkową. Z raportu 
Work Service przeprowadzonego 
w maju 2018 r. wynika, że wyjazd 
do pracy za granicę rozważa 11,8 
proc. badanych. Jest to o 2 proc. 
mniej niż wykazuje to raport 
z listopada 2017 r. Ponad połowę 
z nich stanowią osoby, które chcą 
wyjechać po raz pierwszy.

 Bezrobocie w kwietniu spadło 
do 6,3 proc. – poinformował 
GUS. Wyniki z Pomorza są jeszcze 
lepsze niż średnia krajowa. Stopa 
bezrobocia na Pomorzu wyniosła 
5,3 proc. – takie dane podał  
Wojewódzki Urząd Pracy. 

LICZBA MIESIĄCA

O tyle mniejsze będą pensje posłów już 
od lipca 2018 r.

2 tysiące  
zł brutto
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Pracownik do dyrektora:
– Jestem zmuszony prosić pana o podwyżkę, po-

nieważ interesują się mną trzy firmy.
– A mogę wiedzieć jakie? – pyta dyrektor.
– Elektrownia, gazownia i wodociągi.
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Żeby gały nie bolały
HISTORIA

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości obok odbudowy kraju ze znisz-
czeń wojennych i przywrócenia efektywnej gospodarki najważniejszym za-
daniem była ochrona zdrowia. Wyniszczające działania wojenne w okresie 
I wojny światowej, tocząca się wojna polsko-bolszewicka oraz polityka 
państw zaborczych okupujących kraj zostawiły dramatyczny stan sa-
nitarny. 

nież w konieczne leki i środki opatrun-
kowe. Jeżeli wyraził zgodę, był leczony 
w szpitalu. Warunki były jednak tam 
opłakane. 

Kasy chorych po raz pierwszy

W 1931 roku działały 243 kasy cho-
rych różnego rodzaju. Poziom służby le-
karskiej nie był jednak jednolity. Wkrót-
ce scalono wszystkie oddziały w 61 kas 
okręgowych. Dwa lata później całkowicie 
zlikwidowano kasy chorych. W zamian 
powstały ubezpieczalnie społeczne. 

W okolicach, gdzie istniały posiadło-
ści ziemskie i zakłady produkcji rolnej, 
pracownicy mieli prawo do leczenia na 
koszt właścicieli i pracodawców. Pracow-
nik najemny na wsi zdany był na łaskę 
właściciela majątku. 

Lekarze

Oczekiwania postulowane wówczas 
przez środowisko lekarzy dotyczyły 
stworzenia ustawowych podstaw do 
opieki państwa głównie nad dotkniętymi 
chorobami społecznymi: gruźlicą, jaglicą 
i chorobami wenerycznymi, stworzenia 
sieci przychodni i szpitali psychiatrycz-
nych oraz gminnych ośrodków zdrowia 
oraz objęcia ubezpieczeniową opieką 
lekarską ludności wiejskiej.   

Według rocznika statystycznego za 
rok 1938 zarejestrowanych było w Pol-
sce 12 917 lekarzy (i 3686 lekarzy den-
tystów). Oznaczało to znaczną poprawę 
w porównaniu z rokiem 1921, z którego 
pochodzą pierwsze dane statystycz-
ne, kiedy to wykazano 5548 lekarzy. 
Uwzględniając umieralność i wyjazdy 
zagraniczne, rocznie przybywało 297 
lekarzy. 

W początkowej fazie pierwszej woj-
ny światowej alianci zachodni sprawę 
polską traktowali jako wewnętrzny 
problem Rosji, ich sojusznika wobec 
państw centralnych. Nawet w zaborze 
rosyjskim wielu Polaków i nie tylko 
oni po odezwie naczelnego wodza ar-
mii rosyjskiej wierzyło w zwycięstwo 
Rosji, choć osłabionej po niedawnej  
wojnie z Japonią na Dalekim Wscho-
dzie. Licząc na sukces wojsk rosyjskich, 
Czesław Janikowski, twórca monumen-
talnej pracy  o powiecie oszmiańskim, 
po wojnie prezes Oddziału Wileńskiego 
Związku Literatów Polskich, opubliko-
wał broszurę, w której domniemywał, iż 
po zwycięstwach rosyjskich większość 
Polaków związana miała być głównie 
z Rosją.

Jednak zaufanie do Rosji w miarę 
działań wojennych było coraz mniej-
sze. Akcja dużego zgrupowania wojsk 
rosyjskich 10 Armii stacjonującej nad 
jeziorami mazurskimi, której celem 
było zajęcie całych Prus Wschodnich 
i dalsza ofensywa w kierunku Berlina, 
nie powiodła się, bowiem kontrofensy-
wa wojsk niemieckich w sile dwóch ar-
mii liczących razem 250 tys. żołnierzy, 
mniej niż wspomniana 10 Armia, lecz 
lepiej uzbrojonych i wyposażonych, po-
konała wojska rosyjskie w warunkach 
zimowych 1915 roku. 

Także nie przyniosła Rosji sukcesu 
ofensywa letnia 1916 roku w Galicji 
Wschodniej i Bukowinie, choć począt-
kowo odnosiła ona sukcesy, zwyciężając 
wojska austro-węgierskie, przechodząc 
do historii jako ofensywa gen. Alek-
sieja Brusiłowa. Zatrzymała ją pomoc 
wojsk niemieckich, których kilka dywi-
zji przerzucono z frontu zachodniego. 

Zanim nadeszła wolność (cz. 7)

STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

Zniszczony most kolejowy nad Szczarą w okolicach Słonimia podczas walk rosyjsko-
-niemieckich w 1916 roku (teren byłej guberni grodzieńskiej).

Ofensywa Brusiłowa miała podnieść 
morale armii rosyjskiej w oczach wła-
snego narodu, ale nie wywołała  entu-
zjazmu, na który liczyły koła rządowe 
w Piotrogrodzie i sojusznicy zachodni, 
głównie Francja. W Rosji potężniały też 
siły rewolucyjne, a związane z carem 
ulegały apatii.

Wierząc w sukces wojsk rosyjskich, 
na początku wojny powołana została 
ochotnicza formacja polska w Puła-
wach, przybierając nazwę Legionu 
Puławskiego. Do jego powstania do-
prowadziły organizacje polskie sprzyja-

jące Rosji, do których należały Komitet 
Narodowy Polski i Centralny Komitet 
Obywatelski. Legion Puławski miał być 
przeciwwagą dla Legionów Polskich 
walczących po stronie austro-węgier-

skiej w Galicji. Pomimo użycia Legionu 
do wspólnej walki z Niemcami, rosyj-
skie władze wojskowe  utrudniały jego 
rozwój, nie dopuszczając do niego dal-
szych ochotników, nakazując usunięcie 
z naramienników liter LP, które jedynie 
wyróżniały jego żołnierzy wśród żołnie-
rzy rosyjskich oraz nakazały używania 
komendy w języku rosyjskim. 

Legion Puławski uczestnicząc w wal-
kach od maja do września 1915 roku 
utracił ponad 90 procent swego stanu 
osobowego. Wynikało to z faktu słabego 
przeszkolenia ochotników, których nie 

oszczędzano w bitwach. Wychodząc 
z działań wojennych w końcu 1915 
roku Legion liczył zaledwie 7 oficerów 
i 105 podoficerów i szeregowych. 

Aleksander Miśkiewicz

ZDROWIE W II RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Obyśmy zdrowi byli. I tak od lat… 

Ostatnią ustawę zdrowotną przed 
wybuchem II wojny światowej, czyli 
„Ustawę o publicznej służbie zdrowia”, 
podpisali 15 czerwca 1939 r. prezydent 
Ignacy Mościcki oraz premier Felicjan 
Sławoj Składkowski, a także minister 
opieki społecznej Marian Zyndram-
-Kościałkowski. Ustawa, ze względu na 
rychły wybuch światowego kataklizmu, 
nie miała skutków praktycznych, lecz 
stanowiła swoiste podsumowanie stanu 
służby zdrowia. 

Stan opieki zdrowotnej był dość 
dokładnie opisany w przedwojennych 
filmach „Znachor” i „Profesor Wilczur” 
według pióra Tadeusza Dołęgi-Mosto-
wicza. 

Wyzwaniem było ujednolicenie praw 
regulujących zdrowie publiczne na by-
łych terenach zaborowych i następnie 
dostosowanie ich do potrzeb społeczeń-
stwa ustawą sanitarną z 1920 r. Następny 
etap to utworzenie i organizacja kas cho-
rych oraz centralnej administracji. 

Przyczyn niedostatków opieki i złego 
stanu zdrowia ludzi nie można jednak 
szukać li tylko krocząc śladami premiera 
Sławoja-Składkowskiego, który dokładał 
starań głównie w zakresie poprawy hi-
gieny w kraju, ani też w braku kolejnych 
„Siłaczek” i „Judymów”.   

Publiczna służba zdrowia

W 20 lat niepodległości niemożliwe 
było wyrównanie pozaborowego zapóź-
nienia. 

Przed pierwszym rządem RP pre-
miera Jędrzeja Moraczewskiego stało 
wiele zadań, m.in. wprowadzenie syste-
mu ochrony zdrowia. 4 kwietnia 1918 r. 
Rada Regencyjna Królestwa Polskiego 
powołała Ministerstwo Zdrowia Pu-
blicznego, Opieki Społecznej i Ochro-
ny Pracy. Następnie rada podzieliła je 
na Ministerstwo Zdrowia Publicznego 
i Opieki Społecznej oraz Ministerstwo 
Ochrony Pracy. 

Po krótkim urzędowaniu Włady-
sława Szenajcha urząd przejął były or-
dynator Oddziału Psychiatrycznego w 
Szpitalu św. Jana Bożego w Warszawie 
prof. Witold Chodźko.

W 1919 r. rząd polski uchwalił usta-
wę sanitarną, która była pierwszym do-
kumentem normującym zasady opieki 
zdrowotnej. Kolejnym ważnym krokiem 
było wydanie dekretu „o obowiązkowym 
ubezpieczeniu na wypadek choroby”. 
Wszedł on w życie 19 maja 1920 roku 
i był pierwszy polskim aktem prawnym 
dotyczącym ubezpieczeń społecznych. 
Na jego mocy powstała Kasa Chorych.

Ustawa zapewniała bezpłatną po-
moc lekarską w razie choroby, zasiłek 
pieniężny oraz w razie śmierci pokrycie 
kosztów pogrzebu. Pomoc przysługiwa-
ła przez 26, a maksymalnie 39 tygodni 
choroby. Chorego zaopatrywano rów-

Szpitale i ośrodki  

Sukcesy odnotowała odrodzona 
Polska w budowie szpitali i wiejskich 
ośrodków zdrowia. To nie przypadek, że 
w wielu miastach szpitale mieszczą się 
do dzisiaj często w budynkach pamię-
tających czasy II RP. W 1938 roku na jej 
terytorium było 677 szpitali, a w nich 
74 999 łóżek. Kraj był wtedy podzielo-
ny na 264 powiaty. 611 miejscowości 
posiadało prawa miejskie. Statystycznie 
wszystkie powiaty i miasta miały szpita-
le. Statystycznie… 

Spośród 677 szpitali tylko 72 były 
państwowe, 283 na utrzymaniu samo-
rządów i 214 należało do organizacji 
charytatywnych i stowarzyszeń religij-
nych. Szpitali prywatnych było zaś 108. 
Były one jednak niewielkie i z liczbą łó-
żek znajdowaliśmy się w ogonie Europy, 

ale już w dostępności i lokalizacji szpi-
tali byliśmy na przyzwoitym miejscu. 

Ośrodki zdrowia miały powstać w 
każdej gminie. W latach 1921–31 zbu-
dowano ich 205, a w 1936 roku istniało 
ich 482. To sporo, ale gmin w II RP było 
3195.  

Nie były to jednak placówki lecz-
nictwa otwartego, gdyż i powszechnej 
opieki zdrowotnej nie było. Zadaniem 
ośrodków była opieka nad matką i 
dzieckiem, nad higieną dzieci oraz nad 
chorymi na choroby uznane za spo-
łeczne.  

Pensja lekarza, nieco ponad 200 
złotych (tyle, ile zarobki robotnika wy-
kwalifikowanego) i niepewna możli-
wość prywatnego dorobienia skutecznie 
zniechęcały lekarzy do osiedlania się na 
prowincji. Dochód lekarza prowadzące-
go prywatną praktykę za to przekraczał 

tysiąc złotych miesięcznie. Osoby bez 
własnych gabinetów starały się, jak dzi-
siaj, zdobyć kilka etatów.

Rząd sanacyjny, ponaglany sytuacją 
społeczną i ekonomiczną, postanowił 
załatwić sprawę dekretami.  I tak 30 
lipca 1938 r. prezydent RP zmienił usta-
wę o wykonywaniu praktyki lekarskiej, 
wprowadzając zapis o obowiązku od-
bycia po ukończonych studiach lekar-
skich dwuletniej praktyki w gminach 
wiejskich. Z kolei 31 marca 1939 r. 
rozporządzeniem ministra opieki spo-
łecznej doprecyzowano ten obowiązek 
młodych lekarzy, nie zapewniając im 
jednak bonusów ekonomicznych. Dal-
sze prace przerwał wybuch II wojny 
światowej.

Młodzi lekarze poszli we wrześniu 
1939 r. na wojnę…

Artur S. Górski

Minister opieki społecznej w latach  
1936– 1938 Marian Zyndram- 
-Kościałkowski  na portrecie  
Józefa Blicharskiego (rok 1933).
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– 25 maja tego roku zaczęło obo-
wiązywać nowe Rozporządzenie 
o Ochronie Danych Osobowych 
(RODO). Przepisy nakładają obo-
wiązek stosowania nowych zasad 
ochrony danych osobowych na każ-
dego przedsiębiorcę i organizację w 
Unii Europejskiej. Wzmocniona zo-
stała rola Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (dotychczas Generalny 
Inspektor Ochrony Danych Osobo-
wych). W Polsce od 1997 roku obo-
wiązuje ustawa o ochronie danych 
osobowych. Czy była potrzeba tak 
głębokiej nowelizacji, a właściwie 
nowe RODO?

– Dawny stan prawny nie nakładał 
większego prawnego obowiązku i od-
powiedzialności w związku z groma-
dzeniem i ochroną danych osobowych. 
Właściwie była to kwestia etyki, a nie 
zakresu odpowiedzialności. Nie było 
jednego schematu dbania o bezpieczeń-
stwo naszych danych, które są dla nas 
najcenniejsze. Przecież chodzi o naszą 
tożsamość i osobowość. Rozporządze-
nie stoi właściwie na straży człowieka, 
wskazuje, jak powinniśmy o nasze dane 
zadbać. 25 maja znaleźliśmy się na końcu 
okresu przygotowawczego. Samo RODO 
bowiem weszło w 2016 roku. Dwa lata 
były na dostosowanie. Wolność przesyła-
nia informacji musiała zostać ograniczo-
na przez ramy prawne, ale i świadomość, 
że są to dane mające swoją cenę, a ich 
ujawnienie niesie zagrożenia. 

– Jak bardzo widać po skutkach dzia-
łania Marka Zuckerberga, założyciela 
i prezesa Facebooka i z jego zeznań 
przed komisjami Senatu USA w 
sprawie danych i działania aplikacji 
pozycjonującej polityczne preferen-
cje. Podczas transmisji z prac komisji 
akcje Facebooka poszły w górę i Zuc-
kerberg zarobił kolejne 4 miliardy 
dolarów…

ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Dane osobowe jako towar
– Zuckerberg jest twórcą innowacyj-

nej maszynerii, niezwykle rozwiniętej. 
Z powodów pokoleniowych członkom 
komisji z trudem przychodziło zrozu-
mienie, o czym mówi. Samo zaś wyda-
rzenie pokazało, jak cennym towarem 
są dane osobowe. One stały się towa-
rem. Wydawać się może, że upublicz-
niamy coś, co w naszym przekonaniu 
nic nikomu nie da. A jednak powstaje 
schemat naszych zachowań. Operato-
rowi, który ma dostęp do danych, in-
formacja, że kupujemy w jakimś skle-
pie określone rzeczy podsuwa kierunek 
oddziaływania. Jeśli my klikniemy sto 
razy, czyli damy „lajka” (polubienie, 
oznaczenie przez użytkownika wpisu, 
zdjęcia itp. w serwisie społecznościo-
wym, czy ów wpis, zdjęcie podoba się 
lub nie – dop. red.), nie ma znaczenia, 
czy jest to post polityczny, czy „life-
-stylowy”, to powstaje nasz profil i Fa-
cebook wie o nas więcej, niż nasza żona 
po dziesięciu latach małżeństwa. Klucz 
do naszego profilu psychologicznego 
zostaje złamany i ten, w czyje ręce tra-
fia, jest w stanie dostosować treści pod 
nasze oczekiwania i zachowania. Może 
on też zapanować nad nami o tyle, że 
doprowadzi do zmiany naszych przy-
zwyczajeń, preferencji – od marki bu-
tów po formacje polityczne. 

– Czyli dane osobowe są towarem i 
mogą być jak towar potraktowane, 
czyli możemy narazić się na bom-
bardowanie ofertami, ich podsu-
wanie przez Internet, a nawet stać 
się obiektem szarego Internetu 
(ang. Dark web). Klikanie może mieć 
wpływ, zapanować nad naszymi pre-
ferencjami, wyrządzić szkody?

– Ależ tak. Nie tylko w filmach 
science fiction. Są eksperymenty, by 
samochód jechał sam, a lodówka sama 
składała zamówienia. A co gorsza, nie 
będziemy w stanie udowodnić, że nie 

zrobiliśmy przelewu, że czegoś nie za-
mawialiśmy, co zostało nam dostarczo-
ne, lub „napiszemy” i wyślemy e-maila, 
chociaż faktycznie go nie napisaliśmy 
i nie my go wysłaliśmy. Dochodzimy do 
momentu, w którym hakerzy zajmują 
się nie tylko wykradaniem danych, ale 
i przesyłaniem nieprawdziwych infor-
macji, kompromitowaniem organizacji, 
instytucji, a nawet całych krajów, zatem 
łatwo zrobić komuś krzywdę. 

– Jesteśmy bezradni wobec „sieci”?   
– Internet wchodzi w sprzęty do-

mowe, ogarnia nas Wi-Fi, a my, homo 
sapiens, zaczynamy być, czy stajemy 
się, produktem, którego profil podlega 
wycenie.  

– Czy udostępnianie danych na 
teoretycznie nieodpłatnych forach 
i portalach społecznościowych jest 
bezpieczne i niepłatne? Nie ma dar-
mowych obiadków, zatem ratunkiem 
jest wybór Gene Hackmana z „Wroga 
publicznego”, czyli totalna izolacja?

Rozmowa z PAWŁEM MAKOWSKIM z firmy CryptoMind, twórcy technologii 
szyfrowania przez aplikację Usecrypt Messenger, zarządzającym Berkeley Funds

– Jestem zwolennikiem poglądu, 
że skrajności nie są wskazane i raczej 
szkodzą. Jednak z jednej strony sami 
przekazywaliśmy zbyt dużo danych, 
a więc np. nasza konkurencja może 
o nas dowiedzieć się niemal wszystkie-
go, o wakacjach, z kim byliśmy, w jakich 
restauracjach jedliśmy. Jednym słowem 
– prześledzić nasze życie. Z  rugiej strony 
szklana klatka to jest też przesada. Warto 
się zastanowić, ile prywatności mamy za-
chować, wypracować sobie i ustawić na 
odpowiednim poziomie suwak ochrony 
intymności i naszych danych. 

– Jakie obowiązki ma organizacja 
związkowa NSZZ „Solidarność” 
w związku z nowym RODO? Dyspo-
nuje ona przecież ponad 600 tysią-
cami rekordów członków w bazie 
danych… 

– Instytut Łączności Państwowy 
Instytut Badawczy opracował dekalog 
technicznych wymogów w tym zakre-
sie. Zawiera on kilkanaście punktów, 
które każda z instytucji i organizacji jest 
zobowiązana przestrzegać. Dane osobo-
we i ich przechowywanie niesie ze sobą 
odpowiedzialność, podobną do tej, którą 
mamy otrzymując list, który nie powi-
nien być otwarty. Należy spełnić tech-
niczne warunki, aby dane nie wyciekły. 
Celem zapewnienia bezpieczeństwa 
informacji jest osiągnięcie takiego po-
ziomu organizacyjnego i technicznego, 
który zagwarantuje zachowanie poufno-
ści informacji chronionych, zapewni in-
tegralność informacji chronionych i jaw-
nych, zagwarantuje wymagany poziom 
bezpieczeństwa przetwarzanych infor-
macji. Strategia powinna wskazywać na 
wprowadzenie podziału na informacje 
jawne i chronione, określenie informacji 
stanowiących tajemnicę instytucji, okre-
ślenie informacji chronionych ze wzglę-
du na wymogi prawne, wprowadzenie 
podziału informacji chronionych na 
grupy i zarządzanie nimi, określenie or-
ganizacyjnych i technicznych wymogów 
bezpieczeństwa przetwarzania informa-
cji, utworzenie struktur odpowiedzial-
nych za zarządzanie bezpieczeństwem 

i przetwarzaniem informacji i standa-
ryzację procedur postępowania.

– Wdrożenie rozwiązań technicznych, 
zapewniających wymagany poziom 
bezpieczeństwa informacji, pociąga 
za sobą inwestycje w zabezpieczenie 
przetwarzania informacji chronio-
nych. Czego mogą i czego powinni 
domagać się pracownicy od swego 
pracodawcy w kontekście groma-
dzenia, administrowania i ochrony 
danych osobowych, oprócz zabez-
pieczenia dokumentacji?

– Pracownicy, których wizerunek 
jest przetwarzany na kamerach zakła-
du, powinni mieć informację, w jaki 
sposób te filmy są zabezpieczone, czy są 
szyfrowane, czy są szyfrowane polskim 
produktem, kto ma do nich dostęp, kto 
z imienia i nazwiska odpowiada za za-
bezpieczenie. Profile wizerunkowe są 
przetwarzane, jesteśmy obserwowani, 
badają nas, a my mamy prawo zadać 
pytanie przedsiębiorstwu, czy nasze 
dane, na przykład zdrowotne, są zgod-
ne z parametrami, które instytucja jest 
zobowiązana zastosować. Są one szcze-
gólnie wrażliwe. Informacje medyczne 
nasz pracodawca może w dłuższej per-
spektywie wykorzystać na naszą nieko-
rzyść. Zatem zasadne jest uzyskanie in-
formacji, co się z danymi dzieje. To jest 
nasze prawo. Ważne, jakim produktem 
informacja o nas jest szyfrowana…

– Chodzi o produkt certyfikowany, 
a kto wydaje certyfikat? 

– W Polsce są to Państwowy Instytut 
Łączności i Wojskowa Akademia Tech-
niczna Instytutu Kryptografii. Produkt, 
którym zabezpieczone są dane, powinien 
mieć co najmniej jeden z tych certyfika-
tów. Problemem aplikacji szyfrujących 
jest ich zbyt duża złożoność. Warto za-
stanowić się nad przejrzystą aplikacją, 
która umożliwia łączenie się z serwero-
wym systemem kryptograficznego prze-
kazywania danych. Szyfrowanie odbywa 
się na urządzeniu klienta, na podstawie 
lokalnie generowanych kluczy.  

 Rozmawiał Artur S. Górski 

Paweł Makowski.

 Zbigniew Sikorski jest przewodni-
czącym Krajowej Sekcji Przemysłu Mle-
czarskiego, Spirytusowego i Koncentra-
tów Spożywczych NSZZ „Solidarność” 
od 2005 roku, a od roku 2014 również 
wiceprzewodniczącym Krajowego Se-
kretariatu Przemysłu Spożywczego. Na 
najbliższe lata działalności związkowej 
ma plan starań o podpisanie ponadza-
kładowego układu zbiorowego pracy dla 
branży oraz usprawnienia trójstronnego 
dialogu w zespole ds. przemysłu spożyw-
czego. W wyborach na przewodniczące-
go krajowej sekcji w tej kadencji uzyskał 
stuprocentowe poparcie delegatów.

KRAJOWA SEKCJA PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO, SPIRYTUSOWEGO I KONCENTRATÓW SPOŻYWCZYCH NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Zbigniew Sikorski ze stuprocentowym poparciem
– W poprzedniej kadencji zainicjo-

wałem powstanie trójstronnego zespołu 
ds. branży spożywczej, którego celem jest 
prowadzenie sektorowego dialogu spo-
łecznego i rozwiązywanie problemów tej 
branży – mówi Zbigniew Sikorski. – Ze-
spół Rada Dialogu Społecznego powoła-
ła 19 stycznia 2017 r. Niestety, z różnych 
powodów spotkaliśmy się tylko raz. W tej 
kadencji stawiam na rozpoczęcie rzeczywi-
stego dialogu strony związkowej z rządem i 
pracodawcami, gdyż spraw pracowniczych 
do załatwienia mamy bardzo wiele. Sekcja 
składa się z trzech sektorów: mleczar-
skiego, spirytusowego i koncentratów 

spożywczych. Każdy z nich ma swoje 
nie do końca rozwiązane problemy. 
Na przykład w 2015 roku we Frank-
furcie została podpisana Europejska 
Karta Społeczna dla sektora mleczno-
-nabiałowego przez związki zawodo-
we z większości państw europejskich, 
w tym NSZZ „Solidarność”. W krajach 
zachodnich jest ona respektowana, 
w Polsce dotąd nie została wprowa-
dzona w życie. 

Klucz do sukcesów przewodniczą-
cy krajowej sekcji upatruje w rozwoju 
Związku. W całej branży spożywczej, 
a więc również sekcji piwa, mięsa, cu-

krowniczej, gdzie łącznie zrzeszonych 
jest około 12 tysięcy członków. Zbi-
gniew Sikorski uważa, że to zbyt mało, 
gdyż przemysł spożywczy zatrudnia 
około 400 tysięcy osób i należy do 
najszybciej rozwijających się sektorów 
polskiej gospodarki. Dlatego najważ-
niejszym zadaniem – w jego przeko-
naniu – jest rozwój uzwiązkowienia 
w poszczególnych zakładach pracy 
oraz pozyskanie nowych organizacji do 
struktur branżowych, co wzmocni siłę 
negocjacyjną całej gałęzi przemysłu.

(mig)
Zbigniew Sikorski dziękuje za wybór na 
przewodniczącego.
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Jedna z podstawowych zasad w ochronie środowiska zawiera się w krótkim 
haśle – „Mniej!”. Mniej odpadów, mniej hałasu. Mniejsze zużycie energii elek-
trycznej i cieplnej, mniejsze straty tej energii. Mniej zmarnowanej żywno-
ści. Mniejsze zużycie surowców naturalnych, mniejsza emisja szkodliwych 
substancji. „Mniej!” – warto o tym pamiętać. W konsekwencji my – a przede 
wszystkim nasze dzieci i wnuki – będziemy mieli mniej… problemów.

E K O L O G I C Z N Y
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Mniej znaczy 
lepiej

Zasoby naturalne, w tym źródła 
energii, nie są „z gumy” (za wyjątkiem 
tych ekologicznych, odnawialnych 
– wiatru, słońca, wody). Jak ograniczyć 
ich zużycie? Jak wykorzystywać mniej 
energii elektrycznej i cieplnej? Mamy 
tutaj dwa wymiary – makro i mikro. 
Makro to działania w skali całego pań-
stwa, zmieniające strukturalnie gospo-
darkę na bardziej energooszczędną. 

Mikro to pozornie drobne dobre na-
wyki każdego z nas (jako użytkowni-
ka mieszkania lub domu, pracownika, 
konsumenta). I niech nas nie zdezo-
rientują te określenia – wymiar mikro 
jest równie ważny jak makro. A co naj-
ważniejsze, oba muszą współgrać. Na 
przykład, aby zmniejszyć zanieczysz-
czenie atmosfery pyłami i gazami cie-
plarnianymi niezbędna jest świadomość 

Od kwietnia 2018 r. (formalnie od lipca 2017 r.) w całej 
Polsce obowiązuje ujednolicony system tzw. selektywnej 
zbiórki odpadów (Wspólny System Segregacji Odpadów), 
mający na celu odzyskanie i ponowne wykorzystanie mak-
symalnej ilości surowców wtórnych. W Gdańsku wstępem 
do tej zasadniczej zmiany było wprowadzenie już w 2013 
r. podstawowego podziału na frakcję mokrą i suchą, a od 
2016 r. także segregowanie szkła. Obecny system opiera się 
na czytelnym rozróżnieniu kolorystycznym pojemników, 
do których wrzucamy poszczególne rodzaje odpadów. 
Do niebieskich wrzucamy papier (makulaturę), do żółtych 
– plastik (tworzywa sztuczne) i metale, do zielonych – szkło, 
do brązowych – odpady biodegradowalne, a do szarych 
– tzw. resztkowe.

Przy tym ważne jest, aby wiedzieć nie tylko co wrzucać, 
ale również czego nie wrzucać do poszczególnych pojem-
ników. I tak np. ręczników papierowych, chusteczek, papie-
ru zabrudzonego lub mokrego nie wrzucamy do pojemni-
ków na makulaturę, ale do tych na odpady typu bio. Z kolei 

do zielonych pojemników segregujemy praktycznie tylko 
szkło po napojach (butelki), jedzeniu (słoiki) i kosmetykach 
(szklane opakowania). Każde szkło o innym pochodzeniu 
(np. znicze, lustra, szyby) zaliczamy do odpadów resztko-
wych.

Na pierwszy rzut oka kilka pojemników i długa lista do-
zwolonych i niedozwolonych rodzajów śmieci może powo-
dować zamieszanie i wydłużenie czasu, który poświęcamy 
na segregację odpadów. Trzeba też zorganizować dodatko-
we miejsce do segregacji w domu lub miejscu pracy (pa-
miętaj, że tam też obowiązują zasady selektywnej zbiórki 
odpadów!). Jednak jeśli będziemy to robić konsekwent-
nie i nauczymy tego także nasze dzieci, szybko stanie się 
to naturalnym rodzinnym nawykiem. W ten sposób wręcz 
niezauważalnie codziennie będziemy pomagać przyrodzie 
i… domowym budżetom, ponieważ opłaty za odbiór śmie-
ci posegregowanych są w Gdańsku dwukrotnie niższe od 
wywozu śmieci niesegregowanych.

Korzystamy z do�nansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Pralkę czy zmywarkę uruchamiajmy 
dopiero, gdy są pełne, aby maksymalnie 
wykorzystać ich efektywność przy tym 
samym poborze wody i energii. Spraw-
dzenie szczelności wszystkich instalacji 
to oczywiście podstawa, która nie tylko 
uchroni nas od przykrych niespodzianek, 
ale też pozwoli zaoszczędzić dużo zaso-
bów (energii i… finansowych).

Nowy styl życia

O ile oszczędzanie zużycia surow-
ców naturalnych i energii – przynajm-
niej na poziomie teoretycznym – jest 
znane od lat, o tyle nowością w Pol-
sce jest styl życia określany w krajach 
Europy Zachodniej jako „less waste” 
(mniej śmieci), choć są i tacy, którzy 
proponują kolejny krok – „zero waste”. 
Ten styl życia polega na ograniczaniu 
konsumpcjonizmu, który pod wpły-
wem nachalnego marketingu „wciska” 
nam wiele niepotrzebnych produktów 
i usług, w efekcie czego w skali całej 
gospodarki wytwarzamy dodatkowe 
miliony ton odpadów. Przykładowo, 
organizując zebranie zawodowe lub 
związkowe, zamiast napojów w kilku-
dziesięciu butelkach o małej pojem-
ności, ekologiczniej jest przygotować 
kilkulitrowy pojemnik zaopatrzony w 
kranik, z którego każdy chętny mógł-
by nalać sobie taką ilość napoju, którą 
potrzebuje. Ważna uwaga – dla środo-
wiska naturalnego bardziej korzystne 
jest używanie szklanych opakowań (np. 
szklanek) wielokrotnego użytku niż pa-
pierowych lub plastikowych opakowań 
jednorazowych. Niepozorne plastikowe 
kubki i sztućce lub styropianowe tacki, 
tak powszechne w przypadku cateringu, 
rozkładają się nawet 500 lat, a w proce-
sie ich produkcji zużywa się energię i 
emituje do środowiska szkodliwe gazy i 
inne substancje. Tymczasem każde po-
nowne wykorzystanie szklanego opako-
wania oznacza dla gospodarki oszczęd-
ność aż 1000 W energii, co umożliwia 
korzystanie z jednego komputera przez 
20 godzin!

Filozofia „less waste” to także druko-
wanie tylko naprawdę potrzebnych w ta-
kiej formie dokumentów elektronicznych, 
kupowanie tylko niezbędnych produktów 
(zawsze lepiej w jednym dużym opakowa-
niu niż w kilku małych, lepiej też wybie-
rać produkty „luzem” niż te w gotowych 

Tak wygląda segregacja śmieci w Zarządzie Regionu Gdańskiego „Solidarności”.
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opakowaniach) i wiele innych podobnych 
drobnych, ale ważnych gestów.

Mniej śmieci w śmieciach

No dobrze, spytają Czytelnicy, a co 
w sytuacji, gdy już zastosujemy się do 
wszystkich dobrych rad specjalistów 
ochrony środowiska i nie mamy już 
pola do dalszego ograniczania zużycia 
energii i wytwarzania odpadów? Po-
mijając fakt, że taka idealna sytuacja 
raczej nam się nie przytrafi, wówczas 
czas na… selektywną zbiórkę odpa-
dów. Jej podstawowe zasady opisuje-
my w osobnej części naszego artyku-
łu. Pamiętajmy jednak, że na systemie 
kolorowych pojemników na odpady 
nie kończą się nasze możliwości pro-
ekologicznych zachowań. Praktycznie 
każdy rodzaj odpadów można zago-
spodarować. Stary sprzęt AGD i RTV 
(w tym stare telefony komórkowe 
i zużyte tonery od drukarek) możemy 
oddać w sklepie, kupując nowy (często 
uzyskując w ten sposób obniżkę ceny!), 
odpady wielkogabarytowe możemy 
sami zawieźć do zakładu utylizacyj-
nego. Zużyte baterie możemy wrzucić 
do specjalnych pojemników ustawio-
nych w większości sklepów i placówek 
pocztowych. Z kolei przeterminowane 
leki zbierane są w aptekach. 

Niepotrzebne, ale zdatne do spo-
życia jedzenie (nie tylko w okresach 
świątecznych, ale także na co dzień) 
możemy zanieść do wybranych publicz-
nych jadłodajni. Przykładowo w marcu 
2018 r. na Wydziale Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Gdańskiego otwarto 
pierwszą Jadłodzielnię Trójmiasto. Każ-
dy może tam przynieść przygotowane 
przez siebie jedzenie lub skorzystać 
z tego, co przynieśli inni.

Dzięki takim zachowaniom, nie 
zmniejszając ogólnej ilości odpadów, 
sprawimy, że w śmieciach będzie po pro-
stu mniej śmieci. A o to właśnie chodzi!

Adam Chmielecki

Ekokolory

właścicieli domów na temat tego, czym 
mogą palić w swoich piecach i kotłach. 
Ale potrzebne jest też wsparcie insty-
tucji państwowych i samorządowych 
poprzez dofinansowanie inwestycji 
w bardziej ekologiczne źródła ciepła 
lub po prostu przyłączanie kolejnych 
posesji do komunalnych sieci ciepłow-
niczych. Podobnie potrzebne są inwe-
stycje państwa we wdrożenie bardziej 
ekologicznych, wysokoenergetycznych 
technologii spalania węgla, ale też dzia-
łania każdego z nas, chociażby poprzez 
organizację wspólnych dojazdów do 
pracy jednym samochodem (a najlepiej 
transportem publicznym).

Z kolei, aby zmniejszyć zużycie 
(w tym straty) energii elektrycznej, 
a przede wszystkim cieplnej, niezbęd-
ne są inwestycje w termomodernizację 
budynków prywatnych i publicznych 
– docieplenie ich, wymianę stolarki 
okiennej itp. Aby zaoszczędzić ener-
gię elektryczną, należy gasić światło 
wychodząc z danego pomieszczenia i 
wyłączać od prądu (czyli „z gniazdka”, 
a nie tylko zmieniać tryb włączonego 
wciąż urządzenia na czuwanie „stand 
by”) nieużywany w danym momencie 
sprzęt RTV i inne urządzenia, np. ła-
dowarki do telefonów komórkowych. 
Natomiast w miejscu pracy pracodaw-
cy powinni ustawić stanowiska pracy 
(komputery, biurka) blisko okien, aby 
maksymalnie wykorzystać naturalne 
światło dzienne, a ograniczyć korzy-
stanie ze światła sztucznego.

Aby zmniejszyć zużycie wody, lepiej 
korzystać z prysznica niż kąpieli (oszczęd-
ność aż 2/3 wody), a podczas mycia zę-
bów zakręcać strumień wody z kranu. 

Nie zawsze  
więcej to lepiej!
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Państwowa Inspekcja Sanitarna
Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu 
zdrowia publicznego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym 
wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powsta-
waniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Zadania swoje realizuje w szczególno-
ści poprzez sprawowanie nadzoru nad:
 warunkami higieny środowiska; pracy 

w zakładach pracy; radiacyjnej; proce-
sów nauczania i wychowania; wypo-
czynku i rekreacji,

 warunkami zdrowotnymi żywności, 
żywienia i przedmiotów użytku,

 warunkami higieniczno-sanitarnymi, 
jakie powinien spełniać personel me-
dyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w 
których są udzielane świadczenia zdro-
wotne.
Wykonywanie wymienionych zadań 

polega na sprawowaniu zapobiegawcze-
go i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz 
prowadzeniu działalności zapobiegawczej 
i przeciwepidemicznej w zakresie chorób 
zakaźnych i innych chorób powodowa-
nych warunkami środowiska, a także na 
prowadzeniu działalności oświatowo-
-zdrowotnej.

Do zakresu działania Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapo-
biegawczego nadzoru sanitarnego należy 
między innymi:
 opiniowanie projektów planów zago-

spodarowania przestrzennego,
 uzgadnianie warunków zabudowy i 

zagospodarowania terenu,
 uzgadnianie dokumentacji projektowej 

dotyczącej budowy, a także nowych 
materiałów i procesów technologicz-
nych przed ich zastosowaniem w pro-
dukcji lub budownictwie,

 uczestniczenie w dopuszczeniu do 
użytku obiektów budowlanych, stat-
ków morskich, żeglugi śródlądowej i 
powietrznych oraz środków komuni-
kacji lądowej.
Do zakresu działania w dziedzinie 

bieżącego nadzoru sanitarnego należy 
kontrola przestrzegania przepisów doty-
czących między innymi:
 higieny środowiska, a zwłaszcza wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 
powietrza w pomieszczeniach przezna-
czonych na pobyt ludzi, gleby, wód i 
innych elementów środowiska,

 utrzymania należytego stanu higienicz-
nego nieruchomości, zakładów pracy, 
urządzeń użyteczności publicznej oraz 
transportu,

 żywności oraz warunków żywienia 
zbiorowego,

 higieny w szkołach, innych placówkach 
oświatowo-wychowawczych oraz w 
ośrodkach wypoczynku,

 substancji chemicznych,
 wymagań określonych w ustawie z dnia 

15 września 2017 r o ochronie zdrowia 
przed następstwami korzystania z sola-
rium.
Do zakresu działania PIS w dziedzinie 

zapobiegania i zwalczania chorób nale-
ży między innymi wydawanie decyzji 
o stwierdzeniu choroby zawodowej lub 
o braku podstaw do jej stwierdzenia.

Państwowa Inspekcja Sanitarna inicju-
je, organizuje, prowadzi, koordynuje i nad-
zoruje działalność oświatowo-zdrowotną 
w celu ukształtowania odpowiednich po-
staw i zachowań zdrowotnych.

Państwowa Inspekcja Sanitarna pod-
lega ministrowi właściwemu do spraw 
zdrowia.

Kieruje nią główny inspektor sanitarny 
jako centralny organ administracji rządo-
wej, który zadania wykonuje przy pomo-
cy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 
Organem doradczym i opiniodawczym 
głównego inspektora sanitarnego jest 
Rada Sanitarno-Epidemiologiczna po-
woływana na okres trzech lat. W pracach 
rady, na zaproszenie głównego inspektora, 
uczestniczą między innymi przedstawicie-
le związków zawodowych.

Organami PIS oprócz głównego in-
spektora sanitarnego są:
 państwowy wojewódzki inspektor sa-

nitarny,
 państwowy powiatowy inspektor sani-

tarny,
 państwowy graniczny inspektor sani-

tarny.
Państwowy inspektor sanitarny wyko-

nuje zadania przy pomocy podległej mu 
stacji sanitarno-epidemiologicznej, która 
jest jednostką budżetową będącą podmio-
tem leczniczym finansowanym z budżetu 
państwa.

Stacje sanitarno-epidemiologiczne wy-
konują badania laboratoryjne w zakresie 
nadzoru sanitarnego.

Państwowy inspektor sanitarny lub 
główny inspektor sanitarny ma prawo wstę-

pu na terenie miast i wsi do zakładów pracy, 
obiektów użyteczności publicznej, obiektów 
handlowych, ogrodów działkowych i nieru-
chomości, środków transportu oraz obiek-
tów będących w trakcie budowy.

Ma także prawo żądania pisemnych 
lub ustnych informacji oraz wzywania i 
przesłuchiwania osób; żądania okazania 
dokumentów i udostępniania wszelkich 
danych; pobierania próbek do badań la-
boratoryjnych.

W razie stwierdzenia naruszenia wy-
magań higienicznych i zdrowotnych naka-
zuje, w drodze decyzji, usunięcie w usta-
lonym terminie stwierdzonych uchybień. 
Jeżeli naruszenie wymagań spowodowało 
bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia 
ludzi, nakazuje unieruchomienie zakładu 
pracy lub jego części, zamknięcie obiek-
tu użyteczności publicznej, wyłączenie z 
eksploatacji środka transportu, wycofanie 
z obrotu środka spożywczego, przedmio-
tu użytku, kosmetyku lub innego wyrobu 
mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi. 
Decyzje w tych sprawach podlegają na-
tychmiastowemu wykonaniu.

Państwowy inspektor sanitarny może 
także nakazać likwidację hodowli lub cho-
wu zwierząt.

Za badania laboratoryjne oraz inne 
czynności wykonywane przez organy PIS 
pobiera się opłaty. 

Nie pobiera się opłat od osób oraz jed-
nostek organizacyjnych obowiązanych do 
przestrzegania wymagań higienicznych i 
zdrowotnych, jeżeli w wyniku badań nie 
stwierdzono naruszenia tych wymagań.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 
dnia 8 czerwca 2017 r w sprawie ogłosze-
nia jednolitego tekstu ustawy o Państwo-
wej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 28.06. 
2017 r. poz. 1261 z późn. zm.)

Iwona Pawlaczyk

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PRAWO

Czy szkolenia wliczamy do czasu pracy?
Zgodnie z kodeksem pracy czasem 

pracy jest czas, w którym pracownik 
pozostaje w dyspozycji pracodawcy 
w zakładzie pracy lub w innym miej-
scu wyznaczonym do wykonywania 
pracy. Natomiast poza przypadkiem, 
że szkolenia z zakresu BHP odbywają 
się w czasie pracy i na koszt pracodaw-
cy, przepisy prawa pracy nie regulują 
kwestii, czy czas szkolenia powinien 
być wliczany do czasu pracy.

Nie powinno ulegać wątpliwości, że je-
śli szkolenie odbywa się w godzinach pracy 

w oparciu o skierowanie pracownika na 
szkolenie przez pracodawcę, to czas takie-
go szkolenia winien być wliczany do czasu 
pracy. W razie zaś szkoleń, które odbywają 
się poza godzinami pracy, sytuacja nie jest 
już taka prosta. Orzecznictwo sądowe tak-
że nie rozstrzyga tej kwestii jednoznacznie. 
Wydaje się jednak trafne stanowisko, zgod-
nie z którym do czasu pracy pracownika 
powinny być zaliczane wszystkie szkolenia, 
które są przez niego odbywane z inicjatywy 
pracodawcy. Należy bowiem podkreślić, że 
pracownik jest obowiązany wykonywać 

pracę sumiennie i starannie oraz stosować 
się do poleceń przełożonych, które dotyczą 
pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepi-
sami prawa lub umową o pracę. 

Wobec powyższego, jeżeli to polecenie 
pracodawcy stanowiło podstawę odbycia 
szkolenia, to wykonywanie poleceń przez 
pracownika należy uznać jako wykony-
wanie pracy. Ostatecznie zatem to od 
okoliczności danego stanu faktycznego 
będzie zależało, czy określone szkolenie 
należy zaliczyć do czasu pracy.

Łukasz Sulej

PRAWNIK ODPOWIADA

W Polsce rodzi się coraz więcej dzieci. Z raportu GUS wynika, że na Po-
morzu jest najwyższy przyrost naturalny w kraju. W porównaniu do ubie-
głego roku liczba urodzeń wzrosła o 6,1proc. Najlepiej jest na Kaszubach, 
gdzie wskaźnik jest najwyższy. Chodzi o powiaty: kartuski, wejherowski 
i kościerski.

Narodzenie się maleństwa to wielka rewolucja dla wszystkich rodziców. Żadna 
niedogodność nie jest w stanie przyćmić radości, którą niesie ze sobą pojawienie 
się nowego członka rodziny. Warto przypomnieć, na jakie świadczenia mogą liczyć 
świeżo upieczeni rodzice. Jednym z nich jest urlop macierzyński, który przysługuje 
w okresie zatrudnienia w związku z urodzeniem się dziecka. Każda uprawniona 
mama ma do dyspozycji 20 tygodni urlopu macierzyńskiego (6 może wykorzystać 
jeszcze przed porodem). Z tych 20 tygodni musi wykorzystać 14, a pozostałe sześć 
może wykorzystać ojciec. Aby skorzystać z takiego urlopu, rodzic powinien być 
zatrudniony na etacie, prowadzić działalność gospodarczą albo pracować na pod-
stawie umowy zlecenia (w dwóch ostatnich przypadkach, gdy opłaca dobrowolną 
składkę chorobową).

Rodzice mogą również skorzystać z 32 tygodni urlopu rodzicielskiego. Nie musi 
być on wykorzystany w pełnym wymiarze. Można go podzielić nawet na 4 części, aż 
do ukończenia przez dziecko 6 roku życia. Tata, który chce zostać z dzieckiem, może 
skorzystać również z 14-dniowego urlopu ojcowskiego, który przysługuje każdemu 
pracownikowi, niezależnie od świadczeń, z których korzysta matka. Świadczenie 
trzeba wykorzystać, zanim dziecko ukończy 2 lata. Ten dobrowolny urlop można 
podzielić na dwie tygodniowe części.

Zasiłek macierzyński natomiast to świadczenie przysługujące osobom ob-
jętym ubezpieczeniem chorobowym za okresy urlopu macierzyńskiego, ro-
dzicielskiego i ojcowskiego. W 2017 r. w woj. pomorskim prawie 27 tys. osób 
pobierało zasiłek za czas urlopu macierzyńskiego, również niemal 27 tys. za 
czas urlopu rodzicielskiego, a niespełna 11 tys. ojców otrzymywało zasiłek za 
czas swojego urlopu.

Jeśli początkowo kobieta zdecyduje się wykorzystać tylko podstawowe 20 
tygodni urlopu – otrzyma 100 proc. wynagrodzenia. 100 proc. wynagrodzenia 
otrzyma także przez pierwsze 6 tygodni urlopu rodzicielskiego, a przez kolejne 
60 proc. Natomiast jeśli kobieta od razu zdecyduje się na urlop macierzyński i 
rodzicielski w pełnym wymiarze, to przez całe 52 tygodnie będzie dostawała 80 
proc. wynagrodzenia. Na złożenie wniosku w tym zakresie mamy 21 dni do uro-
dzenia dziecka. Dokumentem wymaganym do wypłaty zasiłku za okres urlopu 
macierzyńskiego, gdy ubiegamy się o niego przed porodem jest zaświadczenie 
lekarskie o przewidywanej dacie porodu, a gdy występuje od dnia porodu odpis 
skrócony aktu urodzenia dziecka.

Krzysztof Cieszyński 
regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa pomorskiego

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Mama i tata na urlopie

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

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

PORADY PRAWNE

31 maja 2018 zmarł w wieku 63 lat

ś.p.

Fryderyk Radziusz
Wiceprzewodniczący Organizacji Międzyzakładowej 

NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej,  
nasz nieodżałowany Kolega i Przyjaciel.

Pożegnamy Fredka 5 czerwca na Cmentarzu Łostowickim o godz. 12. 
Msza Święta za duszę Zmarłego odprawiona zostanie tego samego dnia 

w kościele pw. św. Benedykty od Krzyża  w Gdańsku Ujeścisku o godz. 10.30

Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie i Bliskim
składają członkowie „Solidarności” w Stoczni Gdańskiej
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I. Definicja pracy tymczasowej

Pracą tymczasową jest wykony-
wanie na rzecz danego pracodawcy 
użytkownika, przez okres w tej usta-
wie wskazany, zadań o charakterze se-
zonowym, okresowym, doraźnym lub 
których terminowe wykonanie przez 
pracowników zatrudnionych przez 
pracodawcę użytkownika nie było-
by możliwe, lub których wykonanie 
należy do obowiązków nieobecnego 
pracownika zatrudnionego przez pra-
codawcę użytkownika. 

Ważne!!!
Pracownik tymczasowy nie może 
wykonywać prac szczególnie niebez-
piecznych oraz przy ochronie osób 
lub mienia wymagającej dostępności 
do broni.

Stronami umowy jest: podmiot 
zatrudniający (agencja pracy tymcza-
sowej), podmiot organizujący pracę 
(pracodawca użytkownik) oraz pod-
miot zatrudniany i wykonujący pracę 
(pracownik tymczasowy).

Z dniem 1 czerwca 2017 r. wpro-
wadzono istotne zmiany w ustawie 
o zatrudnianiu pracowników tymcza-
sowych w celu wyeliminowania nad-
użyć przepisów ustawy o zatrudnianiu 
pracowników tymczasowych. 

Przede wszystkim pracodawca nie 
może już zatrudniać pracownika tym-
czasowego do pracy, którą wcześniej 
wykonywał pracownik zatrudniony 
na stałe, przez okres ostatnich trzech 
miesięcy, a który został zwolniony z 
pracy przez pracodawcę z przyczyn 
nieleżących po stronie pracownika.

Pojęcie „stanowisko pracy” zostało 
zastąpione określeniem „rodzaj pra-
cy”. Zatem w przypadku powierzenia 
pracownikowi ocenie będzie podlegać 
rodzaj pracy, która ma być powierzo-
na pracownikowi tymczasowemu, nie 
zaś stanowisko pracy.

II. Maksymalny okres 
wykonywania pracy 
tymczasowej, określony w art. 
20 ustawy o zatrudnianiu 
pracowników tymczasowych

W okresie obejmującym 36 kolejnych 
miesięcy agencja pracy tymczasowej za-
trudniająca pracownika tymczasowego 
może skierować tego pracownika do 
wykonywania pracy tymczasowej na 
rzecz jednego pracodawcy użytkownika 
przez okres nieprzekraczający łącznie 
18 miesięcy na podstawie umowy o pra-
cę lub na podstawie umów prawa cywil-
nego. Pracodawca nie ma możliwości 
zatrudnienia tego samego pracownika 
po upływie wskazanego limitu również 
wtedy, gdy wskaże go jako kandydata 
inna agencja.

Ustawodawca wychodzi z założe-
nia, że jeżeli u danego pracodawcy 
występuje potrzeba stałej obsady na 
konkretnym stanowisku pracy, to nie 

powinien on korzystać z usług agencji 
pracy tymczasowej, tylko zatrudniać 
pracowników na podstawie umowy o 
pracę w oparciu o przepisy kodeksu 
pracy. 

III. Organizacja pracy

Pracodawca użytkownik korzysta z 
praw i wykonuje obowiązki w zakresie 
niezbędnym do organizowania pracy pra-
cownika tymczasowego w swojej firmie. 

Pracodawca użytkownik jest zobli-
gowany wypełniać obowiązki wobec 
pracownika tymczasowego oraz za-
trudniającej go agencji pracy tymcza-
sowej. Wśród powinności pracodawcy 
użytkownika mieści się m.in.:
1. pisemne udzielenie agencji pracy 

tymczasowej informacji o treści 
uzgodnień dotyczących rodza-
ju wykonywanej pracy, wymagań 
kwalifikacyjnych koniecznych do 
wykonywania pracy, przewidywane-
go okresu wykonywania pracy oraz 
wymiaru czasu pracy pracownika 
tymczasowego, miejsca wykonywa-
nia pracy oraz wynagrodzenia,

2. zapoznanie agencji pracy tymczasowej 
z regulaminem pracy lub innym do-
kumentem będącym źródłem prawa 
zakładowego zawierającym zasady, do 
których ma się stosować załoga, w tym 
pracownik tymczasowy,

3. zapewnienie pracownikowi tymcza-
sowemu bezpiecznych i higienicz-
nych warunków pracy w miejscu 
wyznaczonym do jej świadczenia, 
dostarczenie pracownikowi tym-
czasowemu nieodpłatnie obuwia i 
odzieży roboczej, zapewnienie na-
pojów i posiłków profilaktycznych,

4. przeprowadzenie z pracownikiem 
szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy (instruktaż ogólny, sta-
nowiskowy oraz szkolenie okresowe).
Ponadto pracodawca użytkownik jest 

obowiązany do prowadzenie ewidencji 
osób wykonujących pracę tymczasową na 
podstawie umowy o pracę oraz umowy 
prawa cywilnego, zawierającej informacje 
o dacie rozpoczęcia i zakończenia tej pra-
cy w okresie obejmującym 36 kolejnych 
miesięcy. Ponadto jest on zobowiązany 
przechowywać tę ewidencję przez czas 
jej prowadzenia, a potem przez następne 
36 miesięcy, co odpowiada limitom pra-
cy tymczasowej świadczonej przez jedną 
osobę na rzecz danego pracodawcy użyt-
kownika. Dopuszczoną formą ewidencjo-
nowania i przechowywania, odrębnie dla 
każdej osoby, jest postać papierowa lub 
elektroniczna. 

IV. Większa ochrona kobiet 
w ciąży

W przypadku pracownic tymcza-
sowych, których umowa uległaby roz-
wiązaniu po upływie 3 miesiąca ciąży, 
umowy będą przedłużane przez agencję 
pracy do dnia porodu (stosowanie art. 
177 § 3 k.p.). Warunkiem jest, że dana 
pracownica ma przynajmniej dwu-
miesięczny łączny okres skierowania 

do pracy tymczasowej, przypadający 
w okresie obejmującym 36 kolejnych 
miesięcy. W efekcie taka pracownica 
otrzyma później prawo do zasiłku ma-
cierzyńskiego. 

V. Dane kontaktowe do agencji 
pracy tymczasowej

Agencja pracy tymczasowej przekazuje 
pracownikowi tymczasowemu, nie póź-
niej niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia 
umowy o pracę, informacje umożliwiające 
mu bezpośredni kontakt z przedstawicie-
lem agencji pracy tymczasowej.

VI. Urlop wypoczynkowy

Ważnym uprawnieniem pracowni-
czym będącym przedmiotem uzgod-
nień między agencją i pracodawcą 
użytkownikiem jest urlop wypoczyn-
kowy. Charakteryzuje się on pewnymi 
odrębnościami w stosunku do ogólnych 
reguł prawa pracy, które dotyczą trybu 
udzielania, stażu pracy, wymiaru.

Przyznanie urlopu wiąże się z długo-
ścią zatrudnienia. W sytuacji, gdy praca 
jest wykonywana przez okres krótszy 
niż 6 miesięcy, nie zachodzi koniecz-
ność jego udzielenia w naturze, chyba że 
agencja i pracodawca użytkownik ina-
czej postanowią. Natomiast bezwzględny 
wymóg udzielenia urlopu dotyczy przy-
padków, gdy praca obejmuje 6 miesięcy 
lub okres dłuższy. Wówczas pracodawca 
użytkownik umożliwia faktyczne wyko-
rzystanie urlopu, choć formalnie jest on 
udzielany przez agencję.

W odniesieniu do pracowników 
tymczasowych nie mają zastosowania 
przepisy o udzielaniu urlopu na godzi-
ny. Tak więc urlopu udziela się pracow-
nikowi w dniach.

VII. Informowanie organizacji 
związkowej

Na pracodawcy użytkowniku spo-
czywają obowiązki informacyjne wo-
bec działających u niego związków 
zawodowych, co ma ułatwiać sprawo-
wanie społecznej kontroli korzystania 
z pracowników tymczasowych. Chodzi 
o zapobieganie sytuacji, w której praco-
dawcy użytkownicy będą w większym 
stopniu zainteresowani korzystaniem 
z usług agencji w celu dysponowania 
personelem tymczasowym, niż zawiera-
niem bezpośrednio umów beztermino-
wych, mimo istnienia przesłanek uza-
sadniających stosowanie tego rodzaju 
zatrudnienia. Dlatego też pracodawca 
użytkownik musi informować repre-
zentatywną organizację związkową 
w rozumieniu art. 24125a k.p. o zamiarze 
powierzenia wykonywania pracy tym-
czasowej pracownikowi agencji. W ra-
zie planowanego jego przyjęcia na okres 
dłuższy niż 6 miesięcy pracodawca 
użytkownik powinien dodatkowo pod-
jąć działania zmierzające do uzyskania 
w tej sprawie zgody związkowej.
Stan prawny na 18 maja 2018 r.

Maria Szwajkiewicz

Zatrudnianie pracowników 
tymczasowych

PRAWO PRACY

Przed sądem pracy zakończyła się sprawa o wypłatę tzw. nadnormówek 
artystom Opery Bałtyckiej. Sąd przyznał ostatecznie rację związkowcom. 
Kto poniesie finansowe konsekwencje bezprawnych działań szefa opery?

OPERA BAŁTYCKA

Apelacja dyrektora 
opery odrzucona

18 maja br. VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego 
w Gdańsku odrzucił jako bezzasadną apelację dyrektora Opery Bałtyckiej prof. 
Warcisława Kunca od werdyktu Sądu Rejonowego w Gdańsku. Apelacja została 
oddalona, gdyż składniki wynagrodzenia nie mogą być zmieniane jednostronnie, 
bez wypowiedzenia zmieniającego, zarządzeniem dyrekcji. 

Płace za „nadnormówki” od 2010 roku były zagwarantowane regulaminem. 
Sąd więc pod koniec grudnia ubiegłego roku przyznał rację w jednej ze spraw wy-
toczonych dyrektorowi opery. Ten precedens był ważny dla innych pracowników 
domagających się respektowania przepisów prawa. Sprawa zawisła na wokandzie 
apelacji na wniosek dyrektora opery, po tym jak VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych Sądu Rejonowego w Gdańsku przyznał po raz pierwszy rację liderce 
NSZZ „Solidarność” w operze Annie Sawickiej, koncertmistrzowi wiolonczel or-
kiestry Opery Bałtyckiej, w sporze z dyrektorem Warcisławem Kuncem.  

Chodziło w nim właśnie o zmianę zasad wynagradzania za przedstawienia grane 
ponad normę, tzw. nadnormówki. 20 grudnia ub.r. sąd pierwszej instancji orzekł, że 
zmiana w zasadach wynagradzania za przedstawienia grane ponad normę przewidzia-
ną umową o pracę powinna mieć charakter pisemny, zgodnie z art. 42 kodeksu pracy, 
stanowiącego, iż wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, 
jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. Wywieszenie zarzą-
dzenia dyrekcji nie wystarczy. A doszło do tego w ostatnim kwartale 2016 roku. 

Anna Sawicka, przewodnicząca  NSZZ „Solidarność” w operze, za działalność związ-
kową otrzymała w grudniu wypowiedzenie, gdyż dyrektor utracił do niej zaufanie (sic!). 
Wcześniej Państwowa Inspekcja Pracy, która przeprowadziła kontrolę w placówce, 
potwierdziła uwagi związkowców i wydała pracodawcy wiele zaleceń.

Wystąpienie pokontrolne PIP z 29 grudnia 2016 r. obejmowało wprost ko-
nieczność szczegółowego przeanalizowania dokumentów czasu pracy celem nali-
czenia należnych świadczeń pieniężnych, naliczenia i wypłacania wynagrodzeń z 
dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych (art. 151 k.p.). Pieniądze zostały 
Sawickiej wypłacone, mimo to dyrektor się odwołał od rygoru natychmiastowej 
wykonalności.  

Nadal, niestety, mimo zaleceń po kontroli inspekcji pracy, sytuacja pracowników 
Opery Bałtyckiej nie poprawia się, a dyrektor zamiast prowadzić dialog, zwalnia 
liderów związkowych z pracy.

Pracownicy opery w sporze z dyrektorem Kuncem musieli sięgnąć po strajk, gdy 
milczeli przez kwadrans po rozpoczęciu spektakli, wystawiali pikiety, słali pisma do 
Urzędu Marszałkowskiego, zawiadomienia do prokuratury. W jednym ze sporów 
sąd drugiej instancji podzielił już ich racje. 

Kto zatem wyrówna teraz 60 członkom orkiestry wynagrodzenia?  Podobnie 
niepokój budzi też niepewny repertuar na kolejny sezon. 

– Opera to nie jest teatr dyrektora. Czy w Gdańsku ma jeszcze szansę sztuka 
wyższa? Obawiamy się, że nie. Czy dekoracje do „Strasznego dworu” padną pod 
piłami i siekierami demontujących je stolarzy? – alarmuje w rozmowie z nami 
Sawicka.  

Mimo rezygnacji dyrektora Warcisława Kunca przyszłość tej instytucji kultury 
stanęła pod znakiem zapytania. Dyrektor sprawuje swoją funkcję do końca czerw-
ca br. Nim zostanie wyłoniony jego następca, będzie zapewne powołany dyrektor 
pełniący obowiązki. Kto nim będzie, nie wiadomo. Co zatem będą grać artyści w 
nowym sezonie?  2019 rok ogłoszony jest Rokiem Moniuszkowskim.  W tej sytuacji 
unicestwienie dekoracji wydaje się co najmniej pochopne.

Artur S. Górski

Pikieta pod Urzędem Marszałkowskim, wrzesień 2017 r. 

FO
T. 

AR
TU

R 
GÓ

RS
KI



Nr 6/czerwiec 201822

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

SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

25 maja w pomieszczeniach Słupskiego Inkubatora Technologicznego odbyło się Walne Zebranie Delegatów słup-
skiej „Solidarności” na sesji sprawozdawczo-wyborczej, które podsumowało kadencję 2014–2018. 73 delegatów 
reprezentowało 2700 członków Związku.

X Walne Zebranie Delegatów Regionu Słupskiego  
NSZZ „Solidarność” 

Region Słupski jest najmniejszym 
z 33 regionów w kraju. Działa na te-
renie Słupska, powiatu słupskiego, by-
towskiego i człuchowskiego. Według 
danych pochodzących z wyborów na 
kadencję 2018–2022 w Regionie są 64 
organizacje związkowe, w tym 50 or-
ganizacji zakładowych, 11 organizacji 
międzyzakładowych, 3 organizacje po-
nadzakładowe. 

Otwarcie obrad nastąpiło po uro-
czystym wprowadzeniu pocztu sztan-
darowego słupskiej „Solidarności” i 
odśpiewaniu hymnu narodowego. Na-
stępnie Stanisław Szukała, przewodni-
czący Zarządu Regionu, prowadzący tę 
część sesji, podziękował za przybycie 
wszystkim delegatom i przedstawił za-
proszonych gości: kapelana słupskiej 
„Solidarności”, wiernego i oddanego jej 
ideałom, księdza prałata Jana Giriatowi-
cza, gorąco przywitani przez delegatów 
zostali Janusz Śniadek, były przewodni-
czący Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-
ność”, obecnie poseł na Sejm RP, i jak 
to podkreślił Stanisław Szukała, przyja-
ciel słupskiego Regionu, szef gdańskiej 
„Solidarności” Krzysztof Dośla. Gośćmi 
zjazdu byli także wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Słupska radny Tadeusz 
Bobrowski i przewodniczący oddziału 
słupskiego Civitas Christiana Stanisław 
Frankiewicz. 

W następnej części zjazdu ksiądz 
Jan Giriatowicz, który towarzyszył od 
początku powstania słupskiej „Soli-
darności”, odmówił modlitwę w in-
tencji delegatów i zaproszonych gości. 
Uczczono także minutą ciszy zmarłych 
w ubiegłym roku zasłużonych działa-

Stanisław Szukała w rozmowie z Januszem Śniadkiem, przysłuchuje się Krzysztof 
Dośla.

czy słupskiej „Solidarności”: Roma-
na Giedrojcia, Leszka Pomorskiego i 
Ryszarda Nowakowskiego. Następnie 
Stanisław Szukała zaproponował wybór 
trzyosobowego prezydium zjazdu, któ-
rego przewodniczącym został Andrzej 
Mazuruk i od tego momentu prowa-
dził obrady, po czym przegłosowano 
wybór czteroosobowej Komisji Man-
datowo-Wyborczej, Komisji Uchwał i 
Wniosków, jak również Komisji Skru-
tacyjnej.

Po wyborach komisji wystąpili za-
proszeni goście. Jako pierwszy zabrał 
głos Janusz Śniadek, poseł na Sejm. 
– Dziękuję za zaproszenie, zawsze miło 
jest przyjechać do moich słupskich 
przyjaciół – zaczął swoje wystąpienie. 
– Czuję się tu z wami, ludźmi „Soli-

darności”, jak u siebie w domu, tym 
bardziej że życie polityczne od chwili 
przejęcia władzy przez Prawo i Sprawie-
dliwość nas nie rozpieszcza. 

Tutaj przytoczył przykład ze spotka-
nia premiera Mateusza Morawieckiego 
z mieszkańcami Gdańska w Sali BHP, 
która jest miejscem świętym dla „So-

lidarności”. Zakłóciły je bojówki total-
nej opozycji i KOD-u. Pokazuje to, że 
druga strona sporu politycznego nie 
ma nic do zaproponowania Polakom 
poza krzykiem i awanturnictwem. Po-
seł omówił, co udało się już zrealizować 
w tej kadencji Sejmu. To między innymi 
projekty socjalne czy ograniczenie han-
dlu w niedziele, przedstawił także to, 
co będzie realizowane w drugiej części 
obecnej kadencji Sejmu, a mianowicie 
tzw. piątka Morawieckiego, projekty dla 
przedsiębiorców obniżenia ZUS i obni-
żenia podatku CIT

Krzysztof Dośla, szef Regionu Gdań-
skiego, z kolei podkreślił, jak ważny jest 
rozwój Związku i przytoczył przykłady 
ze swojego Regionu, gdzie w ciągu czte-
rech ostatnich lat powstało kilkanaście 

nowych organizacji zakładowych. Ale, 
jak to powiedział, nie zawsze jest tak 
pięknie i przytoczył przykład z gdań-
skiej Opery Bałtyckiej, gdzie trwa kon-
flikt z dyrekcją a działacze związkowi są 
szykanowani i zwalniani.

Kolejnym punktem obrad było spra-
wozdanie Zarządu Regionu za mijającą 
kadencję, jak również udzielenie abso-
lutorium. Najważniejszą częścią zjazdu 
był wybór przewodniczącego Zarządu 
Regionu Słupskiego. Został nim po-
nownie Stanisław Szukała, który wzru-
szony dziękował delegatom za wybór i 
zaufanie.

– Obiecuję, że was nie zawiodę i z 
jeszcze większą determinacją będę bro-
nił z waszą pomocą godności pracow-
ników i służył ideałom „Solidarności”. 
Będę poprzez system szkoleń podnosił 
jakość naszej wiedzy na tematy związ-
kowe. To wielki zaszczyt dla mnie, że mi 
ufacie i mogę was reprezentować rów-
nież w gremiach krajowych „Solidarno-
ści” – powiedział Stanisław Szukała.

Wybrano także członków Zarządu 
Regionu i członków Regionalnej Ko-
misji Rewizyjnej. Na Krajowy Zjazd 
Delegatów NSZZ „Solidarność” oprócz 
przewodniczącego Szukały wybrano 
Mariana Rudnika, szefa Komisji Za-
kładowej z bytowskiego Polmoru.

Uhonorowano zasłużonych słup-
skich działaczy: Aldonę Kalwińską-
-Sochę, Dorotę Bojarowską-Bublej, 
Stanisława Rokosza, Wiktora Usyka i 
Andrzeja Sobczaka. Otrzymali oni spe-
cjalny upominek – Wielką Księgę Pa-
triotyczną wydaną przez Wydawnictwo 
Świętego Filipa Apostoła z okazjonal-

Region Słupski jest najmniejszym z 33 regionów w kraju. 
Działa na terenie Słupska, powiatu słupskiego, bytowskiego 
i człuchowskiego. Według danych pochodzących z wyborów 
na kadencję 2018–2022 w Regionie są 64 organizacje 
związkowe, w tym 50 organizacji zakładowych, 11 organizacji 
międzyzakładowych, 3 organizacje ponadzakładowe. 

Głosowanie na przewodniczącego ZR.

nym certyfikatem. Warto nadmienić, 
że jest to dzieło wydane tylko w 1918 
egzemplarzach dla uczczenia jubile-
uszu odzyskania przez naszą ojczyznę 
niepodległości w 1918 roku.

Pokazano również pamiątkową sta-
tuetkę dotyczącą uhonorowania osób 
zasłużonych dla Regionu Słupskiego 
NSZZ „Solidarność”, wypełniając tym 
samym w całości uchwałę WZDR.

Walne Zebranie Delegatów na 
koniec swoich obrad przyjęło dwie 
uchwały. Pierwsza dotyczyła przyznania 
tytułu Zasłużony Działacz dla Regionu 
Słupskiego NSZZ „Solidarność”, a po-
wołana kapituła przyznała je: księdzu 
Janowi Giriatowiczowi, Józefowi Grzą-

dzielskiemu, Edwardowi Mülerowi, 
Zbigniewowi Okołotowiczowi, Irenie 
Kołotowskiej, Mirosławowi Pająkowi, 
Stanisławowi Rokoszowi, Stanisławowi 
Szukale, Wiktorowi Usykowi. Druga 
uchwała dotyczyła zorganizowania 
przez Związek wyjazdu w listopadzie 
do Warszawy na uroczystości zwią-
zane z odzyskaniem przez Polskę nie-
podległości. Obie zostały przyjęte przez 
delegatów

Zjazd tradycyjnie zakończyła mo-
dlitwa zaintonowana przez prałata 
Jana Giriatowicza, a następnie wszyscy 
udali się na poczęstunek zorganizowany 
przez Zarząd Regionu.

Po wyborze na szefa Regionu przemawia Stanisław Szukała.
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Dlaczego poprawne jest sformułowanie „w cudzysłowie”, a często uży-
wane „w cudzysłowiu” to błąd? Jaka jest przyczyna błędnego odmienia-
nia wyrazu? Jak należy odmieniać rzeczownik „cudzysłów”? Od kiedy 
w polszczyźnie to słowo funkcjonuje i co ono znaczy?

Definicja

Cudzysłów to – ‚graficzny znak interpunkcyjny w postaci dwóch par prze-
cinków („”) lub klinów (»« albo «»), w które ujmuje się wyrazy, powiedzenia 
lub zdania cytowane1), a także wyrazy i zwroty użyte przenośnie lub ironicznie 
w celu wyodrębnienia ich w tekście’. 

Historia wyrazu

Wyraz cudzysłów używany jest od kilkuset lat. Wymyślił go pod koniec 
XVIII wieku pijar, poeta, pedagog, a także językoznawca Onufry Kopczyński2), 
który wszystkie ówczesne znaki przestankowe (również przecinek i pytajnik), 
usystematyzował w Gramatyce dla szkół narodowych.

Przyczyny błędnej odmiany

Dlaczego słowo cudzysłów sprawia sporo kłopotu przy odmianie przez 
przypadki?

Otóż, jak pisze językoznawca dr Maciej Malinowski, prawdopodobnie błędna 
odmiana wyrazu cudzysłów wynika z kojarzenia tego słowa z podobnie brzmią-
cymi wyrazami, takimi jak: przysłowie (przysłowia), pustosłowie (pustosłowia). 
Skojarzenie to jest błędne z dwóch powodów: po pierwsze, cudzysłów jest rze-
czownikiem rodzaju męskiego, a po drugie należy do rzeczowników twardote-
matowych, natomiast słowa przysłowie oraz pustosłowie są miękkotematowe i 
rodzaju nijakiego.
Poprawna odmiana rzeczownika cudzysłów

Rzeczownik cudzysłów kończy się spółgłoską twardą „w”, tak jak rzeczownik 
rów (rowy), dlatego mówimy, że coś jest w rowie i w cudzysłowie, na przykład: 
Koło leży w rowie. Zdanie jest w cudzysłowie.

Oto poprawna odmiana rzeczownika cudzysłów.
mianownik (kto? co?) cudzysłów
dopełniacz (kogo? czego?) cudzysłowu
celownik (komu? czemu?) cudzysłowowi
biernik (kogo? co?) cudzysłów
narzędnik (z kim? z czym?) z cudzysłowem
miejscownik (o kim? o czym?) o cudzysłowie.

Dla zainteresowanych

W „Wielkim słowniku poprawnej polszczyzny” z 2012 r. czytamy:
„cudzysłów m IV, D. cudzysłowu (nie: cudzysłowa, cudzysłowia), Ms. cu-

dzysłowie (nie: cudzysłowiu), lm M. cudzysłowy (nie: cudzysłowia): Napisać 
coś w cudzysłowie (nie: w cudzysłowiu, nie: w cudzym słowie). Ująć, pot. wziąć 
coś, w cudzysłów.”.

Przykłady poprawnego użycia wyrazu w zdaniach
Napisał tytuł w cudzysłowie.
Ujęła zdanie w cudzysłów.
W zdaniu zabrakło cudzysłowu.
W tym tekście są cudzysłowy.

Barbara Ellwart

1) Cytat [od łac. citatio = wezwanie, obwołanie, z citare = przywołać, powołać (się), 
przytaczać] to:
1. dosłowne przytoczenie w tekście pisanym czy mówionym fragmentu innego tekstu 
lub czyichś słów, zwykle odpowiednio zaznaczone – w tekście pisanym najczęściej ujęte 
w cudzysłów;
2. wyraz, wyrażenie lub zwrot nieprzyswojone dobrze przez język polski, zachowujące 
w tekście mówionym czy pisanym swoje obce brzmienie i swoją obcą pisownię, np. 
par excellence.
2) Onufry Kopczyński, a właściwie Andrzej Kopczyński był autorem pierwszego 
podręcznika gramatyki języka polskiego, napisanego na polecenie Komisji Edukacji 
Narodowej. W podręczniku wprowadził polską terminologię gramatyczną. Za opra-
cowanie Gramatyki dla szkół narodowych otrzymał z rąk Stanisława Augusta medal 
„Merentibus”. Kopczyński był też autorem Nauki czytania i pisania, Elementarza dla 
szkół parafialnych narodowych, opracowania metodyki w Przypisach dla nauczycieli. 
Po jego śmierci, w 1817 r., wydano Gramatykę języka polskiego.
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POZIOMO
1) jeden ze skoków w łyżwiarstwie 
�g., 7)„… i dzieci” Iwana Turgieniewa,
8) blankiet pocztowy, 9) zapobiega 
ściekaniu wody po murze, 10) katolicka 
organizacja charytatywna, 12) okrągła 
twarz, 13) przyganiał garnkowi, 15) imię 
Fiedlera, znanego podróżnika, 17) były 
prezydent Francji, 18) niepodpisany list, 
20) nóż chirurgiczny, 21) brat Artemi-
dy, 22) krzyk, raban, 24) krótka aria, 
26) wykop pod ulicą, 28) smocze drzewo, 
31) angielski ser podpuszczkowy, 
32) wiśnia z Barbadosu, 33) robi rowki na 
pilnikach, 34) uwodzi panie na ekranie

PIONOWO
1) doczepiane włosy do czubka głowy 
u mężczyzn, 2) błękit nieba, 3) rozkład 
upolowanej zwierzyny, 4) urlop z tur-
nusem, 5) kuta na cztery nogi, 6) rządy 
kleru, 11) napływ obywateli z innych 
państw, 14) żółty barwnik, 16) jeździ na 
przełaj, 19) tkanina na wsypy, 20) mań-
kut, 23) krwiopijca, pijawka, 25) lilia 
afrykańska, 27) wierny jak pies, 29) palma 
batelowa, 30) futrzana pelerynka

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

Na rozwiązania (e-maile, listy 
tradycyjne, adresy w stopce na str. 
2) czekamy do 15 dnia następnego 
miesiąca od ukazania się tego wyda-
nia „Magazynu”. 
Rozlosowaliśmy nagrodę za rozwią-
zanie Krzyżówki z dowodem niewin-
ności z nr. 4/2018. Otrzymuje ją pan 
Andrzej Kraszewski z Gdyni. 
Nagrodę wyślemy pocztą. Hasło 
brzmiało: „Sienkiewicz”.

Krzyżówka z wiśnią z Barbadosu

NA KOŃCU JĘZYKA

W cudzysłowie  
czy w cudzysłowiu?

CZYTELNICY I MY

Miasta na Litwie, Łotwie, Estonii 
i Finlandii – taki ambitny plan udało 
się zrealizować podczas wycieczki 
zorganizowanej przez radmorow-
ską „Solidarność” we współudziale 
jednego z biur podróży. Wypra-
wa miała miejsce w majowy długi 
weekend. 

Wyruszyliśmy autokarem w środku 
nocy z Rumi, zabierając po drodze współ-
wycieczkowiczów z Gdyni i z Gdańska. 
Kierowcy Jurek i Bartek stanęli na wyso-
kości zadania i już pierwszego dnia doje-
chaliśmy na nocleg do Rygi, zahaczając 
po drodze o Rundale, gdzie była okazja 
zobaczyć barokowy, porównywany do 
Wersalu, pałac. Drugi nocleg mieliśmy 
w Tallinie (oczywiście wcześniej inten-
sywne zwiedzanie) i już rano następnego 
dnia – promem do Helsinek. Pomimo 
stosunkowo niskiej temperatury – około 
8 stopni – warto było pozwiedzać naj-
ważniejsze obiekty w mieście; szczególne 
wrażenie robił luterański kościół Temp-
peliaukio wykuty w skale. 

W powrotnej drodze zwiedzaliśmy 
Tallin, Rygę, Wilno (msza św. w kaplicy 
w Ostrej Bramie, cmentarz na Rossie), 

WYCIECZKA

U bałtyckich sąsiadów z „Solidarnością” z Radmoru

Troki i na koniec Druskienniki, gdzie 
mieliśmy chwilę czasu w parku wodnym. 
Tu pogoda dopisała na całego, słońce 
i bardzo ciepło, nawet do 25 stopni. No 
i co najważniejsze: ani razu podczas całej 
wyprawy nie dopadł nas deszcz!

Szczególne podziękowania należą się 
Edkowi Zbuckiemu, przewodniczącemu 
„Solidarności” w Radmorze, który per-

fekcyjnie panował nad całością, dbając 
o przyjazną atmosferę i o to, aby każdy 
czuł się komfortowo. Dziękujemy!

Te komisje zakładowe, które orga-
nizowały lub będą organizować wspól-
ne wycieczki, prosimy o zdanie nam 
relacji, zdjęcia także mile widziane:  
magazyn@solidarnosc.gda.pl.

(rk)

Tallin, maj 2018 r. Tradycją jest wspólne zdjęcie z flagą „Solidarności”.
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Reklama

Nad samą Wisłą, na wysokiej na 40 metrów skarpie, a dokładnie na jej kra-
wędzi stale podmywanej przez wodę, stoi gotycki kościół wzniesiony w 
miejscu, gdzie święty Wojciech w 997 roku odprawił ostatnią mszę przed 
wyruszeniem w misyjną podróż do pogańskich Prusów. Wokół kościoła 
powstało później miasto. Dziś jest to nieduża wieś Gorzędziej położona na 
skraju Kociewia i Żuław. Niewiele osób wie o jej istnieniu, chociaż od cen-
trum Tczewa dzieli ją zaledwie siedem kilometrów. Miejscem tym, niezwykle 
pięknym i bardzo cichym, interesują się głównie ci, którzy wybierają się do 
Gorzędzieja na rekolekcje prowadzone przez opiekujących się kościołem 
zakonników ze Zgromadzenia Ojców Karmelitów Bosych. 

Sanktuarium Świętego Wojciecha

Sanktuarium w Gorzędzieju.

Już w IX wieku wieś ta była gro-
dem posadowionym przy brodach na 
Wiśle, którymi przeprawiano się przez 
rzekę. Ponieważ gród leżał przy głów-
nych szlakach handlowych, szybko się 
rozbudowywał. Pierwsza zachowana 
do dzisiaj wzmianka o miejscowości 
Gardensis, dzisiaj Gorzędziej, pocho-
dzi z dokumentu Świętopełka II, księcia 
pomorskiego, spisanego w roku 1248. 
Z kolejnych wiemy, że w 1251 roku 
wieś była własnością Sambora II, a w 
1280 roku książę Mściwoj II przeka-
zał Gorzędziej biskupowi płockiemu 
Tomaszowi. Wiadomo też, że przed 
1280 rokiem istniała tam parafia i stał 
kościół. Biskup Tomasz w 1287 roku 
nadał wsi prawa miejskie (na prawie 
magdeburskim), które rok później 
potwierdził książę Mściwoj II. Miasto 
otrzymało wówczas własny herb, prawo 
do pobierania opłat za przeprawę przez 
Wisłę, a także prawo do posiadania mu-

Wnętrze kościoła.

rów obronnych. Niestety, ćwierć wieku 
później, czyli w roku 1312, Gorzędziej 
został sprzedany Krzyżakom, którzy 
niemal natychmiast zamienili miasto na 
wieś, aby nie stanowiło konkurencji dla 
Malborka. I tak już pozostało. Dzisiaj 
Gorzędziej jest wsią zamieszkaną przez 
około 550 osób.

Legenda mówi, że święty Wojciech od-
prawiał msze pod starym dębem. Po jego 
męczeńskiej śmierci, dokładnie w miejscu 
sprawowania liturgii, postawiono drewnia-
ny kościół. W XIII wieku świątynię zamie-
niono na murowaną. Do dzisiaj zachował 
się tylko jej fragment, gdyż rzeka, pod-
mywając wysoki brzeg, powoli zabiera 
kolejne partie miejscowości. Nurty wody 
zabrały też fragmenty świątyni. Ponoć aż 
65 procent Starego Gorzędzieja osunęło 
się ze skarpy.

Obecny kościół pochodzi z XIV wieku. 
Jest budowlą wzniesioną z cegły, jednona-
wową, przebudowaną w części prezbiterial-

nej na przełomie XVIII i XIX wieku. Od za-
chodu ma prostokątną wieżę wzmocnioną 
szkarpami, niegdyś tylko częściowo ceglaną, 
w górnej partii drewnianą. Obecnie wieża w 
całości jest murowana. Trójboczne prezbite-
rium zakończone jest dostawioną w okresie 
późniejszym trójboczną absydą, w której 
znajduje się zakrystia. Wnętrze przykryte 
drewnianym stropem podtrzymywane jest 
przez dwa drewniane słupy, które symbo-
licznie oddzielają prezbiterium od nawy. 
Na nich to w górnej partii umieszczono, 
datowane na 1510 rok, gotyckie rzeźby 
Matki Boskiej i świętego Jana Ewangelisty, 
które tworzą wraz ze zwisającym ze stropu 
krzyżem z rzeźbą Chrystusa umowny łuk 
tęczowy ze sceną Ukrzyżowania. Autor-
stwo tych rzeźb przypisuje się warsztatowi 
Mistrza Pawła działającemu w Gdańsku w 
pierwszej połowie XVI wieku.

Ołtarz główny jest zdecydowanie póź-
niejszy, bo barokowy. W jego centralnej czę-
ści znajduje się obraz przedstawiający świę-
tego Wojciecha odprawiającego mszę nad 
Wisłą. Na ścianie północnej umieszczono 

obraz świętej Barbary oprawiony w bogatą 
ramę nawiązującą do formy epitafium czy 
też nastawy ołtarzowej. Całość pochodzi z 
XVII wieku. 

W 1995 roku do kościoła w Gorzę-
dzieju zostały przekazane z Gniezna 
relikwie świętego Wojciecha. Od czasu 
ich sprowadzenia malutki kościółek nad 
Wisłą zyskał miano Sanktuarium Świę-
tego Wojciecha. 

W Gorzędzieju zachował się XIX-
-wieczny dworek, przez miejscowych 
zwany „pałacykiem”, z drewnianą, ażu-
rową werandą od strony ogrodowej. 
Dwa kilometry na południe, w Małym 
Gorzędzieju, znajduje się odremonto-
wany XIX-wieczny dwór, niestety, nie-
dostępny dla postronnych. 

Oprócz zabytków Gorzędziej zachwy-
ca pięknem przyrody. Są to głównie łąki 
rozciągające się pomiędzy rzeką a skarpą, 
pełne kwiatów i małych oczek wodnych. 
Natomiast w głębi lądu, za wsią, kilome-
trami ciągną się jabłoniowe sady.

Tekst i zdjęcia Maria Giedz

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE
Zarząd Regionu Gdańskiego  
NSZZ „Solidarność”
ul. Wały Piastowskie 24 
80-855 Gdańsk 
www.solidarnosc.gda.pl

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

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

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

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

DYREKTOR BIURA ZRG, pok. 110, 308 42 60 

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

KADRY, pok. 127, 308-42-97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZARZĄD GŁÓWNY ZWIĄZKU SOLIDARNO-
ŚCI KOMBATANTÓW ODDZ. GDAŃSK,  
pok. 10, 308 44 40

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

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

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

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

Biura oddziałów ZR

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

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

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

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

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

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

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

PRUSZCZ GDAŃSKI, ul. Polskich Kolejarzy 4 
502 172 286, tel./fax 683 30 11, jaludwik@o2.pl

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

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


