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Stawiam  
na pracę zespołową
Rozmowa ze ZBIGNIEWEM 
SIKORSKIM, przewodniczącym 
Krajowego Sekretariatu Przemysłu 
Spożywczego NSZZ „Solidarność”
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„Solidarność”  
mówi: sprawdzam!

Na oryginale przechowywanym 
w siedzibie Zarządu Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność” widnieje 
napis „Międzyzakładowy Komitet 
Strajkowy Gdańsk 1980”.  
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Sztandar „Solidarności”

Po raz pierwszy na roboczych 
obradach Krajówki pojawił się 
urzędujący premier, a na dodatek 
zabrał ze sobą ministrów – rodziny 
i pracy Elżbietę Rafalską oraz 
edukacji Annę Zalewską.
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Chcą rozmów z pracodawcą
19 sierpnia związ-
kowcy z Makro Cash 
& Carry Polska S.A. 
zorganizowali wiec 
informujący polskie 
społeczeństwo o 
sytuacji pracowników 
handlu. Chcą więk-
szego zatrudnienia 
i wyższego wynagro-
dzenia, a także zmian 
w polityce płacowej.
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Jeszcze kilka lat temu 
Poczta Polska była fir-
mą bez perspektyw. 
Obecnie jest to jedno-
osobowa spółka 
Skarbu Państwa, jej 
pracownicy chcieliby, 
aby przywrócono 
Poczcie Polskiej 
status przedsiębior-
stwa użyteczności 
publicznej.
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Listonosz pilnie potrzebny
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Pensje naszych dziadków 
Czy Polacy 
w dwudziestoleciu 
międzywojennym 
w sferze budżetowej 
zarabiali dobrze, 
czy też nie mogli 
dociągnąć do 
„pierwszego”? 
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30 lat temu wybuchły strajki, które w dalszej perspektywie przyniosły reaktywację legalnej działalności 
„Solidarności” i wolną Polskę. Pomimo to wydarzenia z 1988 r. pozostają szerzej nieznane, a ich bohaterowie 
– zapomniani. Okrągła rocznica, w dodatku przypadająca w sto lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, 
to dobra okazja, żeby podziękować im za wolność. 
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Sierpień 1988 – 
krok do wolności

Koniec strajku w sierpniu 1988 roku. 

Raport o płacach w budżetówce
str. 6
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W KRAJU

W REGIONIE

Podwyżki w służbie zdrowia: 
wybiórczo i pod presją

26 lipca odbył się brie�ng prasowy,
podczas którego Maria Ochman, prze-
wodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdro-
wia NSZZ „Solidarność”, ostro skrytykowa-
ła porozumienie zawarte 9 lipca pomiędzy 
przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, 
NFZ oraz Ogólnopolskiego Związku Za-
wodowego Pielęgniarek i Położnych.

– „Solidarność”, która zrzesza wszyst-
kie grupy zawodowe, upomina się o to, 
aby sprawy dotyczące wynagrodzeń były 
rozwiązywane systemowo – powiedziała 
Maria Ochman. – Nie może być też tak, że 
jeden protest gasi się podpisując porozu-
mienie. Minister powiedział, że podpisał 
to porozumienie pod presją. Więc, żeby 
uzyskać podwyżki, należy zastosować 
presję. 

Zdaniem Ochman takie działania mi-
nisterstwa będą prowokowały kolejne 
protesty innych grup zawodowych.

Protest leśników zakończony 
sukcesem

– Lasy Państwowe nie wejdą do spół-
ki Polskie Domy Drewniane – przekazał 
Krzysztof Wiśniewski, sekretarz Krajowej 
Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Soli-
darność”, w relacji z protestu leśników pod 
pomnikiem Armii Krajowej w Warszawie. 

Około tysiąca leśników protestowało 
17 lipca pod Sejmem RP przeciwko włą-
czeniu Lasów Państwowych do spółki 
Polskie Domy Drewniane. W proteście 
uczestniczyli związkowcy z „Solidarno-
ści” leśników i zaproszone do współ-
pracy inne związki zawodowe, a także 
pracownicy niezrzeszeni. „Solidarność” le-
śników popiera projekt budowy domów 
drewnianych i rozwoju rynku drewna 
konstrukcyjnego. Nie zgadza się jednak 
na tworzenie spółek z udziałem Lasów 
Państwowych. Ma uzasadnione obawy, 
że utworzenie takiej spółki z wprowadze-
niem odpowiedniego zapisu w ustawie o 
lasach niesie bardzo poważne zagrożenia 
dla przyszłości �rmy – z niebezpieczeń-
stwem prywatyzacji włącznie.

Pod naciskiem protestujących zebrały 
się dwie sejmowe komisje: Infrastruktury 
oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Na-
turalnych i Leśnictwa. Do współpracy za-
proszono przedstawicieli protestujących 
leśników. Uwagi strony społecznej zostały 
w pełni uwzględnione. Komisje po wpro-
wadzeniu poprawek odstąpiły od jakich-
kolwiek zmian w ustawie o lasach.

W obronie miejsc pracy 
w porcie szczecińskim 

23 sierpnia w szczecińskim Zarzą-
dzie Portu i pod Urzędem Wojewódzkim 
w Szczecinie członkowie NSZZ „Solidar-
ność” z tamtejszych spółek portowych 
zorganizowali wiec protestacyjny w 

Spóźnione pensje gdańskich 
nauczycieli

Nauczyciele z około 30 placówek 
oświatowych z terenu Gdańska otrzymali 
lipcowe pensje z opóźnieniem. Zgodnie 
z art. 39 ust. 3 ustawy Karta nauczyciela 
wynagrodzenie wypłacane jest nauczy-
cielowi w pierwszym dniu (roboczym) 
danego miesiąca. Tak więc z racji tego, 
że 1 lipca wypadał w niedzielę pensje na 
kontach bankowych pracowników po-
winny znaleźć się 2 lipca, niestety, spora 
ich część otrzymała je dopiero 4 lipca. Jak 
informują nas związkowcy z oświatowej 
„Solidarności”, do opóźnienia w wypłacie 
wynagrodzeń doszło już po raz trzeci w 
roku szkolnym 2017/18.

Protest w sprawie opóźnienia wypłaty 
pensji dla części gdańskich nauczycieli 
wystosowała Komisja Międzyzakładowa 
Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” w Gdańsku. W piśmie skie-
rowanym do prezydenta miasta Gdańska 
Pawła Adamowicza związkowcy zwracają 
uwagę na fakt, że „problem ten dla ludzi 
oświaty jest bardzo dotkliwy ze względu 
na wciąż relatywnie niski poziom wyna-
grodzeń nauczycieli”. Zdaniem związkow-
ców problem z terminowością wypłat 
wynagrodzeń może być związany cen-
tralizacją usług �nansowo-księgowych w
Gdańskim Centrum Usług Wspólnych.

 
Zarząd Regionu Gdańskiego: 
Prezydium na nową kadencję

Roman Kuzimski – zastępca przewod-
niczącego, Stefan Gawroński – skarbnik, 

Bogdan Olszewski – sekretarz, Wojciech 
Książek, Zbigniew Kowalczyk oraz Tade-
usz Szymański – członkowie. Tak będzie 
wyglądało Prezydium Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, które 
wraz z przewodniczącym Krzysztofem 
Doślą zarządzać będzie na co dzień Regio-
nem Gdańskim NSZZ „Solidarność” przez 
najbliższe cztery lata. Skład prezydium na 
nową kadencję został zaproponowany 
przez przewodniczącego Zarządu Regionu 
i przegłosowany 5 lipca na pierwszym po-
siedzeniu regionalnych władz Związku.

W tej kadencji Zarząd Regionu Gdań-
skiego liczy 63 osoby. Oprócz wybranych 
na WZD członków ZRG w jego skład z 
automatu wchodzą przewodniczący re-
gionalnych struktur branżowych liczą-
cych ponad 1000 członków. Obecnie są 
trzy takie struktury: Sekcja Regionalna 
Pracowników Oświaty i Wychowania 
(przewodniczący Wojciech Książek), Sek-
cja Regionalna Kolejarzy Regionu Gdań-
skiego (przewodniczący Jacek Prętki) oraz 
Sekcja Regionalna Emerytów i Rencistów 
Regionu Gdańskiego (przewodnicząca 
Wanda Lemańska). Członkowie ZRG przy-
jęli uchwały dotyczące między innymi: li-
kwidacji oddziału ZRG NSZZ „Solidarność” 
Pruszcz Gdański, e-głosowań, powołania 
Rady Regionalnego Funduszu Strajkowe-
go, ryczałtów kwartalnych dla oddziałów 
i biur ZRG, upoważnienia Prezydium ZRG 
do rejestrowania i wyrejestrowywania or-
ganizacji związkowych.

„Solidarność” pamięta  
o ks. Henryku Jankowskim

12 lipca minęła ósma rocznica śmierci 
księdza prałata Henryka Jankowskiego, 
proboszcza para�i św. Brygidy w Gdańsku
i kapelana gdańskich stoczniowców, któ-
ry zmarł w 2010 r., a pogrzeb kapłana miał 
miejsce 16 lipca.

Kwiaty na sarkofagu księdza prałata 
złożyli w czwartek, 12 lipca m.in. Krzysztof 
Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, a także 
zastępcy przewodniczącego Komisji Kra-
jowej NSZZ „Solidarność” Bogdan Biś i Ta-
deusz Majchrowicz.

Nowelizacja ustawy 
o związkach zawodowych to 
sukces „Solidarności”

25 lipca prezydent Andrzej Duda pod-
pisał ustawę, która wprowadza oczekiwa-
ne rozszerzenie  wolności związkowych, 
czyli prawo koalicji. Od stycznia 2019 r. 
możliwe będzie objęcie prawem tworze-
nia organizacji związkowych i wstępo-
wania do nich wszystkich świadczących 
pracę, bez względu na podstawę zatrud-
nienia, w tym i tak zwanych samozatrud-
nionych. (Więcej str. 20)

W Gdańsku stanął pomnik 
żołnierzy podziemia 
niepodległościowego

4 sierpnia na skwerze u zbiegu ul.  
3 Maja i ul. Generała Henryka Dąbrow-
skiego odsłonięto pomnik Żołnierzy Wy-
klętych. Miejsce nie jest przypadkowe.

– Pomnik stoi na osi pomiędzy pomni-
kiem Polskiego Państwa Podziemnego, 
więzieniem na Kurkowej, cmentarzem 
Garnizonowym, na którym pochowani 
są Danuta Siedzikówna „Inka” i Feliks Sel-
manowicz „Zagończyk”. Te miejsca i drogi 
prowadzą nas właśnie do pomnika Żoł-
nierzy Wyklętych – powiedziała radna An-
na Kołakowska, członkini społecznego 
komitetu budowy pomnika. 

Za ojczyznę

15 sierpnia, w Dzień Wojska Polskie-
go, ustanowionego na cześć zwycięstwa 
nad bolszewicką nawałą z 1920 roku, oraz 
w święto Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny w bazylice Mariackiej kilka tysię-
cy gdańszczan, turyści oraz żołnierze Woj-
ska Polskiego i kombatanci uczestniczyło 
we mszy świętej za ojczyznę. Odprawił ją 
ks. abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita 
gdański i pierwszy ordynariusz polowy 
Wojska Polskiego. 

– Dziś w szczególny sposób wracamy 
do jednego motywu polskich dziejów. 
Powstrzymania nawały bolszewickiej 
w sierpniu 1920 roku, określanej mianem 
Cudu nad Wisłą. My starsi pamiętamy, jak 

obronie miejsc pracy, a także w obronie 
terenów portowych zagrożonych plano-
wanym zmniejszeniem. Szczecińskich 
portowców wspierali gdańscy związkow-
cy: z DCT (gdańskiego terminalu konte-
nerowego) GCT (gdyńskiego terminalu 
kontenerowego), a także z portu gdań-
skiego. Byli też przedstawiciele Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, na czele 
z Romanem Kuzimskim, zastępcą prze-
wodniczącego ZRG. 

– Protestujemy, by mieć pewne, stabil-
ne miejsca pracy. Obecny stan negocjacji 
między wszystkimi portowymi pracodaw-
cami takiej gwarancji nie daje. W związku 
z tym, jako „Solidarność”, uczestniczyliśmy 
w spotkaniu, na którym prosiliśmy zarząd 
spółki Morskie Porty Szczecin i Świnouj-
ście, by wycofał się ze swojego kwietnio-
wego listu, w którym wymówił dzierżawę 
nabrzeży spółce Bulk Cargo. Niestety, 
odpowiedź była odmowna – powiedział 
Mieczysław Jurek, przewodniczący Zarzą-
du Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza 
Zachodniego.

tę pamięć krzywdzono w latach PRL-u 
– zauważył metropolita gdański. 

XXXVI Pielgrzymka Ludzi Pracy
„Solidarność” po raz 36. zaprasza na 

Pielgrzymkę Ludzi Pracy. W tym roku 
odbędzie się ona 15 i 16 września. Tra-
dycyjnie w trzecią niedzielę września 
członkowie NSZZ „Solidarność” udają się 
do Częstochowy. Tegoroczne spotkanie 
ma charakter wyjątkowy, bo odbywa się 
w roku stulecia odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę. Pielgrzymkę organizuje 
Zarząd Regionu Pomorza Zachodniego 
NSZZ „Solidarność”.

Strzebielinkowcy edukują 
w 100 rocznicę Niepodległej

Stowarzyszenie Strzebielinek, sku-
piające byłych internowanych w obozie 
w Strzebielinku oraz tych wszystkich, 
którzy utożsamiają się z tradycjami walki 
o wolność, solidarność i niepodległość, 
inauguruje cykl spotkań, wykładów i wy-
staw organizowanych w 100 rocznicę od-
zyskania niepodległości.

20 września w Muzeum Marynarki 
Wojennej w Gdyni o godz. 12 otwarta 
zostanie wystawa broni palnej używanej 
podczas walk o Westerplatte z kolekcji 
Tomasza Ługiewicza, a o godz. 17 wykład 
dr. Andrzeja Drzycimskego o obronie We-
sterplatte oraz wykład kolekcjonera To-
masza Ługiewicza o Westerplatte.

27 września w Muzeum II Wojny Świa-
towej w Gdańsku od godz. 12 – wystawa 
broni palnej używanej przez Żołnierzy 
Wyklętych z kolekcji T. Ługiewicza.  Tego 
też dnia o godz. 17 – wykład Leszka Że-
browskiego o Żołnierzach Wyklętych i 
wykład T. Ługiewicza o broni palnej uży-
wanej przez Żołnierzy Wyklętych.

25 października w Filharmonii Ka-
szubskiej w Wejherowie otwarta zostanie 
wystawa broni palnej używanej podczas 
walk o Westerplatte (z kolekcji T. Ługiewi-
cza), a od godz. 17 będzie można wysłu-
chać wykładów pt. „Od Westerplatte do 
Piaśnicy” (dr Andrzej Drzycimski: „Wester-
platte”, Teresa Patsidis, dyrektor Muzeum 
Piaśnickiego: „Piaśnica”, Tomasz Ługie-
wicz: „Broń II wojny światowej”).

Od 9 listopada 2018 r. wystawę bę-
dzie można zobaczyć w Centrum Kultury, 
Sportu, Turystyki w Gniewinie.

1 lipca 2018 r. rozpoczęła się XI edy-
cja konkursu „Pracodawca Przyjazny 
Pracownikom”. Termin zgłaszania wnio-
sków upływa 31 października 2018 r.

Celem konkursu jest promowanie 
pracodawców, którzy wyróżniają się w 
stosowaniu dobrych praktyk w zakresie 
przestrzegania przepisów prawa pra-
cy, w szczególności poprzez stabilność 
zatrudnienia, przestrzegania zasad bez-
pieczeństwa i higieny pracy oraz prawa 
do zrzeszania się w związki zawodowe. 
Kandydatów zgłaszają podstawowe 
jednostki organizacyjne „Solidarności”. 
Wyróżnione �rmy szanują prawa pra-

Konkurs: „Pracodawca  
Przyjazny Pracownikom”

cowników oraz prowadzą u siebie dia-
log społeczny. Certy�katem można się
posługiwać przez okres trzech lat. 
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PYTANIE MIESIĄCA

KRYSTYNA MIĄSKOWSKA, Pomorski Urząd 
Wojewódzki 

– Państwo nie dba o swoich urzędników. Priorytetem 
jest więc doprowadzenie do wzrostu płac urzędników ad-
ministracji państwowej. Kwota bazowa wynagrodzeń nie 
była rewaloryzowana od dziesięciu lat i jest niższa niż płaca 
minimalna. Jest to sytuacja nam uwłaczająca. Mimo zmiany 
atmosfery w pracy i podejścia w urzędzie do pracowników i 
do związków zawodowych, nie ma konkretów. Płacowe po-
stulaty są podyktowane nie tylko desperacją, ale też troską 
o jakość kadr pracujących na rzecz państwa. Po zgłoszeniu 
naszych żądań oczekujemy pozytywnych decyzji rządu, 
gdyż na obecnych warunkach dalej pracować się nie da. 

PIOTR MADEJ, Wojewódzka Stacja Sanitarno- 
-Epidemiologiczna w Gdańsku

– Mam nadzieję, że nasze państwo zadba o swoich 
pracowników. Po spotkaniu Krajówki z premierem Mora-
wieckim konkretów na razie brak, ale jestem dobrej myśli, 
czekam na pozytywną odpowiedź rządu na nasze postulaty 
płacowe. Mamy od 10 lat zawieszone płace. A przecież przez 
większość mijającej dekady mieliśmy inflację. Nastąpił więc 
płacowy regres. Nie otrzymaliśmy nawet ostatniej transzy 
podwyżki płac, które wynegocjowaliśmy jeszcze z mini-
strem Zbigniewem Religą. Część pracowników otrzymała 
niewielkie podwyżki, ale było to przekładanie pieniędzy 
z prawej do lewej kieszeni. Trzeba zabrać jednym, by dać 
drugim. Stąd nasze żądania, by wyjść ze stagnacji. Czekamy 
niecierpliwie, aż i my skorzystamy z dobrej koniunktury. 

SŁAWOMIR SZCZEPAŃSKI, Izba Administracji 
Skarbowej w Gdańsku 

– Kwota bazowa, będąca podstawą naliczenia naszych 
wynagrodzeń, jest zamrożona. Nie była rewaloryzowana 
od 2008 roku. Brakuje pracownikom sfery budżetowej po-
czucia bezpieczeństwa. Mamy poczucie odpowiedzialności 
za państwo, ale urzędnicy, nauczyciele i funkcjonariusze 
oczekują, że państwo nas doceni. Jeśli państwo ma sprawnie 
działać, to musi być odpowiednia kadra. W trosce o utrzy-
manie doświadczonych kadr przyjęliśmy 23 lipca tego roku 
wspólne stanowisko pracowników sfery budżetowej naszego 
województwa. Mam nadzieję, że zawarte w nim argumen-
ty zostaną przekazane osobom odpowiedzialnym za jakość 
kadr instytucji państwowych. 

TOMASZ RICHERT, Komenda Miejska 
Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni 

– Funkcjonariusze straży pożarnej wykonują profesjo-
nalnie i z pełnym oddaniem swoje zadania. Rząd ostatnio 
chwali się akcjami gaszenia pożarów w Szwecji. A my cze-
kamy na propozycje premiera dotyczące naszych wynagro-
dzeń. Zadeklarował nam podczas spotkania w Krajówce, że 
będą konkrety. Poprzednie rządy zamroziły nasze wynagro-
dzenia. Gdyby chociaż co roku było wyrównanie inflacyjne 
płac. Po dobrej zmianie oczekujemy właśnie dobrej zmiany. 
Tymczasem strażak przychodzi do służby za 2100 złotych, 
więc taki młody funkcjonariusz, mając rodzinę na utrzyma-
niu, nie jest w stanie godnie żyć. Jesteśmy odpowiedzialni 
i chcemy bez stresu wywołanego niskimi płacami pracować 
i dbać o bezpieczeństwo obywateli. 

(asg)

Kadry państwa 
upominają się o respekt

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „S” zaprasza 31 sierpnia 2018 roku do Gdańska na obchody 38 rocznicy Sierpnia 
1980, podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność” oraz 30 rocznicy strajków z 1988 roku  
 godz. 13 – Sala BHP,  uroczyste posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” (m.in. wręczenie odznaczeń 

oraz stypendiów z Funduszu Stypendialnego NSZZ „S”).
 godz. 15 – złożenie kwiatów pod Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej oraz przemarsz do bazyliki pw. św. Brygidy.
 godz. 16 – msza św. w bazylice pw. św. Brygidy; poświęcenie repliki sztandaru MKS. 
 godz. 20, plac przy Sali BHP – koncert „Koniec lata z Solidarnością” (współorganizator: TVP2; przewidziano występy 

takich wykonawców, jak Bednarek, Red Lips, Kasia Kowalska, De Mono, Papa D., Feel, Landberry, Cleo).
Wstęp wolny.
Partnerem wydarzenia jest Fundacja Lotos    Mecenasem wydarzenia jest Grupa Energa 

Nasze święto
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Jedna z pracownic Makro z Koszalina pojawiła się na pikiecie 
19 sierpnia 2018 r. w Warszawie w czarnej koszulce, na której 
z tyłu widniał napis:

Nie lubisz związków zawodowych?

Ok, w takim razie zrezygnuj z wolnych weekendów, płatnego urlopu, 
40-godzinnego tygodnia pracy, płatnych nadgodzin, urlopu rodzi-
cielskiego, ubezpieczenia zdrowotnego… i wielu innych rzeczy, które 
przez lata wywalczyli właśnie związkowcy! Oni w przeciwieństwie 
do Ciebie stają w obronie swoich praw.

Razem możemy więcej!

Podpatrzone... 

FO
T. 

M
AR

IA
 G

IE
D

Z

Wiem więcej – działam skutecznie
Region Gdański NSZZ „Solidarność” zaprasza do udziału 
w projekcie „WIEM WIĘCEJ – DZIAŁAM SKUTECZNIE!”. 
Celem projektu jest podniesienie kompetencji eksperckich 
przedstawicieli NSZZ „Solidarność” poprzez ich udział w 
szkoleniach z zakresu negocjacji, prawa pracy oraz analizy 
ekonomiczno-�nansowej przedsiębiorstw. Projekt skiero-
wany jest do członków NSZZ „Solidarność” jako przedsta-

wicieli partnera społecznego zaangażowanego w proces 
stanowienia prawa w Polsce. Udział w projekcie jest w 100 
procentach bezpłatny!

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

www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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Cz³owiek z taœm¹

„Otwarte drzwi dla Warszawy”. Znaczy to, że Rafał Trzaskowski, 
kandydat na prezydenta stolicy, będzie w mieszkaniach warsza-
wiaków (oczywiście, o ile go zaproszą) spotykać się, prowadzić 
rozmowy itp. Okazało się jednak, że drzwi nie są otwarte, tyl-
ko… zepsute. No i kandydat co? Próbował naprawiać, czyli po-
kleił szybę taśmą klejącą. A media społecznościowe huczą: „Cała 
Warszawa poprawiona na taśmę samoprzylepną. Takiego prezy-
denta nam trzeba”, „Ale spartolił, przecież teraz ta szyba może ją 
(tzn. właścicielkę mieszkania) zabić”. Niektórzy dopytywali, czy 
to aby nie wraża robota szpiegów ze sztabu PiS. A Trzaskowski 
się tłumaczy:  – To tylko tak doraźnie, gdybyśmy wiedzieli, że 
szyba będzie wypadać, to nie kleilibyśmy tego taśmą… 

Pan przewodnicz¹cy 
jest niedysponowany

I tu mamy najlepszy przykład na to, że podnoszenie wieku eme-
rytalnego nie ma sensu. Często jest tak, że przejście na emery-
turę, nawet wcześniejszą, może być najlepszym rozwiązaniem. 
W przypadku pana przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana 
Claude’a Junckera odpowiedź na to pytanie, czy odejść, czy 
zostać, nasuwa się sama. A tak na razie : jak pan przewodniczący 
jest niedysponowany (czyli praktycznie zawsze), to kto podejmuje 
wszystkie kluczowe decyzje w Unii Europejskiej, mające wpływ na 
życie nas wszystkich, wszak członkami Unii jesteśmy…

Kornik drukarz
W tym roku powróciła sprawa kornika drukarza. Tym razem 
zaatakował lasy w Bawarii. Niemcy walcząc ze szkodnikiem 
wycinają zaatakowane połacie lasów. Co na to ekolodzy i Ko-
misja Europejska, którzy tak dzielnie walczyli w obronie życia 
polskiego kornika drukarza? Okazuje się, że za niemieckim 
chrząszczem nikt się nie ujmie, pozostaje mu tylko emigracja do 
Puszczy Białowieskiej, gdzie jego życie chronione jest wyrokiem 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 

Wszystko przez religiê
Totalna opozycja nadal nie może dojść do siebie po utracie 
władzy w 2015 roku. Wciąż szuka winnych swojej porażki. Tym 
razem poseł Nowoczesnej (4 procent poparcia w ostatnim son-
dażu) Krzysztof Mieszkowski obwieścił, że wszystkiemu winna 
jest religia w szkole. Jego zdaniem PiS wygrało wybory, bo przez 
ostatnie trzydzieści lat była katecheza w szkole, nie było nato-
miast edukacji kulturalnej, obywatelskiej i seksualnej. Jeśli ktoś 
miał wątpliwości, po co religia w szkole, to po wypowiedzi posła 
Nowoczesnej już ich nie powinien mieć. Dzięki niej nie rządzą 
nami politycy w rodzaju pana Mieszkowskiego.

30 tysiêcy,  
a mo¿e wiêcej?

Mateusz Kijowski znów zbiera pieniądze. Tym razem uzbierane 
datki mają zostać przeznaczone na funkcjonowanie jego nowej 
organizacji o nazwie „Wolność Równość Demokracja”.
Pamiętamy, że już jakiś czas temu najbardziej znany KOD-ziarz 
zebrał 30 tysięcy, bo nie miał za co żyć. I znów ludzie wyjdą 
na ulice na zawołanie Mateusza Kijowskiego, groszem, a i całą 
złotówką znowu sypną, na konto wpłacą. No bo wsparcie 
przecież jest potrzebne cały czas. A przypomnijmy przy okazji, 
że byłemu liderowi KOD grozi 8 lat więzienia za poświadczenie 
nieprawdy w fakturach i przywłaszczenie 121 tys. zł ze zbiórek 
KOD. W czerwcu rozpoczął się już proces. Oj, szanowny panie 
Mateuszu, lepiej byłoby już zejść do tego podziemia i nie kom-
promitować się więcej…

Nie bêdzie wojska, 
bêdzie wojsko...
Po wielu perturbacjach w końcu się udało: Wojsko Polskie w 
polskim Gdańsku będzie mogło w pełni uczestniczyć w uroczy-
stościach 1 września. „Wojsko zostało zaproszone na Wester-
platte” – to słowa Pawła Adamowicza. Ale, Adamowicz, swoim 
zwyczajem dodaje: „Mamy zaufanie do mundurowych. Ale 
nie mamy zaufania do partyjnego kierownictwa MON”. No to 
czekamy na wojsko…

Œci¹gniête,  
podpatrzone...
Okazuje się, że w tygodniku „Sieci” jest rubryka pod tym samym 
tytułem co nasza, i to nie pod byle jaką redakcją, bo samego 
Jana Pietrzaka. W jednym z ostatnich wydań mistrz przypo-
mniał dowcipy z czasów komuny. Przytaczamy kilka: 

Nauczyciel pyta dzieci w szkole: „Za co kochamy Rosjan?”. 
„Bo nas wyzwolili”. „Za co nie lubimy Amerykanów?”. „Bo nas nie 
wyzwolili”. 

Dwaj milicjanci wchodzą do księgarni. „Czy jest Pan Tadeusz?”. 
Ekspedientka woła w kierunku zaplecza: „Tadziu, przyszli po 
ciebie…”. 

Uciekinier prosi o azyl na Zachodzie. Przepytują go na policji: 
„Jak w Polsce z zaopatrzeniem?”. „Nie można narzekać!”. Jak z wol-
nością słowa?”. „Nie można narzekać!”. „Jak z pracą?”. „Nie można 
narzekać!” „To dlaczego pan uciekł?”. „Bo tu można narzekać”. 

Co jest w socjalizmie najbardziej trwałe? Przejściowe trudności. 
„Po raz pierwszy byłeś na Zachodzie. Jak wygląda ten gnijący 

kapitalizm?”. „Może i gnijący, ale jaki piękny zapach…”. 

Po królewsku,  
czyli na bogato
Na koniec coś z półki sklepowej. Oto Boczek Królewski (od 
znanego producenta, przemilczmy, którego). Główny składnik 
to, a jakże, boczek wieprzowy, gotowany i wędzony. Ale że 
nie jest to zwykły boczek, to producent ubogacił go dodając 
wodę, sól, stabilizatory E-coś tam w liczbie trzech, ponadto 
białko sojowe, błonnik pszenny, znowu jakieś E-coś tam, białko 
wieprzowe, skrobię mody�kowaną, różne aromaty, w tym dymu
wędzarniczego i znowu wzmacniacze smaku i przeciwutleniacze 
pod postacią E-coś tam w liczbie tym razem czterech. Na koniec 
cukier. Jak zwykle w takich przypadkach producent ostrzega, 
że produkt może zawierać gluten, jaja, laktozę, białka mleka, 
orzeszki ziemne, seler, gorczycę i nasiona sezamu. Smacznego! 
Jakby ten boczek był chłopski, to może nie byłoby tak bogato 
i wystarczyłby sam boczek, no, może nieco posolony…

I ŚMIESZNO, I STRASZNO

AKTUALNOŚCI

Państwo jest bezpośrednim bądź pośrednim pracodawcą dla 
niemal 4 milionów pracowników. Tymczasem wynagrodzenia więk-
szości z nich przez ostatnie dziesięć lat zdecydowanie oddalają się od 
średniej w całej gospodarce, a szczególnie w sektorze przedsiębiorstw 
(piszemy o tym obszernie w tym numerze „Magazynu”). Pisałem już 
z górą rok temu, że taka sytuacja prędzej czy później doprowadzi do 
konfliktu. By go uniknąć, konieczne są kompleksowe rozwiązania 
systemowe. 

Szczerze powiedziawszy, miałem cichą nadzieję, że zajmie się tym 
powołana na funkcję wicepremiera ds. społecznych Beata Szydło. 
Jako osoba kierująca rządem przez z górą rok ma przecież orientację 
zarówno w sytuacji finansowej państwa, jak i potrzebach poszczegól-
nych resortów. Niestety, rząd wybrał rozwiązanie najgorsze z możli-
wych – reagowania na protesty poszczególnych grup zawodowych i 
ręczne uruchamianie ewentualnych środków finansowych. Przykłady 
można by mnożyć – ratownicy medyczni, lekarze rezydenci, opieka 
społeczna, nauczyciele – to tylko niektóre grupy z szeroko rozumia-
nej sfery budżetowej protestujące w ostatnich miesiącach. I trudno 
się dziwić, jeżeli w wielu tych zawodach płaca oscyluje w okolicach 
płacy minimalnej, a hipermarkety oferują nowym szeregowym 
pracownikom zdecydowanie więcej niż dostaje młody nauczyciel 
z wyższym wykształceniem i przygotowaniem pedagogicznym.  

Dodatkowo rząd stał się poniekąd zakładnikiem swojego wła-
snego sukcesu. Wszak płaca średnia rośnie, w związku z tym więcej 
spływa do budżetu z podatków, bezrobocie maleje, więc państwo 
mniej wydaje na zasiłki, szerokim strumieniem płyną też pieniądze 
z domknięcia luki vatowskiej itp. Dlaczego wobec tego rządzący 
zapomnieli o „swoich” pracownikach? Naprawdę, trudno dociec. 

Przecież to także potężna grupa wyborców. Można doszukiwać się 
różnych przyczyn – jak chociażby takiej, że część polityków „dobrej 
zmiany” terminowała na liberalnych salonach choćby Unii Polityki 
Realnej, a dla jej ówczesnego lidera Korwin-Mikkego sprawy spo-
łeczne to szósta kolejność odśnieżania. Z drugiej strony część polity-
ków PiS uznała zapewne, że lepsze będzie rozdzielanie budżetowych 
nadwyżek, na co wskazuje przykład tzw. wyprawek. Długofalowe 
skutki takiej polityki mogą być jednak fatalne – negatywna selekcja 
do tych zawodów będzie odbijała się czkawką na jakości nauczania, 
pracy urzędników załatwiających na co dzień tysiące naszych spraw, 
opiece społecznej i zdrowotnej, ale także funkcjonowaniu policji z jej 
pracownikami cywilnymi czy służb mundurowych. Dobre państwo, 
to nie tanie państwo, tylko państwo sprawne i efektywne. Poza 
wszystkimi wyborczymi grami rządzący powinni o tym pamiętać, 
bo sami wielokrotnie wypominali „teoretyczność” państwa za ich 
poprzedników.

 Jakie są więc rozwiązania? Proponuje je „Solidarność” – rezygna-
cja ze wstydliwego, zamrożonego przez rząd PO-PSL w 2010 roku 
progu tzw. kwoty bazowej, która wówczas niemal dwukrotnie prze-
kraczała płacę minimalną, a dziś nie dorasta jej do pięt, podniesienie 
jej co najmniej o poziom inflacji w tym okresie (ok. 12 proc.) – to 
podstawa. Ale też realne podwyżki dla tych, którzy wynagradzani są 
w oparciu o inne akty prawne – na przykład dla pracowników oświa-
ty. Inaczej, jak pisałem na początku, będzie wstyd, że oto „prywatni” 
potrafią – trochę z musu – dzielić się zyskiem z pracownikami, 
a na „państwowych” można oszczędzić. Zapewne też wykorzysta to 
totalna opozycja do podgrzewania nastrojów, niepomna, jak sama 
na „państwowych” oszczędzała.  A przecież samorządowe starcie wy-
borcze za pasem. Jaka będzie reakcja naszego Związku, który do 29 
sierpnia dał rządowi czas po spotkaniu z premierem Morawieckim? 
Ten tekst piszę przed ową datą, więc nie znam, niestety, odpowiedzi. 
Jednak bez znaczących zmian w rządowych planach budżetowych na 
przyszły rok postulatów „Solidarności” się nie zrealizuje. A na razie 
takich zmian nic  nie zapowiada. 

Jacek Rybicki

„Prywatnym” 
lepiej  
niż „państwowym” 
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SPOTKANIE PREMIERA Z KOMISJĄ KRAJOWĄ

Po raz pierwszy na roboczych obra-
dach Krajówki pojawił się urzędu-
jący premier, a na dodatek zabrał 
ze sobą ministrów – rodziny i pra-
cy Elżbietę Rafalską oraz edukacji 
Annę Zalewską.

Za zamkniętymi drzwiami 7 sierp-
nia odbyło się nadzwyczajne spotka-
nie członków Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” z premierem Mateuszem 
Morawieckim. Dyskusja w siedzibie 
Związku trwała blisko pięć godzin, jed-
nak konkretne deklaracje szefa rządu 
o spełnieniu postulatów „S” nie padły.

Mimo że obóz władzy stara się re-
alizować przedwyborcze obietnice i bije 
w antyliberalne klawisze, to jednak stra-
żacy, nauczyciele, pielęgniarki, urzędni-
cy, pracownicy służby zdrowia, celnicy, 
fizjoterapeuci i lekarze, czyli tzw. sfera 
budżetowa, tracą cierpliwość. 

Przewodniczący Komisji Krajowej 
Piotr Duda zaproponował premierowi 
Mateuszowi Morawieckiemu spotkanie 
z Krajówką za zamkniętymi drzwiami. 
Jego celem była więc „męska” rozmowa. 
Miała być tak szczera, że nikogo z me-
diów nie zaproszono, sami związkowcy 
zaś musieli oddać do depozytu telefony 
i tablety. Chodziło o rzeczywisty udział 
m.in. pracowników sfery budżetowej 
w deklarowanych sukcesach, jak wzrost 
PKB i poprawa kondycji gospodarczej.

Od wyników spotkania zależą dalsze 
akcje związkowe.  

– Dziś walczymy o podwyżki w ca-
łej sferze budżetowej. My już o nic nie 
prosimy, my żądamy od pana premiera 
kolejnego spotkania tutaj, w Gdańsku, 
z Komisją Krajową. Od tego spotkania 
z panem premierem uzależniamy nasze 
kroki zmierzające do przygotowania 
wielkiej demonstracji i akcji protesta-
cyjnej. Dosyć czekania – oświadczył 
Piotr Duda.

Spotkanie było momentami burz-
liwe i trudne, gdy związkowi liderzy 
przekazywali premierowi informacje, co 
o swojej sytuacji sądzą pracownicy. Do-

tyczyły one nie tylko głównego wątku, 
czyli wynagrodzeń w sferze budżetowej, 
ale także innych sektorów gospodarki, 
w tym gospodarki morskiej i sytuacji 
przemysłu stoczniowego.

– Czekamy teraz, aż premier usią-
dzie, przeanalizuje, oceni nasze postu-
laty i przedstawi nam wnioski – powie-
dział Duda.

Członkowie Komisji Krajowej po 
dyskusji i ocenie spotkania z premierem 
zdecydowali, że oczekują do swojego 
posiedzenia 29 sierpnia br. konkretnej 
i formalnej propozycji rządu o realiza-
cji głównych postulatów: podwyżek w 
sferze budżetowej, wzrostu płacy mini-
malnej oraz odmrożenia kwoty bazowej 
naliczania funduszu socjalnego. 

Premier zobowiązał się, że w trybie 
pilnym zaproponuje sposób, terminy i 
zakres ich realizacji.

– Nasze zobowiązanie, by siła Polski 
była oparta na wielu filarach, w szcze-
gólności na możliwie jak najbardziej 
szczęśliwych pracownikach, to koło 
napędowe gospodarki. W trudnych 
rozmowach przybliżamy się do tego 
wielkiego celu, jakim jest silna i spra-
wiedliwa Polska. Zależy mi na tym, by 
wykonać to, do czego rząd się zobowią-
zał, czyli do budowy silnego, sprawnego, 
solidarnego, sprawiedliwego i spójnego 
państwa, przyjaznego dla ludzi, obywa-
teli, pracodawców, a w szczególności 
pracowników reprezentowanych przez 
związki zawodowe – zadeklarował po 
spotkaniu premier Morawiecki.

Szef rządu zapewnił też, iż zdaje so-
bie sprawę z powagi sytuacji i potrzeby 
dialogu.

– Najsilniejsze gospodarki świata to 
takie gospodarki, które oparte są o kon-
sensus. O dialog. To model, do którego 
dążymy. Podobnie jak pomiędzy związ-
kami zawodowymi, pomiędzy partiami, 
przedsiębiorcami jest naturalna konku-
rencja, tak my uczymy się współpraco-
wać ze sobą. Gospodarka to z jednej 
strony konkurowanie poszczególnych 
podmiotów między sobą, ale z drugiej 

„Solidarność” mówi:
 sprawdzam! 

strony współpraca. Chcemy budować 
kompromis z jednej strony ze związka-
mi zawodowymi, z drugiej strony z pra-
codawcami. Staramy się, by pracodawcy 
byli jak najbardziej konkurencyjni, ale 
też, by pracownik był szanowany przez 
politykę płacy minimalnej, stawki go-
dzinowej, wolnych niedziel. Jesteśmy, 
jak to się mówi, „interesariuszami” w 
społeczeństwie. Musimy służyć całe-
mu społeczeństwu, by Polska była jak 
najsilniejsza, jak najsprawniejsza, jak 
najbardziej solidarna – premier wyłożył 
zasady społecznej gospodarki rynkowej, 
która w założeniu stanowi połączenie 
gospodarki rynkowej i dużego zabez-
pieczenia socjalnego pracowników. Ry-
nek jest instytucją społeczną, istniejącą 
w otoczeniu społeczno-kulturowym 
oraz instytucjonalno-prawnym, które 
„porządkuje” działanie mechanizmów 
wolnorynkowych. Stąd przedstawicie-
li tej szkoły określa się czasem mia-
nem ordoliberałów.

Teraz, panie premierze Morawiecki, 
czas na konkrety.

(asg)

Spotkanie było momentami 
burzliwe i trudne, gdy 
związkowi liderzy 
przekazywali premierowi 
informacje, co o swojej 
sytuacji sądzą pracownicy. 
Dotyczyły one nie tylko 
głównego wątku, czyli 
wynagrodzeń w sferze 
budżetowej, ale także innych 
sektorów gospodarki, w tym 
gospodarki morskiej i sytuacji 
przemysłu stoczniowego.

7 sierpnia 2018 r. Spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z „Solidarnością”.
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Osiem milionów złotych dla ponad dwóch tysięcy pracowników obsługi 
i administracji w oświacie to efekt podpisanego 27 sierpnia przez przed-
stawicieli NSZZ „Solidarność” i władz miasta porozumienia, które reguluje 
normy pracy i wynagrodzenia.

Od 1 września przepisy dotyczące zatrudniania w gdyńskich szkołach i placów-
kach oświatowo-wychowawczych będą obowiązywać według nowych uwarunko-
wań. Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy, podpisany przez „Solidarność” oraz 
władze miasta Gdyni, określa zasady zatrudniania pracowników, w tym wymagania 
kwalifikacyjne, stawki wynagrodzeń oraz normy zatrudnienia. 

– To ogromny sukces i satysfakcja z wyniku negocjacji. To jeden z najlepszych 
w Polsce układów zbiorowych – mówi Zdzisława Hacia, przewodnicząca Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w 
Gdyni.

Dodaje, że prace nad projektem trwały ponad rok.
– Pracowaliśmy bardzo długo, żeby dokument był dostosowany do obecnych 

wymogów. Pan prezydent wsłuchiwał się w nasze oczekiwania i je spełnił. Dzięki 
temu pracownicy administracji i obsługi otrzymają nie tylko wyrównania płac, 
ale i podwyżki. 

OŚWIATA

Sukces gdyńskiej 
oświaty i samorządu

Porozumienie zostało podpisane w Urzędzie Miasta Gdyni przez prezydenta 
Gdyni Wojciecha Szczurka, natomiast stronę związkową reprezentowali: Krzysztof 
Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, Zdzi-
sława Hacia, przewodnicząca KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i 
Wychowania w Gdyni oraz Ewa Biernacka, prezes gdyńskiego oddziału ZNP.

– Chcemy, aby te osoby, które są zatrudnione w różnych placówkach, miały 
bardzo zbliżone wynagrodzenie, jeżeli wykonują podobną pracę – mówi Bartosz 
Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. – Nowe zasady dotyczą tych 
osób, które również w znacznym stopniu wpływają na poziom edukacji. Nie tylko 
dyrektorzy i nauczyciele, ale właśnie pracownicy obsługi i administracji, którzy na 
wstępie witają uczniów, mają bezpośredni wpływ na poziom nauczania.

Dokument systematyzuje i zawiera uaktualnione nazewnictwo stanowisk, 
miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego, tabele stanowisk, zaszeregowań 
i wymagań kwalifikacyjnych, tabele miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego, 
minimalnych norm zatrudnienia oraz wprowadza dodatek specjalny dla pracow-
ników wykonujących dodatkowe czynności.

„Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy dla pracowników niebędących nauczy-
cielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, pro-
wadzonych przez miasto Gdynia” będzie obowiązywał od 1 września 2018 roku.

Olga Zielińska

Od lewej: Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”, Zdzisława Hacia, przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni, Wojciech 
Szczurek, prezydent Gdyni, Ewa Biernacka, prezes gdyńskiego oddziału Związku 
Nauczycielstwa Polskiego oraz Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni, na 
spotkaniu przed podpisaniem dokumentu.
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www.solidarnosc.gda.pl
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 Urzędnicy z Korpusu Służby Cywilnej i administracji zespolonej odpowiadają 
za sprawne działanie państwa i jego skuteczność w terenie.

Kwota bazowa wynagrodzeń w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, podobnie 
jak w innych urzędach wojewódzkich, nie była rewaloryzowana od dziesięciu lat i 
pozostaje na niezmienionym poziomie 1873,84 zł od 2009 roku. Stanowi to dzisiaj 
89 proc. płacy minimalnej. W 2009 r. „baza” wynosiła 163 proc. minimalnego 
wynagrodzenia.

Najlepiej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, oprócz wojewody (10 965,72 
zł brutto bez nagród) i jego zastępcy (10 736,64 zł brutto), wynagradzani są dyrek-
torzy wydziałów i ich zastępcy kierujący komórkami organizacyjnymi (25 etatów). 
Średnie ich wynagrodzenie, wraz z dodatkami, to 6810 zł brutto. 

Kierownicy oddziałów i ich zastępcy, a jest ich 49, mogą się pochwalić zarob-
kami średnio po 4183 zł brutto (nie otrzymują dodatków funkcyjnych). Blisko jest 
do nich głównym specjalistom, którzy średnio otrzymują po 4269 zł.  

Starsi inspektorzy wojewódzcy (77,8 etatu) mają średnio po 3353 zł. Uposażenie 
inspektorów i starszych inspektorów mieści się między 2517 zł a 3026 zł. Specjalista w 
PUW ma pensję 2933 zł, informatyk średnio 3593 zł, a starszy księgowy 2788 zł.  

Radcy prawni w PUW pochwalą się pensjami od 3589 zł do 4325 zł. A jest ich 
szesnastu. Na dole tabeli są referenci. Ci mają wynagrodzenia zasadnicze na pozio-
mie 1750 zł.  Dla porównania audytor wewnętrzny zarabia 4561 zł, doradcy woje-
wody (trzej) od 4200 zł do 4800 zł. Najlepiej opłacany ekspert otrzymuje 5561 zł, 
pozostałych sześciu średnio po 4,5 tys. Kierowcy w PUW mają średnio 3275 zł.

Dziesięciu lekarzy, koordynatorów ratownictwa medycznego, zarabia śred-
nio 5516 zł i ich uposażenie jest minimalnie zróżnicowane. Szef Służby Cywilnej 
Dobrosław Dowiat-Urbański zapewnia związkowców z PUW, iż stale monitoruje 
poziom wynagrodzeń w służbie i ma świadomość sytuacji. Argumentuje, że w 
2016 r. przeznaczono dodatkowo 2 miliardy złotych na wynagrodzenia, co miało 
spowodować wzrost wynagrodzeń w administracji zespolonej o 8 proc. Z kolei o 
2,1 proc. wzrosły wynagrodzenia w 2017 r., a w 2018 r. o 5,9 proc. 

W projekcie budżetu na 2019 r. zaplanowano wzrost wynagrodzeń w państwo-
wej sferze budżetowej o 2,3 proc., czyli o poziom planowanej inflacji.  

Występuje spora rotacja pracowników. W tym roku z pracy w PUW odeszło 79 
osób, czyli co dziesiąta. 

W administracji publicznej rośnie liczba wakatów: z 2757 w połowie 2016 r. do 
4309 na początku br. W 2017 r. tylko 63 proc. ogłoszonych naborów zakończyło 
się zatrudnieniem. 

Pojawiające się twierdzenia, iż w Służbie Cywilnej zarabia się średnio 5524 zł 
bierze się z podniesienia średniej przez pracowników placówek zagranicznych 
(dyplomata średnio zarabia 8615 zł zasadniczej), ministerstw i KPRM (8152 zł), 
urzędów centralnych (6462 zł), Krajowej Administracji Skarbowej (5692 zł).  

(asg)

Bieda-urzędnik 

Sektor
publiczny

Sektor �nansów
publicznych

Państwowa 
sfera budżetowa

Korpus 
Służby Cywilnej**

psb bez wyłączeń 
wg sprawozdaw-
czości Rb-70  
* – 532 tys.

psb wg ustawy 
o kształtowaniu 
wynagrodzeń  
w psb – 506 tys.

psb wg GUS 
– 325 tys. 

119 tys.

3 356 tys.

2 470 tys.

ZATRUDNIENIE W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ 
W 2016 ROKU JAKO ELEMENT SEKTORA PUBLICZNEGO

* państwowa sfera budżetowa (pbs) włącznie z pracownikami zatrudnionymi w urzę-
dach organów władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa oraz sądach i trybunałach, 
wymienionych w art. 139 ust. 2 ustawy o �nansach publicznych (tj. Kancelarii Sejmu,
Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunału Konsty-
tucyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego wraz z wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Krajowej Rady Sądownictwa, 
sądownictwa powszechnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobo-
wych, Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu, Krajowego Biura Wyborczego i Państwowej Inspekcji Prac).

** obejmuje państwowe jednostki budżetowe oraz powiatowe inspektoraty nadzoru 
budowlanego (PINB) i komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (KP PSP).

łów od pracowników, między innymi 
z administracji państwowej, pomocy 
społecznej, pracowników sądów, muze-
ów, ZUS czy OHP, którym przez ostat-
nie lata przybyło zadań, natomiast ich 
sytuacja płacowa i warunki pracy nie 
ulegają poprawie.

Podwyżki po uważaniu

Na lipcowym posiedzeniu Rady 
Dialogu Społecznego przedstawiciel 
strony rządowej stwierdził, że w latach 
2016–2017 wynagrodzenia w budże-
tówce wzrosły o 6,1 proc., a wśród pra-
cowników niemnożnikowych nawet o 
8,3 proc. Niestety, nie odczuła tego w 
swoich portfelach większość szerego-
wych pracowników. Główną przyczyną 
takiego stanu rzeczy jest fakt, że usta-
lenie wynagrodzeń w budżetówce jest 
wyłącznie uznaniowe. Od 2010 roku, 
kiedy rząd PO-PSL „zamroził” wskaź-
nik wzrostu wynagrodzeń w budżetów-
ce, do chwili obecnej wszelkie podwyż-
ki wynikające ze zwiększenia funduszu 
płac nie są równe dla wszystkich, a o 
ewentualnych podwyżkach wynagro-
dzeń decydują szefowie poszczególnych 
jednostek budżetowych. 

„Wieloletnia praktyka odstępowania 
od indeksacji wynagrodzeń pracowni-
ków sfery budżetowej przy jednocze-
snym podwyższaniu płac niektórych 
pracowników instytucji rządowych i 
samorządowych stanowi dyskrymina-
cję pracowników nieobjętych wzrostem 
wynagrodzeń” – pisali już rok temu 
członkowie Prezydium Komisji Krajo-
wej NSZZ „Solidarność” w stanowisku 
dotyczącym opinii do projektu ustawy 
budżetowej na rok 2018.

Władze „Solidarności” uważają, że 
wobec wielu pozytywnych zmian w 
sytuacji gospodarczej kraju, a przede 
wszystkim bardzo dobrej sytuacji na 
rynku pracy, nie do zaakceptowania 
jest kontynuacja polityki rządu do-
tycząca zamrażania wynagrodzeń w 
państwowej sferze budżetowej pomi-
mo poprawy sytuacji budżetu. Obecny 
system płac w sektorze publicznym jest 
arbitralny i zależny w większości od 
rządu, decydującego, które resorty czy 
też które jednostki sektora otrzymają 
określone środki na wynagrodzenia, a 
które nie. Dalej to już kierownik jed-
nostki nieskrępowanie przyznaje swoim 
pracowników podwyżki lub nie. W ta-
kim systemie nie ma miejsca na żadne 
negocjacje i prowadzi on do powięk-
szania dysproporcji wynagrodzenia 
pracowników budżetówki. 

Co najmniej 12 proc. podwyżki

Według wyliczeń ekspertów NSZZ 
„Solidarność” w 2019 roku wynagro-
dzenia w państwowej sferze budżeto-
wej powinny wzrosnąć nie mniej niż o 
12 proc. Wynika to z przeliczenia sku-
mulowanego poziomu inflacji od 2010 
roku, czyli przez cały okres zamrożenia 
wskaźnika waloryzacji. Nie jest to wy-
górowany poziom, jeśli weźmie się pod 
uwagę, że od 2010 roku wynagrodze-

nia w sektorze przedsiębiorstw wzrosły 
o około 39 proc. 

O niskim poziomie pensji w bu-
dżetówce świadczy stosunek kwoty 
bazowej wynagrodzeń w służbie cy-
wilnej do najniższej krajowej płacy w 
poszczególnych latach. I tak w latach 
2002–2005 pensja minimalna stanowiła 
około 47 proc. kwoty bazowej, w ciągu 
następnych lat wskaźnik ten rósł sukce-
sywnie, aby w obecnym roku wynieść 
112,07 proc. Tak więc obecnie pensja 
minimalna jest tam wyższa od kwoty 
bazowej. 

Doprowadziło to do sytuacji, że do 
pensji wielu pracowników budżetówki 
państwo dopłaca, aby wyrównać je z 
obowiązującą pensją minimalną. Po-
jawiło się również bardzo negatywne 
zjawisko polegające na tym, że nowo za-
trudniani pracownicy otrzymują pensję 
zasadniczą wyższą niż ich starsi kole-
dzy, którym do wynagrodzenia dolicza 
się inne dodatki, jak na przykład sta-
żowe. Ponadto niskie pensje powodują, 
że z państwowych instytucji odchodzą 
fachowcy, a tym, którzy pozostają, do-
chodzą nowe obowiązki. Obniża się też 
jakość świadczonych usług. 

Według Rocznika Statystycznego 
Rzeczpospolitej Polskiej na koniec 2016 
roku w sektorze publicznym pracowało 
3 mln 356 tys. osób, co stanowi 94 proc. 
stanu z grudnia 2010 roku. 

Potrzebny jest dialog

Oprócz postulatu odmrożenia 
wskaźnika kwoty bazowej NSZZ „Soli-
darność” domaga się, aby jego wysokość 
co roku była rzeczywiście uzgadniana w 

Radzie Dialogu Społecznego, a nie arbi-
tralnie ustalana przez stronę rządową.

– Narzędziem kształtowania wyna-
grodzeń w sferze budżetowej powinien 
być średnioroczny wskaźnik wzrostu 
wynagrodzeń określony w budżecie, usta-
lony podczas negocjacji w Radzie Dialo-
gu Społecznego przy udziale partnerów 
społecznych – mówi Katarzyna Zimmer-
-Drabczyk, kierownik Biura Eksperckie-
go, Dialogu i Polityki Społecznej Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Henryk Nakonieczny, członek Pre-
zydium Komisji Krajowej NSZZ „Soli-
darność”, w rozmowie z „Tygodnikiem 
Solidarność” powiedział, że obecny 
rząd tworzy co prawda oczekiwane 
programy i inicjatywy społeczne, ale nie 
stanowią one spójnego, zaplanowanego 
programu, biorąc pod uwagę zarówno 
stronę dochodową, jak i wydatkową 
budżetu państwa. W jego opinii to na 

PŁACE W SEKTORZE PUBLICZNYM

Z kasy państwa opłacany jest co piąty pracujący Polak. Kiedyś ceniona, 
dziś praca w tak zwanej budżetówce przegrywa pod względem wysokości 
wynagrodzenia z tym, co oferują swoim pracownikom sieci hipermarketów. 
Pracownicy instytucji wynagradzani z kasy państwa, słysząc, w jak dobrej 
kondycji jest budżet naszego państwa, dopominają się o wzrost wynagro-
dzeń, i to nie tylko statystycznie.

1995 roku wskaźnik ten zmniejszył się 
o 8,9 punktu procentowego. 

Panująca od pewnego czasu dobra 
koniunktura w gospodarce i niskie bez-
robocie spowodowały pewien wzrost 
wynagrodzeń, jednak widoczny jest 
on tylko w sektorze przedsiębiorstw. Z 
danych GUS wynika, że przeciętne wy-
nagrodzenie w firmach zatrudniających 
co najmniej 9 osób (czyli większości 
firm, w których zatrudnieni są Pola-
cy) w czerwcu 2018 roku było wyższe 
o 7,5 proc. niż rok wcześniej. Niestety, 
na taki wzrost pensji nie mogą liczyć 
pracownicy budżetówki, a przynajm-
niej ich większość, bo co prawda fun-
dusz płac w budżecie państwa z roku 
na rok powoli rośnie, jednak podwyżki 
dostają tylko wybrani. Władze NSZZ 
„Solidarność” otrzymują wiele sygna-

Czas na budżetówkę 

Polskie bieda-płace 
Jedną z cech polskiej gospodarki jest 

niski poziom płac. Wśród czynników, 
które pokazują poziom płac w danym 
kraju, jest wskaźnik ukazujący zarobki w 
stosunku do wszystkich wytworzonych 
dóbr i wartości w gospodarce. Inaczej 
mówiąc, pokazuje on, czy pensje rosną 
tak szybko, jak produktywność oraz 
wydajność pracy. Im niższy wskaźnik, 
tym gorzej, bo świadczy to o tym, że po-
mimo iż pracownicy pracują lepiej, nie 
przekłada się to na ich zarobki. Według 
danych Komisji Europejskiej w 2017 
roku wskaźnik ten w Polsce wynosił 48 
proc., przy średniej unijnej 55,4 proc. 
Za nami są tylko Węgry (47,8 proc.), 
Malta (47,2 proc.), Słowacja (45,7 proc.) 
i Irlandia (35,3 proc.). Co gorsza, udział 
płac w PKB w naszym kraju spada, od 

Panująca od pewnego 
czasu dobra koniunktura 
w gospodarce i niskie 
bezrobocie spowodowały 
pewien wzrost wynagrodzeń, 
jednak widoczny jest on tylko 
w sektorze przedsiębiorstw. 
Niestety, na wzrost pensji 
nie mogą liczyć pracownicy 
budżetówki, a przynajmniej 
ich większość.
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Pracownicy sfery budżetowej, zrzeszeni w NSZZ „Solidarność”, tracą cier-
pliwość. Są rozgoryczeni, gdyż ich sytuacja finansowa jest fatalna. 23 lipca 
związkowcy reprezentujący członków NSZZ „S” ze sfery budżetowej spo-
tkali się w gdańskiej siedzibie Związku, by zwrócić się z apelem do prze-
wodniczącego Krajówki i do koleżanek i kolegów z wszystkich regionów 
„S” o wsparcie postulatów poprawy sytuacji płacowej pracowników sfery 
budżetowej.

Niegdyś budżetówka była symbolem stabilnej i poważanej pracy. Dziś zaś – ni-
skiego wynagradzania za profesjonalne przygotowanie i wykonaną pracę. Rząd 
zaś zapewnia o rosnącym PKB, poprawiającej się systematycznie kondycji budżetu 
państwa, ściągalności VAT, którego stawki pozostają jednak na podniesionym przez 
Donalda Tuska poziomie i prezentuje kolejne programy „z plusem”.

„W tej chwili brak jest uzasadnionych społecznie i ekonomicznie podstaw do 
dalszego utrzymania zamrożenia naszych wynagrodzeń z uwagi choćby na infor-
macje premiera dotyczące uszczelnienia systemu podatkowego” – piszą pracownicy 
budżetówki z Regionu Gdańskiego do przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ 
„S” Piotra Dudy i do innych regionów.

Pismo podpisali związkowi liderzy z: Izby Administracji Skarbowej w Gdań-
sku, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Urzędu Morskiego, Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, Pracowników Policji, ABW, Straży Granicznej, Wojewódzkiego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, 18 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Domagają się odmrożenia od 2019 roku kwoty bazowej w korpusie służby cy-
wilnej i corocznej waloryzacji kwoty bazowej oraz podwyższenia wynagrodzeń 
pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania. Chcą, by 
przewodniczący Piotr Duda wyartykułował ich postulaty w dialogu z szefami po-
szczególnych resortów.

„Kwota bazowa, stanowiąca podstawowe naliczenia naszych wynagrodzeń, nie 
była waloryzowana od 2008 roku. Wynosi od tego czasu 1873,84 zł i stanowi 89 
proc. płacy minimalnej. Niskie, zamrożone od 2008 roku płace, uwłaczają godności 
pracowników, powodują nieustanną rotację zatrudnienia, nie dają poczucia bezpie-
czeństwa zatrudnionym i ich rodzinom. Miażdżące jest porównanie naszych wy-
nagrodzeń z płacami pracowników dyskontów i marketów. Dramatycznie wzrasta 
liczba wakatów” – piszą pracownicy budżetówki i alarmują, iż brak odpowiedniego 
wzrostu wynagrodzeń nie sprzyja utrzymaniu doświadczonej i wykwalifikowanej 
kadry, co grozi paraliżem państwa.

Realnie płaca w budżetówce staje się coraz niższa. W średnich i dużych firmach 
(zatrudniających więcej niż 9 osób) przeciętna płaca wynosi około 4,8 tys. zł brutto, 
czyli blisko 3,4 tys. zł na rękę. Bywa, że gdy Główny Urząd Statystyczny co miesiąc 
podaje informację o przeciętnym wynagrodzeniu, budzi się irytacja. Co miesiąc 
grono pracujących, przepracowujących pełny wymiar etatu, czuje się jak bohater 
filmu „Dzień świra” nauczyciel języka polskiego Adam Miauczyński w chwili ode-
brania „poborów”.

Związkowcy z NSZZ „S” żądają ustalenia średniorocznego wskaźnika wzro-
stu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2019 rok na poziomie nie 
mniejszym niż 12 proc. Komisja Krajowa upoważniła kierownictwo Związku do 
opracowania scenariuszy działań – w tym akcji protestacyjnych w razie niespeł-
nienia postulatów.

Od ośmiu lat wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej 
ani drgnął. W tym czasie skumulowana inflacja przewyższyła 12 proc.
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Pracownicy
tracą cierpliwość

forum Rady Dialogu Społecznego po-
winny być dyskutowane propozycje ta-
kie jak na przykład wyprawka, biorąc 
pod uwagę zaniedbania wobec pracow-
ników sfery budżetowej. 

Tymczasem w posiedzeniach Rady 
Dialogu Społecznego biorą udział 
przedstawiciele strony rządowej bez 
mandatu negocjacyjnego, co unie-
możliwia prowadzenie rzetelnych ne-
gocjacji w sprawie wskaźnika wzrostu 
wynagrodzeń w sferze budżetowej oraz 
wysokości płacy minimalnej. Zdaniem 
przedstawicieli „Solidarności” stawia to 
pod znakiem zapytania realizację usta-
wowych obowiązków wynikających 
z ustaw szczegółowych oraz ustawy o 
Radzie Dialogu Społecznego. 

– „Solidarność” nie może wyrazić 
zgody na kontynuowanie takiej praktyki 
strony rządowej, arbitralnego podejmo-
wania decyzji o braku waloryzacji wy-
nagrodzeń czy ustalaniu ich wysokości. 
Taka praktyka nie tylko łamie normy 
prawne, ale godzi w ideę dialogu spo-
łecznego – mówi Nakonieczny.

Ile powinno zarabiać się 
w budżetówce?

W tym roku nauczyciel stażysta 
otrzymuje pensję zasadniczą w wy-
sokości 1758,92 zł netto, pod warun-
kiem jednak, że ma tytuł magistra i 
wykształcenie pedagogiczne, jego ko-
lega z tytułem licencjata i bez przygo-
towania pedagogicznego tylko 1373,88 
zł netto (pensje nauczycieli podlega-
ją osobnej ustawie). 1867 zł na rękę, 
wraz ze wszystkimi dodatkami, zara-
bia bibliotekarz z 38-letnim stażem, 
25 proc. pracowników pomocy spo-
łecznej zarabia poniżej 1700 zł netto. 
Najgorzej oczywiście zarabiają osoby 
wykonujące proste prace, niewyma-
gające kwalifikacji, jak na przykład 
pracownicy sprzątający, ich pensja 
jest na poziomie minimalnej. W wielu 
przypadkach jednak nie ma wpływu na 
wysokość średniego wynagrodzenia w 
danej instytucji, ponieważ często oso-
by te zostały przeniesione do firm ze-
wnętrznych.

Praca w budżetówce nie wiąże się z wy-
twarzaniem jakichś produktów, jest jednak 
społecznie potrzebna, jak więc ją wycenić? 
Zdaniem dr. Pawła Nowakowskiego, ety-
ka i filozofa politycznego z Wydziału Nauk 
Społecznych Instytutu Politologii Uniwer-
sytetu Wrocławskiego, to przy ustalaniu 
pensji pracowników budżetówki powinno 
brać się pod uwagę co najmniej kryterium 
godnego życia. Powiedział on dla portalu 
Forsal, że „skoro państwo ogłasza nabory 
na pracowników, a społeczeństwo zdaje 
się to akceptować, to osobie pracującej, 
dla której z definicji praca ma być źró-
dłem utrzymania, a nie hobby, powinno 
się płacić przynajmniej tyle, żeby mogła się 
utrzymać na minimalnie przyzwoitym po-
ziomie”. Jak dodaje, „przyzwoity poziom” 
powinien być rozumiany w odniesieniu do 
kondycji danego społeczeństwa. 

Trudno mówić o godnym życiu, jeśli 
po latach nauki wykonuje się ciężki za-
wód, a wynagrodzenie niewiele odbiega 
od minimalnej pensji. Zdaniem dr. Ka-
rola Muszyńskiego z Fundacji Kaleckie-
go to, co cechuje sektory, gdzie pensje 
są niskie, to fakt, że przeważnie są to 
zawody sfeminizowane (praca opiekuń-
cza), a niskie zarobki są kompensowane 
przez satysfakcję zawodową (np. pra-
cownicy kultury). Muszyński zwraca 
również uwagę na słabe uzwiązkowie-
nie w tych sektorach, co jego zdaniem 
zmniejsza siłę negocjacyjną tych grup 
zawodowych.

Co z waloryzacją na 2019 rok?

7 sierpnia 2018 roku w Gdańsku 
doszło do spotkania premiera Mate-
usza Morawieckiego z członkami Ko-
misji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 

Rozmowy dotyczyły przede wszystkim 
wynagrodzeń w sferze budżetowej (pi-
szemy o tym na stronie 5). Członkowie 
Komisji Krajowej po dyskusji i ocenie 
spotkania z premierem zdecydowali, że 
oczekują do 29 sierpnia br. konkretnej 
i formalnej propozycji rządu o realizacji 
głównych postulatów: podwyżek w sfe-
rze budżetowej, wzrostu płacy minimal-
nej oraz odmrożenia kwoty bazowej 
naliczania funduszu socjalnego. Wy-
znaczony przez związkowców termin 
minie już po wydaniu tego „Magazynu 
Solidarność”, nie wiemy więc, jakie roz-
wiązania zaproponuje premier. 

Jeśli nawet dojdzie do podwyższenia 
współczynnika, to zdaniem Katarzyny 
Zimmer-Drabczyk, eksperta „Solidar-
ności”, rozwarstwienie płac w sferze 
budżetowej jest tak duże, że zmiany 
wymaga cały system wynagradzania.

Małgorzata Kuźma

MNOŻNIKOWI I NIEMNOŻNIKOWI
Zasady i tryb kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 
określa ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. 
Przepisów tej ustawy nie stosuje się do pracowników wymienionych w art. 83 ust. 
2 ustawy o �nansach publicznych, między innymi pracowników zatrudnionych w 
urzędach organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa, sądach i trybu-
nałach, nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
organy administracji rządowej. Wynagrodzenia tych pracowników, a także osób 
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe regulują odrębne przepisy. 

Zgodnie z przepisami ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej 
sferze budżetowej pracownikami państwowej sfery budżetowej są osoby objęte 
mnożnikowymi systemami wynagrodzeń oraz osoby nieobjęte takimi systemami 
wynagrodzeń (art. 5). Wynagrodzenie osób objętych mnożnikowymi systemami 
wynagrodzeń jest określane w danym roku budżetowym na podstawie (art. 6 
ust. 1): limitów zatrudnienia przyjętych w ustawie budżetowej dla poszczegól-
nych grup, części i działów klasy�kacji budżetowej, kwot bazowych zawartych w 
ustawie budżetowej, wielokrotności (mnożników) kwot bazowych, które określają 
odrębne przepisy.

Ustalanie wynagrodzeń 
w budżetówce jest wyłącznie 
uznaniowe. Od 2010 
roku, kiedy rząd PO-PSL 
„zamroził” wskaźnik wzrostu 
wynagrodzeń w budżetówce, 
do chwili obecnej wszelkie 
podwyżki wynikające ze 
zwiększenia funduszu płac nie 
są równe dla wszystkich, 
a o ewentualnych 
podwyżkach wynagrodzeń 
decydują szefowie 
poszczególnych jednostek 
budżetowych. 
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– Do podpisania umowy w sprawie 
odkupienia Stoczni Gdańskiej  z rąk 
ukraińskiego inwestora przez państwo 
polskie podchodzimy z nadzieją. Jest 
to dobre posunięcie ze strony Agencji 
Rozwoju Przemysłu, o co zresztą „So-
lidarność” postulowała od lat. Jednak 
wszystko będzie zależeć od tego, czy 
pójdą za tym konkretne inwestycje 
i zostanie zrealizowany plan rozwoju 
stoczni. Dlatego jako związek jesteśmy 
ostrożni w ocenie samego faktu pod-
pisania umowy między ARP a ukra-
ińskim współwłaścicielem  stoczni 
– powiedział Roman Gałęzewski, 
przewodniczący  Komisji Międzyza-
kładowej NSZZ „Solidarność” Stoczni 
Gdańskiej.

19 lipca Agencja Rozwoju Przemy-
słu podpisała w Warszawie umowę w 
sprawie odkupienia od ukraińskiego 
właściciela Serhija Taruty 81,05 proc. 
akcji Stoczni Gdańsk S.A. oraz 50 proc. 
udziałów GSG Towers Sp. z o.o.  Tym 
samym ARP przejmuje pełną kontrolę 
nad Stocznią Gdańsk i GSG Towers. 

Czy kolebka „Solidarności” ma 
szansę stać się jednym z filarów prze-
mysłu stoczniowego w Polsce zależy od 

Kolebka „Solidarności” znów w polskich rękach
realizacji deklaracji składanych przez 
przedstawicieli ARP.

– Za nami bardzo długie negocjacje. 
Po roku trudnych rozmów udało się nam 
uzyskać satysfakcjonujące warunki, które 
odzwierciedlają wartość obu firm. Teraz 
musimy szybko podjąć działania rozwo-
jowe związane z realizacją biznesplanu, 
aby odbudować ich potencjał i konku-
rencyjność, wykorzystując koniunktu-
rę w branży stoczniowej i energetyce 
wiatrowej, zwłaszcza morskiej. Stocznia 
Gdańsk ma szansę stać się jednym z fila-
rów przemysłu stoczniowego w Polsce, a 
zarazem stabilnym miejscem pracy, da-
jącym satysfakcję zatrudnionym. Z kolei 
GSG Towers wykorzysta w pełni swój 
potencjał produkcyjny – mówi Andrzej 
Kensbok, p.o. prezes ARP S.A.

Przejęcie kontroli właścicielskiej przez 
ARP jest szansą na ustabilizowanie sytuacji 
Stoczni Gdańsk i GSG Towers, umożliwia-
jąc im dostęp do rynkowego finansowa-
nia, niezbędnego do prowadzenia bieżącej 
działalności, które przełoży się na wzrost 
sprzedaży obu firm i zrównoważenie 
przychodów z kosztami. Andrzej Kensbok 
zapewnił, że zatrudnienie w stoczni zosta-
nie utrzymane, a w niektórych obszarach 

– zwiększone. Obecnie łączne zatrudnienie 
w dwóch podmiotach tworzących stocznię 
to około 840 osób.

Na dwa dni przed podpisaniem 
umowy związkowcy z NSZZ „Solidar-
ność” Stoczni Gdańskiej wystosowali list 
otwarty do prezesa Prawa i Sprawiedli-
wości Jarosława Kaczyńskiego i premie-
ra Mateusza Morawieckiego, w którym 
podziękowali za zaangażowanie i okaza-
nie wsparcia w realizacji potencjału roz-
wojowego stoczni poprzez uregulowanie 
struktury właścicielskiej.

– Był Pan zaskoczony tym, że pre-
zydent Gdańska najpierw wywołał 
burzę wokół udziału ministra obro-
ny narodowej w uroczystościach 
rocznicy wybuchu II wojny świato-
wej, by po kilku dniach gorącej de-
baty oddać pola i zaprosić ministra 
Błaszczaka na Westerplatte? 

– Prezydent Adamowicz nie po raz 
pierwszy trącił moją czułą na politykę 
historyczną strunę. Tak, politykę, bo 
manipulowanie historią i przepychan-
ki przy patriotycznych rocznicach są 
polityką, ale zdegenerowaną. Nie czas 
i miejsce na takie waśnie 1 sierpnia czy 
1 września. Nie przystoi. Niezależnie, 
kto i w jakim celu je wszczyna. Myślę, 
że mój głos jest uzasadniony faktami, 
iż mój dziadek Kazimierz Szymański 
w 1920 roku został z Limanowej, z gór, 
skierowany na polską placówkę celną 
w byłym Wolnym Mieście Gdańsku. 
Do 1937 roku pełnił tam swoją funk-
cję. Zapisał się w gdańskiej Chorągwi 
ZHP jako autor hymnu „Dalej harcerze 
ramię do ramienia”, muzykę doń skom-
ponował Feliks Nowowiejski. Ojciec 
mój, także Tadeusz, był gdańskim har-
cerzem, między innymi drużynowym 
przy Gimnazjum Polskim, a później 
komendantem Hufca Gdańsk Śród-
mieście. We wrześniu 1939 uczestni-
czył w obronie Kępy Oksywskiej, za co 
otrzymał Srebrny Krzyż Virtuti Militari. 
Pocieszające, że w końcu Paweł Adamo-
wicz ochłonął…    

– Niesmak wywołany jego jedno-
osobową próbą zablokowania armii 
pozostał...

– I dlatego zabieram głos. Pierw-
szy raz zareagowałem, gdy rondo w 
Kokoszkach nazwane zostało „Ron-
do Graniczne Wolne Miasto Gdańsk 
– Rzeczpospolita Polska (1920–1939)”. 
Tam przebiegała granica, ale co to ma 
wspólnego z Polakami w Wolnym Mie-
ście Gdańsku, tym bardziej, że dla nich 
miasto wolnym nie było…

– Nazwa jak nazwa. Warto o nią to-
czyć spory? 

– Nie tylko nazwa, lecz jest ciąg 
zdarzeń i nazw. Wysłałem wówczas e-
-mail do prezydenta Gdańska z apelem 
i propozycją, by plac przed Muzeum II 
Wojny Światowej nosił nazwę Polonii w 
byłym Wolnym Mieście Gdańsku. Bez 
skutku. Ale proszę odnieść na przykład 
to do honorowania osoby Guentera 
Grassa…

– Czyżby zagnieździła się tutaj jakaś 
ukryta opcja niemiecka? 

– Nie wiem, czy ukryta, czy jawna, 
ale jej przejawem było, według mnie, 
nadanie mu honorowego obywatelstwa 
miasta Gdańska, mimo że wyszło na jaw, 
iż pisarz służył w Waffen SS (1944–45 
w 10. SS-Panzer-Division „Frundsberg” 
– dop. red.). Był gdańszczaninem, nobli-
stą, ale sam zgłosił się do tej formacji. 
Zgodziłbym się na jego ławeczkę, na 

uliczkę nawet, ale nie na taki honor. W 
tym się różnię z władzami miasta…

– Mamy dzisiaj wyjątkowo głęboki 
podział w społeczeństwie…

– Nie chodzi mi o wojnę dwóch 
plemion. To jest oczekiwanie na reak-
cję władz miasta, uzasadnioną patrio-
tyzmem. Warto poszukać odpowiedzi, 
dlaczego łatwo zapomina się w Gdań-
sku o tych, którzy ryzykowali życie dla 
polskiego Gdańska i zastanowić się, czy 
można dla nich zrobić więcej. Do Rady 
Miasta w 1996 roku wpłynął wniosek 
Komendy Chorągwi ZHP, by nazwami 
ulic upamiętnić pamięć gdańskich har-
cerzy i do dnia dzisiejszego nie został 
rozpatrzony. I mam na myśli nie tylko 
mojego ojca ujętego w tym wniosku… 

– Historia miasta była skomplikowa-
na...

Rozmowa z doktorem inżynierem TADEUSZEM 
SZYMAŃSKIM, pracownikiem Politechniki Gdańskiej 
i przewodniczącym NSZZ „Solidarność” na tej uczelni, 
wnukiem i synem harcerzy gdańskich Wolnego Miasta 
Gdańska

ROZMOWA MAGAZYNU

Marzy się komuś w Gdańsku rodzaj nieuzasadnionej autonomii
– Mój ojciec spędził resztę wojny 

jako jeniec. Był ciężko ranny i 15 wrze-
śnia 1939 roku został umieszczony w 
szpitalu w Babich Dołach. Po kapitulacji 
Oksywia najciężej rannych przewiezio-
no statkiem Wilhelm Gustloff (znany 
statek pasażerski, zamieniony na okręt 
szpitalny) do Reserve Lasarett w Szle-
zwiku-Holsztynie, w którym przebywał 
7 miesięcy. Po leczeniu został wywiezio-
ny do oflagów w Ittzehoe, Sandbostel, 
Lubece i II D Gross Born (nieopodal 
dzisiejszego miasteczka Borne-Sulino-
wo.). To też symbolika skomplikowanej 
historii i tragedii wojny totalnej. 

– Kogo więc mamy upamiętniać 
w Gdańsku, skoro nawet Wester-
platte przez lata było miejscem za-
niedbanym? 

 – Rozumiem, że różne sentymenty mu-
szą wybrzmieć, że była wielokulturowość, 
była Hanza, ale przecież to jest polskie mia-
sto. Zabrakło więc refleksji, aby zaakcepto-
wać inicjatywę uhonorowania harcerzy pol-
skich z Wolnego Miasta Gdańska poprzez 
nadanie ich imienia gdańskim ulicom. Tych 
kilku dzielnych harcerzy czeka. To choćby 
harcmistrz Jan Ożdżyński, który poległ 1 
września w budynku dyrekcji kolei, broniąc 
hitlerowcom wstępu do gmachu PKP. To 
Oskar Żawrocki, harcmistrz, dowódca har-
cerskiego plutonu w wojnie z bolszewikami 
i twórca harcerskich oddziałów bojowych i 
adiutant pułkownika Dąbka, To też Michał 
Urbanek, współtwórca gdańskiego harcer-
stwa, komendant hufca w Gdańsku, i Teo-
dor Delong, który bronił Kępy Oksywskiej, 
Tadeusz Kulczycki, komendant II Hufca 
Gimnazjalnego Harcerzy w Gdańsku. który 
walczył w 2 Pułku Strzelców Podhalańskich, 
przez Sowietów osadzony w Starobielsku i 
zamordowany.  

– Gdańsk w latach 30. roił się od 
prowokatorów i bojówkarzy. Trzeba 
było odwagi, by pokazać się na ulicy 
w mundurku harcerskim…  

– Tym bardziej prezydent Gdańska, 
który patronuje odbywającemu się zlo-
towi ZHP, powinien znaleźć miejsce 
dla gdańskich harcerzy na miejskich 
tabliczkach z nazwami ulic.  

– Na to trzeba jednak inicjatywy ma-
gistratu, zgody ratusza…

– Nie była potrzebna żadna zgoda, 
gdy przed sześciu laty nad bramą stocz-
ni umieszczono z inicjatywy prezydenta 
Adamowicza imię zbrodniarza Lenina. 
Czy gdy na budynku dawnej poczty przy 
Dworcu Głównym przywrócono napis 
„Postamt”. Gdańscy pocztowcy zostali 
wymordowani. Był to mord sądowy… 

– Poczta Polska w Wolnym Mieście 
Gdańsku powstała na mocy traktatu 
wersalskiego. Urząd pocztowy zaata-
kowany przez Niemców 1 września 
1939 roku znajdował się przy daw-
nym placu Heweliusza…

– Wiem, ale w jakim celu pisze się 
na murze, po niemiecku, nazwę daw-
nej dworcowej poczty, czy też nadaje się 
tramwajowi barwy Wolnego Miasta, a 
innemu pojazdowi szynowemu imię 
Adolfa Friedricha Butenandta? To no-
blista, notabene dr Honoris Causa mo-
jej uczelni, chemik, wybitny naukowiec, 
ale służący zbrodniczej ideologii, który 
podpisał przysięgę wierności Adol-
fowi Hitlerowi. To zbyt wiele jak na 
przypadek. Ten ciąg zdarzeń wywołuje 
nieodparte wrażenie, że marzy się tu-
taj komuś jakiś rodzaj nieuzasadnionej 
autonomii. 

Rozmawiał Artur S. Górski 

Jesienią zdecydujemy, kto będzie 
gospodarzem naszej gminy, miasta, 
powiatu, województwa. Do urn w 
pierwszej turze pójdziemy 21 paź-
dziernika br. Druga tura (tam, gdzie 
będzie to niezbędne) 4 listopada.

Kalendarz wyborczy ruszył wraz z 
ogłoszeniem przez premiera Mateusza 
Morawieckiego daty wyborów samo-
rządowych. 

Do poniedziałku, 27 sierpnia br. ko-
mitety wyborcze muszą się zarejestrować. 
Do 27 sierpnia konieczne jest też podanie 
do publicznej wiadomości, w formie ob-
wieszczenia, informacji o okręgach wybor-
czych, ich granicach, numerach i liczbie 
radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie 
terytorialnej komisji wyborczej dla wybo-
rów do rad gmin, rad powiatów, sejmików 
województw oraz wyborów wójtów, bur-
mistrzów i prezydentów miast.

26 września mija czas na zgłaszanie 
kandydatów na wójtów, burmistrzów i 
prezydentów miast.

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

Kalendarz wyborczy
Obywatele, którzy stale zamieszkują 

obszar danej gminy, ale nie są w niej zamel-
dowani, mogą zostać wpisani do rejestru 
wyborców po złożeniu pisemnego wnio-
sku w urzędzie tej gminy. W dokumencie 
należy uwzględnić imię i nazwisko wnio-
skodawcy, imię ojca, datę urodzenia oraz 
numer ewidencyjny PESEL. Do wniosku 
należy też dołączyć: kserokopię aktualnego 
dokumentu tożsamości wnioskodawcy, pi-
semną deklarację, w której zainteresowany 
podaje swoje obywatelstwo i adres stałego 
zamieszkania na terytorium RP. Decyzję o 
przyjęciu bądź odrzuceniu wniosku podej-
muje wójt (burmistrz, prezydent miasta) w 
terminie 3 dni od wniesienia dokumentu.

W przypadku wyborów samorządo-
wych nie istnieje możliwość głosowania 
spoza granic kraju.

Do głosowania z wykorzystaniem 
pełnomocnictwa są uprawnione osoby 
niepełnosprawne. Pełnomocnikiem może 
zostać wyłącznie obywatel wpisany do re-
jestru wyborców w danej gminie. Wyborca 
niepełnosprawny może też głosować kore-
spondencyjnie. (asg)
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Od 13 lipca 2018 r. siedziby firmy Arriva Bus w Tczewie, w Toruniu, Kołobrzegu i 
wielu innych miastach Polski były oflagowane, gdyż NSZZ „Solidarność” wraz z innymi 
związkami zawodowymi działającymi w tej ogólnopolskiej firmie transportowej weszła 
w spór zbiorowy z pracodawcą. Po kilku dniach związkowcy spór zawiesili, a flagi zdjęli. 
Na rozpoczęcie rozmów dają czas pracodawcy do 3 września 2018 r. Związkowcy do-
magają się podjęcia przez pracodawcę rozmów na temat podwyżek płac.

– Jesteśmy najniżej opłacanymi pracownikami w rejonie północnym – mówi 
Sławomir Smoliński, przewodniczący NSZZ „Solidarność” w tczewskim oddziale 
Arriva Bus. – U nas kierowcy autobusu zarabiają około 1700 zł netto, dlatego wielu 
z nich rezygnuje z pracy. Mamy coraz mniej kierowców, więc kursy są zawieszane. 
W innych firmach przewozowych, na przykład w Gdańsku, ale i w Tczewie, stawki 
są znacznie wyższe. My dostajemy za godzinę 10,50 zł, a w gdańskim Zakładzie 
Komunikacji Miejskiej stawka wynosi 18 zł.

Zdaniem związkowców linii nr 50, obsługującej trasę Tczew – Gdańsk, grozi 
likwidacja. Jest to, jak twierdzą, wynik złego zarządzania firmą. Już w ubiegłym roku 
w okresie szkolnym wiele kursów było zawieszonych. W tym roku prawdopodobnie 
od września będzie podobnie. Zgodnie z rozkładem jazdy autobusy te kursują co 
20 minut i jest ich kilkanaście w ciągu dnia. Jednak z powodu braku kierowców 
wiele z nich nie wyjedzie w trasę.

W tczewskim oddziale Arriva pracuje obecnie 60 kierowców, z czego ponad 
połowa z nich należy do „Solidarności”.

– Zawiesiliśmy spór, bo chcemy pokazać pracodawcy naszą dobrą wolę – wyja-
śnia Sławomir Smoliński. – Czekamy na te rozmowy. Jeśli do 3 września pracodawca 
ich nie podejmie, powrócimy do protestu, nasze siedziby zostaną oflagowane. Na-
tomiast jeśli po 3 września pracodawca nadal będzie unikał rozmów ze związkow-
cami, to podejmiemy uchwałę o strajku, co jest ostatecznością.

Na stronie internetowej firmy Arriva Bus znajdują się ogłoszenia o pracy głównie dla 
kierowców, również w Tczewie. Firma składa im interesującą ofertę, proponując umowę o 
pracę na pełny etat i terminową płatność wynagrodzenia. Będą oni zatrudnieni w „firmie 
o ugruntowanej pozycji na rynku usług transportowych w Europie, przewożącej ponad 1,5 
miliarda pasażerów rocznie w 14 krajach”. Arriva szczyci się, że zatrudnia ponad 55 tysięcy 
pracowników (w Polsce ponad 1200), którym zapewnia dobrą atmosferę pracy.

Czy aby na pewno? 
(mig)

Protestujący pracownicy przed swoim zakładem.

Zarząd Portu Lotniczego Gdańsk 
im. Lecha Wałęsy co roku z dumą pod-
sumowuje wyniki. W 2016 roku lotni-
sko po raz pierwszy przekroczyło liczbę 
4 milionów obsłużonych pasażerów. W 
2017 roku to 4,6 miliona podróżnych. 
Rośnie zysk netto spółki. W ubiegłym 
roku wyniósł on prawie 25 milionów 
złotych. Cel na 2018 rok? Obsługa 5 
milionów pasażerów.

Co z tego mają pracownicy? Co kry-
je się za wymuskaną fasadą, zadowolo-
nymi VIP-ami, eventami? Jak haruje 
handling, jak zarabiają SOL-iści? 

Rywalizacja o niebo

Strajk w Ryanair i w PLL LOT, pe-
rypetie i upadłość linii OLT (lipiec 
2012) i AirBerlin (27 października 2017 
– ostatni lot) przypominają, że są też 
załogi, pracownicy, obsługa naziemna. 
Wokół lotnisk i na polskim niebie toczy 
się rywalizacja. O pasażera, o połącze-
nia, o zysk. Gra bywa brutalna. O mały 
włos nie doprowadziłaby do upadłości 
PLL LOT. 

Konkurenci, przejmując flotę i ry-
nek, dużo by zyskali. A przecież na 
przykład Berlin ma od lat kłopot z 
wielkim hubem Berlin Brandenburg 
Airport, którego budowa ślimaczy się 
niemiłosiernie. Do gry stawały Lufthan-
sa, linie z Emiratów Arabskich itd. 

Pracownik

Kim jest pracownik na lotnisku? 
Warto o to zapytać kogoś, kto na lotni-
sku przepracował lata, ma doświadcze-
nie i zna branżę. 

– Samozatrudnienie, ograny temat, 
to ciągle problem do rozwiązania. Na 
samozatrudnieniu są załogi, piloci, ste-
wardesy, stewardzi, zatrudnieni przez 
firmę córkę LOT w relacji firma-firma. 
A czy oni wynajmują samoloty? – pyta 
retorycznie Robert Siarnowski, prze-
wodniczący Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” Portu Lotniczego 
Gdańsk i Krajowej Sekcji Pracowników 
Transportu Lotniczego i Obsługi Lotni-
skowej NSZZ „Solidarność”.

Nowe prawo związkowe daje samo-
zatrudnionym możliwość przynależ-
ności do związków zawodowych. Od 
stycznia 2019 roku prawo tworzenia 
organizacji związkowych i wstępowania 
do nich rozszerzone będzie na wszyst-
kich świadczących pracę, bez względu 
na podstawę zatrudnienia. 

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha 
Wałęsy zatrudnia około 300 pracowni-
ków, 80 należy do „Solidarności”. 

Robert Siarnowski jest przekonany, 
że pracodawca szuka sposobów obni-
żania kosztów głównie na pracowni-
kach. 

– Jest wiele możliwości, aby „zaosz-
czędzić” na pracownikach. Ale warto 
pamiętać, że port lotniczy to czuły or-
ganizm, a oszczędności nie mogą od-

bijać się na jakości usługi, a w końcu 
na bezpieczeństwie pasażerów i załóg 
– tłumaczy Siarnowski.

Pracownicy są niezadowoleni. Mają 
powody. Ba, grożą strajkiem w PLL 
LOT. Jednak faktem jest też, że firma 
złapała drugi oddech i LOT wychodzi 
na prostą.

– Prowadzone są działania wzmac-
niające LOT. Trzeba najpierw „wypro-
stować” firmę, potem zająć się realizacją 
postulatów, aby nie zatopić rodzimego 
przewoźnika – uważa Siarnowski. 

Do NSZZ „S” należą generalnie pra-
cownicy naziemni. To oni zapewniają 
paliwo do statków powietrznych, obsłu-
gują kasy biletowe, prowadzą obsługę 
naziemną, prowadzą i ustawiają samo-
loty, odśnieżają pasy startowe, odladza-
ją maszyny, czuwają w centrum dozoru 
bezpieczeństwa technicznego, obsługu-
ją wózki i transportery. 

Rada suto opłacana

Nad lotniskiem, jako przedsiębior-
stwem, czuwa Rada Nadzorcza. W niej 
zaś bryluje z woli Mieczysława Struka, 
pomorskiego marszałka, Jacek Karnow-
ski, prezydent Sopotu. W Porcie Lotni-
czym Sopot ma 2 proc. udziałów. W 2017 
r. prezydent Karnowski za tę fatygę zaro-
bił 89 tys. zł (7,3 tys. na miesiąc), a rok 
wcześniej 87 400 zł. 

– Pracownik, który tyra na zmiany 
przez cały rok, w żaden sposób nie zarobi 
takich pieniędzy. A włodarz, za posiedze-
nie raz w miesiącu, w ramach swych obo-
wiązków wyciśnie taką dodatkową sumę. 
To ludzi drażni – zauważa Siarnowski. 

Siedmioosobowa Rada Nadzorcza 
lotniska, której przewodzi Jan Zarębski, 
eksmarszałek pomorski, wydelegowany 
przez prezydenta Gdańska Pawła Ada-
mowicza, kosztuje Pomorzan 600 tysięcy 
złotych rocznie. W jej składzie są też: Ma-
ciej Dobrzyniecki, wiceprzewodniczący, 
Ewa Bojanowska, sekretarz, oraz Piotr 
Ciechowicz, Jacek Karnowski, Elżbieta 
Sobańska i Robert Szaj – członkowie.  

– Spośród członków Rady Nadzor-
czej Portu Lotniczego nikt nie ma nic 
wspólnego z lotnictwem. Poza tym, że 
być może częściej niż przeciętny rodak 
jest pasażerem. Skoro w radzie nie ma 
fachowców od lotnictwa, to to gremium 
interesuje jedynie wynik finansowy – do-
daje Siarnowski.

Kadry rotacyjne

Pracownicy odpowiadają nie tylko 
za sprawność obsługi, ale i za bezpie-
czeństwo. Na lotnisku przebiega granica 
państwa. A średnia pensja na rękę to 3 
tysiące złotych. Stąd i rotacja, na przykład 
w Służbie Ochrony Lotniska (SOL). 

– Pracownicy nie jedzą tortu, który 
wypracowują. Pracownik nie jest zauwa-
żalny w tym łańcuszku. Gdyby pensje 
były atrakcyjne, to nie trwałby non stop 
nabór na stanowiska, a ludzi nie ma. Bez 
fachowców skomplikowana lotniskowa 
machina nie zadziała. Prezes Portu Lot-
niczego dba o przeloty, chwali się wzro-
stem przewozów. Generalnie to zna się na 
ekonomii i tabele umie wypełnić, ale on 

Między niebem a ziemią są pracownicy lotniska

Protest w Arriva Bus Transport Polska 
zawieszony do 3 września

nie zna specyfiki pracy na dole – uważa 
Siarnowski. 

Na pensjach najłatwiej oszczędzić. 
– Liczy się maksymalizacja PAX-ów 

i przewóz. Stąd pośrednie dotowanie ta-

nich linii, a firmy headlingowe jadą na 
oparach, by się tylko spiąć – dodaje. 

Zdaniem związkowców tanie linie 
lotnicze psują rynek usług lotniczych. 
Gdzieś trzeba znaleźć różnice w cenach, 
więc zarządy prześcigają się: jeszcze taniej, 
jeszcze taniej…  

– To są naczynia połączone. Taniej, 
szybciej, a przecież źle zamocowany ba-
gaż, błąd w wyważeniu maszyny, może 
przysporzyć nie lada problemów – za-
uważa Siarnowski. 

Gdańskie lotnisko rozwija się dzięki 
turystom, a głównie dzięki niedostatkom, 
które pchają ludzi do szukania godziwie 
płatnej roboty w Europie.

Artur S. Górski

SŁOWNICZEK
PAX – pasażer
HANDLING – obsługa naziemna
CHECK-IN – punkt odprawy biletowo-
-bagażowej
HAJMAN – urządzenie rentgenowskie
BOARDING – wejście na pokład
GATE – bramka
MARSHALLER – koordynator ruchu 
lotniczego naziemnego
RAMPA – obsługa płytowa
RZYGAŁKI – torby
JEDYNKA – szefowa pokładu
LOADSHEET – dane wyważeniowe, 
liczba pasażerów i bagaży

PRACOWNICY GDAŃSKIEGO LOTNISKA CHCĄ UDZIAŁU W ZYSKACH

Wielu z nas korzysta lub skorzystało już z usług linii lotniczych. Przeloty już 
dawno przestały być ekskluzywną fanaberią. Tanie linie lotnicze otworzyły 
niebo, a porty lotnicze prześcigają się w liczbie przewiezionych PAX-ów, 
czyli pasażerów.  

UDZIAŁOWCY
GDAŃSK: 4213 udziałów,
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE: 
4116 udziałów
PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE 
„PORTY LOTNICZE”: 3645 udziałów
GDYNIA: 280 udziałów
SOPOT: 275 udziałów

Robert Siarnowski przy dreamlinerze LOT-u pomalowanym specjalnie z okazji  
100-lecia niepodległości.
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Przyjechali z różnych stron Polski: 
z Gdańska, Gdyni, Lublina, Zielonej 
Góry, Rzeszowa, Krakowa, Torunia, 
Poznania, Wrześni, Chełmna, Świecia, 
Strzałkowa, Gądek, Olsztyna, Białego-
stoku, Torunia, Koszalina, Warszawy… 
Razem prawie 300 osób. Wszyscy są 
członkami „Solidarności” i pracują 
w sklepach wielkopowierzchniowych. 
Większość z nich jest pracownikami 
Makro Cash & Carry należącego do 
niemieckiego koncernu Metro Group. 
Stawili się też ich  koledzy z Biedron-
ki, Auchan, Tesco, H&M…, wspierając 
pikietujących.

Na parking przed budynkiem zarzą-
du Makro Polska S.A. nie mieli prawa 
wstępu, chociaż pierwotnie właśnie tam 
miała się odbyć pikieta. Okazało się, że 
krakowska firma Buma administrują-
ca terenem w Warszawie, gdzie siedzibę 
ma Makro, wysłała 13 sierpnia br. do 
Komisariatu Policji w Warszawie proś-
bę o wsparcie, gdyż ich zdaniem pikieta 
jest nielegalna.

Zabrakło pracodawcy

Podczas pikiety związkowcy prze-
czytali memorandum skierowane do 
zarządu Makro Polska S.A., które w po-
niedziałek, 20 sierpnia zostało przekazane 
na ręce przedstawicieli firmy. Nie mogli 
tego zrobić podczas pikiety, bo nikt ani z 
zarządu, ani z PR Makro nie pojawił się 
na wiecu. W memorandum znalazły się 
między innymi takie słowa:

My, pracownicy Makro, tu stojący na 
tym placu… chcemy pracować w firmie, 
rozwijać się zawodowo, ale i materialnie, 
co jest zasadniczym elementem życia 
ludzkiego, dlatego też akcentujemy nasze 
problemy, chcemy zmieniać oblicze firmy 
na bardziej przyjazne pracownikom. Pod-
stawowym problemem jest zaspokojenie 
potrzeb finansowych pracowników, w ta-
kim stopniu aby pracownik nie myślał tyl-
ko i wyłącznie o przeżyciu lub wegetacji.

Pojawienie się pracowników określa-
nych jako wielozadaniowi, co jest związa-
ne z szeroko pojmowanym pojęciem opty-
malizacji, stanowi podstawowy problem. 
Pracownik, który wykonuje pracę za trzy 
osoby, jest rozliczany ze wszystkich zadań 
mu powierzonych. Oczywiście nie może 
być w trzech miejscach jednocześnie. Ob-
ciążenie pracą w takim przypadku jest 
duże, ponad jego siły, co w konsekwencji 
prowadzi do zwolnień lekarskich, co po-
woduje jeszcze większy natłok pracy…

– Do protestu doszło dlatego, że 
pracodawca jedynie pozoruje dialog 
społeczny, a na argumenty związkow-
ców pozostaje głuchy – mówił Robert 
Szmagaj, przewodniczący „Solidarno-
ści” w Makro Cash & Carry Polska S.A. 
– Pracodawca okopał się na stanowisku. 
Nie jest w stanie dokonać jakichkolwiek 
regulacji płacowych, a od nas oczeku-
je postulatów, które nie są związane z 
budżetem pracodawcy, co jest czystą 
abstrakcją, bo obojętnie, jaką zastosu-
jemy formę naszych oczekiwań, zawsze 
będzie to powiązane z budżetem. Szefo-
stwo nie ujawnia informacji o wynikach 
finansowych spółki, konsekwentnie 
odmawia rozpoczęcia rozmów o pod-
wyżkach oraz stwarza fałszywy obraz 
wspólnoty organizacyjnej. Wmawia 
pracownikom, że wszyscy są jednako-
wo ważni, po czym odmawia uczciwego 
podziału zysków.

– Chcemy mieć wgląd do dokumen-
tacji, do wyników ekonomicznych, tak 
jak mają związki zawodowe na Zacho-
dzie – dodał Alfred Bujara, przewod-
niczący Prezydium Krajowego Sekre-
tariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń 
NSZZ „Solidarność”. – One wiedzą, 
jakie zyski dana korporacja wypra-
cowuje. My tego w Polsce nie wiemy. 
Wszystko jest ukrywane. Chodzi nam 
o prawdziwe koszty, które są transfe-
rowane pomiędzy spółkami, pomiędzy 
Niemcami a Polską. Tu jest szkopuł. My 
wiemy, o co się upominamy. Głowy do 

góry! Razem możemy zwyciężyć i ra-
zem wygramy.

Ze sceny padały gorzkie słowa. Mó-
wiono o zdezelowanym, starym sprzę-
cie, na którym pracuje się w Makro, o 
wypadkach przy pracy w związku ze 
złym stanem technicznym wielu urzą-
dzeń, o zniszczonych, wymagających 
generalnego remontu budynkach.

– Jak pada deszcz, to woda leci nam 
na głowy, spadają nam nawet części 
sufitu – mówiła Barbara Wiśniewska 
z Makro w Ząbkach. – Towar jest za-
bezpieczany foliami, bo moknie. Mamy 
dziurawy dach. Nasza hala się zawali.

Wspomniano też o brakach kadro-
wych na wszystkich stanowiskach, m.in. 
wśród pracowników ochrony, którzy w 
pojedynkę nie są w stanie pilnować du-
żej hali sklepowej, co powoduje spore 
straty w towarze. Przypomniano, że w 
Makro nie ma układu zbiorowego pra-
cy, nie prowadzi się żadnego dialogu 
społecznego. Pracę po wolnej niedzieli 
rozpoczyna się w poniedziałek o godz. 
0.15. Podkreślano też, że w halach bra-
kuje towaru, że jest on drogi, o co mają 
pretensje klienci.

Nie chcą być tanią siłą roboczą

– Protestujemy przeciwko złym 
warunkom pracy w Grupie Metro – 
stwierdził Alfred Bujara – Upominamy 
się o swoje prawa. Nie zgadzamy się na 
to, co nam ten międzynarodowy praco-
dawca funduje. W Niemczech pracow-
nicy zarabiają czterokrotnie więcej, a 
wydajność pracy jest dwu-, trzykrotnie 
mniejsza niż w Polsce…. Jesteśmy tanią 
siłą roboczą do wyprowadzania zysków 
z Polski. I to w świetle prawa. Dlatego 
pracodawcy nie chcą z nami rozma-
wiać. Dzisiaj nawet Ukraińcy nie chcą 
pracować w sieciach.

Daniel Cichocki, członek Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Soli-
darność”, a także członek prezydium 

dzialny za całą halę i wszystko, co się 
w tej hali dzieje, a więc wypadki, dzieci, 
które wejdą na halę i coś się im stanie, 
za pineski wbijające się w buty, za stan 
zdrowia pracownika…), które pełni się 
za darmo.

Jedna z pracownic Makro mówiła: 
– My lubimy  swoją pracę, ale nie lu-
bimy tego, że kiedy przychodzą nowi 
pracownicy, to każą nam ich uczyć, 
a oni zarabiają tyle samo co my bądź 
więcej. Jak mam się czuć, przekazując 
swoją wiedzę, która kosztuje, którą na-
byłam pracując 10 lat w Makro, a zara-
biać mniej od osoby, która się dopiero 
uczy. Na dodatek ta osoba po trzech 
miesiącach odchodzi, bo dla niej nasza 
praca jest zbyt trudna. Czy to jest spra-
wiedliwe?

Na pikietę przybyli także przedsta-
wiciele Krajówki, w tym Dariusz Pa-
czuski, reprezentujący „S” w Auchan, a 
jednocześnie przewodniczący Regional-
nej Sekcji Pracowników Handlu NSZZ 
„Solidarność”, który stwierdził, że „trze-
ba wywalczyć lepsze jutro dla pracow-
ników sieci handlowych.” Uznał też, że 
to „koniec totalnego wyzysku!” Dotarli 
również członkowie Rady Pracowników 
Handlu, jak Ewa Chełminiak, przewod-
nicząca Komisji Zakładowej NSZZ „S” 
Centrum Logistycznego H&M.

Lekcja wychowania

Najliczniejszą grupą do Warszawy 
dotarli związkowcy z Regionu Gdań-
skiego. Wśród nich była 11-letnia Mo-
nika, towarzysząca mamie i siostrze, 
pracownicom gdańskiego Makro. 
Miała ze sobą chustkę z napisem „So-
lidarność” i trąbkę. Po pikiecie tak ją 
skomentowała:

– Najbardziej na tej pikiecie podo-
bało mi się to, że ludzie wychodzili na 
scenę i odważnie wypowiadali swoje 
zdanie. Nie bali się mówić o proble-
mach w pracy. Zaimponowała mi pani, 

wiec, przypomniała, że na pracodaw-
ców nic tak nie działa drażniąco, jak 
praca zgodnie z zasadami BHP.

Dużą grupę wsparcia stanowili 
członkowie „S” z wielkopolskich Bie-
dronek. Na pikietę przyjechali niemal 
z całym przedszkolem. Razem było 
ośmioro dziećmi. Najmłodsze miało 
trzy lata.

– W Biedronce mamy te same 
problemy negocjacyjne, co w Makro 
– twierdzili pracownicy poznańskiej 
Biedronki. – Warunki pracy i płacy 
pogorszyły się, kierownictwo nie ma 
koncepcji na zatrzymanie pracowni-
ków. Nie przyjmuje się nowych. Wielu 
pracowników jest wyczerpanych i psy-
chicznie, i fizycznie, więc odchodzi. Tak 
samo jest w Makro, dlatego przyjechali-
śmy ich wesprzeć.

Pracownicy Makro chcą, aby wyna-
grodzenia dla każdego zatrudnionego w 
spółce wzrosły o 400 zł brutto, czyli 280 
zł na rękę. Domagają się też stażowego 
w wysokości 1 procenta za każdy prze-
pracowany rok, ale dopiero po przepra-
cowaniu 5 lat. Taka zmiana pozwoliłaby 
przybliżyć poziom płac do pułapu śred-
niej krajowej w branży handlowej, która 
wynosi obecnie 2631 zł brutto. Związki 
zastrzegły, że nie ma zgody na dalsze 
zamrażanie pensji, co miało miejsce w 
ostatnich miesiącach, na przeciążenie 
pracowników obowiązkami, co dzieje 
się od wielu lat, ani na marginalizowa-
nie związków zawodowych.

„Solidarność” jest jedynym związ-
kiem w Makro i za przynależność do 
niego pracownicy są szykanowani. 
Dlatego większość uczestników pikie-
ty, którzy pracują w Makro, prosiła, aby 
nie wymieniać ich z imienia i nazwiska. 
Wielu ich kolegów nie zdecydowało się 
na przyjazd do Warszawy, bo się oba-
wiało konsekwencji.

Maria Giedz

W OBRONIE PRAW PRACOWNIKÓW MAKRO CASH & CARRY

Chcą rozmów z pracodawcą
Chcą większego zatrudnienia i wyższego wynagrodzenia. Chcą zmian w polityce płacowej, uszanowania wkładu 
pracowników w rozwój firmy, zrozumienia potrzeb socjalnych i bytowych, zmniejszenia obciążenia pracą, tak aby 
jeden pracownik nie musiał wykonywać czynności za trzy osoby. Bezskutecznie, jako członkowie „Solidarności”, 
próbowali o tym rozmawiać z pracodawcą. Zorganizowali więc wiec informujący polskie społeczeństwo o sytuacji 
pracowników handlu w Makro Cash & Carry Polska S.A. Spotkali się w niedzielę, 19 sierpnia 2018 r. na łące, tuż 
za płotem lotniska Okęcie, przy alei Krakowskiej w Warszawie, naprzeciwko wielkiego budynku niemieckiego 
koncernu Metro Group, którego są pracownikami. Na parkingu przed budynkiem zarządu firmy, w której pracują, 
nie wolno im było pikietować.
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Uczestnicy pikiety w obronie pracowników Makro Cash & Carry.

Komisji Zakładowej „Solidarności” w 
Makro, zastanawiał się, czy przypad-
kiem pracodawca swoją postawą nie 
chce doprowadzić do upadłości firmy, 
skoro stażystom płaci więcej niż wielo-
letnim pracownikom. Wspomniał też o 
dodanych dyżurach „MOD” (menedżer 
hali, który pełni dyżur, jest odpowie-

która opowiedziała historię swojej ko-
leżanki, wychowującej dwójkę dzieci, a 
zarabiającej 1300 zł na rękę. Wiem, jak 
to jest ciężko za takie pieniądze przeżyć. 
Moja mama była w podobnej sytuacji, 
wychowywała naszą trójkę. Siostra 
i brat już zaczęli pracować, więc jest lżej. 
Jeśli znowu mama z siostrą będą jechać 
na taki wiec, to ja też pojadę. Będę je 
wspierać, bo to taka nasza solidarność 
– stwierdziła Monika, uczennica piątej 
klasy.

Iwona Osenkowska, jako przedsta-
wiciel Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S”, przez lata również handlo-



11Nr 9/wrzesień 2018ROZMOWY „MAGAZYNU SOLIDARNOŚĆ”

Stawiam na pracę zespołową
KRAJOWY SEKRETARIAT PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Rozmowa ze ZBIGNIEWEM SIKORSKIM, przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego 
NSZZ „Solidarność”

– 21 czerwca zostałeś wybrany 
na przewodniczącego Krajowego 
Sekretariatu Przemysłu Spożyw-
czego NSZZ „Solidarność”. Jakie są 
najważniejsze problemy w branży 
spożywczej?

– Najważniejsze problemy pracow-
nicze w branży spożywczej, w której w 
Polsce zatrudnionych jest od 400 do 500 
tysięcy osób, to złe warunki pracy, niskie 
wynagrodzenia, brak zbiorowych ukła-
dów pracy. Jako „Solidarność” chcemy 
działać na rzecz godnych miejsc pracy i 
godnych wynagrodzeń w przedsiębior-
stwach przetwórczych i transportowych 

związanych z przetwórstwem i sprzeda-
żą artykułów spożywczych. 

– Skuteczność związku zawodowe-
go ściśle wiąże się z liczbą człon-
ków. Jak duży pod tym względem 
jest Krajowy Sekretariat Przemysłu 
Spożywczego?

– W skład sekretariatu wchodzi kilka 
krajowych sekcji, które razem skupiają 
około 13 tysięcy członków. Jednym 
z priorytetów mojego programu na 
nową kadencję jest zwiększanie liczby 
organizacji, które należą do sekreta-
riatu, ale także rozwój związku, a więc 

działania na rzecz zwiększenia uzwiąz-
kowienia w branży. Chciałbym również 
wzmocnienia struktur branżowych, w 
tym zwiększenia ich finansowania. Nie 
chodzi tu o jakąś rewolucję, ale składka 
związkowa powinna być trochę inaczej 
dzielona. 

– Czy masz już pomysły, jak ruszyć 
z pozyskiwaniem nowych członków 
Związku?

– 9 lipca na nadzwyczajnym posie-
dzeniu Rady Sekretariatu przedstawiłem 
projekt dotyczący rozwoju struktury. 
Między innymi wystąpiłem z wnioskiem 
do IUF (Światowy Związek Branży Spo-
żywczej) o powołanie koordynatora do 
spraw rozwoju związku przez IUF, który 
jednocześnie finansowałby jego działal-
ność. Chodzi tu o rozwój związku w fir-
mach ponadnarodowych, jak np. Nestle, 
Danone. Jestem dobrej myśli, bo wstęp-
nie jest zainteresowanie tym pomysłem. 
To na poziomie międzynarodowym. Na-
tomiast na szczeblu krajowym jestem po 
rozmowie z Działem Rozwoju Związku 
Komisji Krajowej i już planujemy rozpo-
częcie wspólnych działań na terenie ca-
łego kraju. Przede wszystkim zależy mi 
na rozpoczęciu współpracy z zarządami 
regionów NSZZ „Solidarność”. Poza 
tym jako przewodniczący sekretariatu 
będę odwiedzał podstawowe organiza-
cje związkowe, które są już zrzeszone 
w strukturach branżowych, ale również 
i te, które być może w przyszłości do nas 
przystąpią. 

– Z Twojej inicjatywy problematy-
ka branży spożywczej wprowadzo-
na została na forum Rady Dialogu 
Społecznego. Czy są już jakieś tego 
efekty?

– W styczniu ubiegłego roku w Ra-
dzie Dialogu Społecznego został po-
wołany Trójstronny Zespół ds. Branży 
Spożywczej, którego celem było prowa-
dzenie branżowego dialogu społeczne-
go. Niestety, do tej pory nie doszło na-
wet do ukonstytuowania się zespołu. Na 
mój wniosek przewodniczący Komisji 
Krajowej Piotr Duda wystąpił obecnie z 

ZBIGNIEW SIKORSKI 
Jest od ponad 40 lat związany z przemysłem spożywczym (najpierw mięsnym, obecnie 
mleczarskim). Od 1980 r. należy do „Solidarności”, od 1999 r. pełni funkcję przewodni-
czącego Komisji Zakładowej NSZZ „S” w Spółdzielni Mleczarskiej Polmlek-Maćkowy. 
Od 2000 r. działa w Krajowej Sekcji NSZZ „S” Przemysłu Mleczarskiego, Spirytusowego 
i Koncentratów Spożywczych – najpierw jako delegat, wiceprzewodniczący, a od 
2005 r. jako jej przewodniczący.
W 2002 r. został wybrany na delegata na Kongres Krajowego Sekretariatu Przemysłu 
Spożywczego i członka Krajowej Rady Sekretariatu. Pełnił też funkcję sekretarza sekre-
tariatu.
W poprzedniej kadencji pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Sekretariatu 
Przemysłu Spożywczego. 21 czerwca 2018 roku został wybrany na przewodniczącego 
Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego. Odznaczony honorową odznaką 
„Zasłużony dla rolnictwa” przyznawaną przez ministra rolnictwa. Ponadto od roku 2002 
jest członkiem Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. 

W skład Krajowego 
Sekretariatu Przemysłu 
Spożywczego wchodzą:

 Krajowa Sekcja Pracowników Prze-
mysłu Mięsnego, Drobiarskiego i 
Tłuszczowego

 Krajowa Sekcja Przemysłu Owocowo-
-Warzywnego

 Krajowa Sekcja Przemysłu Mleczar-
skiego, Spirytusowego i Koncentra-
tów Spożywczych

 Krajowa Sekcja Przemysłu Piwowar-
skiego

 Krajowa Sekcja Pracowników Przemy-
słu Tytoniowego 

 Krajowa Sekcja Hotelarstwa i Gastro-
nomii

 Krajowa Sekcja Gier Losowych i Zakła-
dów Wzajemnych

 Krajowa Sekcja Przemysłu Cukrowni-
czego

 Krajowa Sekcja Przemysłu Cukierni-
czego, Młynarskiego i Piekarniczego

pismem do Marcina Ociepy, podsekre-
tarza stanu w Ministerstwie Przedsię-
biorczości i Technologii, z wnioskiem 
o uruchomienie działalności zespołu. 
Mam nadzieję, że wkrótce do tego doj-
dzie, bo jest bardzo dużo problemów do 
rozwiązania. Przede wszystkim sprawy 
pracownicze. Bo najważniejszy jest czło-
wiek. I nie jest to pusty slogan. Chcemy 
zająć się wynagrodzeniami pracowni-
ków poszczególnych sektorów. 

– W branży spożywczej wynagro-
dzenia są niskie, a co za tym idzie 
– brakuje rąk do pracy. Lukę na ryn-
ku pracy zapełniają obcokrajowcy, 
którzy z kolei godzą się na gorsze 
warunki i niższe płace. Jaki jest wasz 
stosunek do tego problemu? 

– Najważniejsze, aby pracobiorcy 
z zagranicy mieli takie same warunki 
pracy i płacy jak nasi pracownicy. Nie 
jesteśmy przeciwni ich zatrudnianiu, 
ale nie mogą obniżać standardów, 
które i tak w naszym kraju nie są zbyt 
wysokie. Pracownicy zagraniczni mogą 
przystępować do naszych związków, ale 
trzeba do nich dotrzeć i przekonać ich 
do tego. Spotkałem się już ze związkow-
cami z zakładów produkcyjnych Coca-
-Coli w Kijowie na Ukrainie oraz z Yuriy 
Karyagainem – przewodniczącym Mię-
dzyzakładowego Związku Zawodowego 
Pracowników Ukraińskich w Polsce.

– Jakie inne problemy wymagają 
rozwiązania?

– Chcemy zająć się sprawą wolnych 
niedziel. Oczywiście są branże, gdzie 
technologia czy inne względy wyma-
gają pracy w każdy dzień tygodnia, na-
leży jednak za pracę w dni świąteczne 
lepiej płacić. W mleczarstwie praca w 
niedzielę jest niezbędna, ale przykła-
dowo w branży owocowo-warzywnej 
już niekoniecznie. Kolejna sprawa to 
problem emerytur pomostowych, które 
są wygaszane. Wiele obiecano pracow-
nikom, którzy pracowali w warunkach 
szkodliwych. A tak naprawdę sporo 
z nich dzisiaj pozostaje bez środków 
do życia. Jestem w tej sprawie umó-

wiony na rozmowy z posłem Januszem 
Śniadkiem – przewodniczącym Rady 
Ochrony Pracy.

– Wiele z tych spraw uregulowałyby 
układy zbiorowe pracy.  

– Najpierw niech zacznie funkcjo-
nować Trójstronny Zespół ds. Branży 
Spożywczej. Będziemy tam rozma-
wiać z pracodawcami o ewentualnych 
układach zbiorowych. Chcemy dialo-
gu, prosimy tylko, aby nam w nim nie 
przeszkadzać.

– Jakie Twoim zdaniem jest znacze-
nie szkoleń w pracy związkowej?

– Rola szkoleń jest bardzo ważna. 
Przeszkoleni działacze są siłą pracow-
ników, których reprezentują. Dlatego 
szkolenia działaczy, korzystanie ze 
szkoleń, które proponują poszczególne 
struktury Związku, ale i organizowanie 
szkoleń dla branży spożywczej to następ-
ne priorytety planu na nową kadencję. 
Zamierzam się również zająć sprawami 
bezpieczeństwa i warunków pracy w 
poszczególnych przedsiębiorstwach. Je-
stem po rozmowach z pełnomocnikiem 
Komisji Krajowej ds. BHP. W Krajowym 
Sekretariacie Przemysłu Spożywczego 
powołaliśmy pełnomocników, którzy 
zajmować się będą poszczególnymi 
obszarami zagadnień, między innymi 
mamy pełnomocników do spraw osób 
niepełnosprawnych, do spraw młodych. 
Jako przewodniczący sekretariatu sta-
wiam na pracę zespołową. 

Rozmawiała 
Małgorzata Kuźma

– Kierownikiem tczewskiego Oddzia-
łu „Solidarności” został Pan w 1992 
roku. Czy mógłby Pan powiedzieć, 
jak wyglądały początki funkcjono-
wania Oddziału? 

– Niestety, był to okres, kiedy zakłady 
upadały, likwidowano je. Z mapy powiatu 
tczewskiego zniknęło bardzo wiele zakła-
dów, jak chociażby Kombinat Owocowo-
-Warzywny Malinowo. Ani po nim, ani 
po stoczni rzecznej nie ma już śladu. Nie-
które zakłady zostały wykupione przez 
obcy kapitał. Ich właściciele obiecywali, 

Ponad ćwierć wieku w tczewskiej „Solidarności”  
że firmy będą funkcjonować, a dzisiaj nie 
została po nich nawet jedna cegła. W ten 
sposób radykalnie zmniejszała się liczba 
członków Związku. Dzisiaj Oddział sku-
pia 17 organizacji, razem 1750 członków. 
Tamte czasy były też inne, jeśli chodzi o 
angażowanie się ludzi w pracę Związku. 
Działaliśmy w atmosferze euforii po 1980 
roku i odbudowywania „Solidarności”. 
Jednak udało się sporo zrealizować. Po-
wstała tablica ku czci internowanych tcze-
wiaków pracujących w ówczesnej Fabryce 
Przekładni Samochodowych POLMO. 

Powstał pomnik „Solidarności”. Organi-
zowaliśmy różnego typu konferencje, ale 
była też podstawowa działalność, jak po-
moc organizacjom związkowym, pomoc 
w sprawach prawnych…

– Przeszedł Pan na emeryturę,  a więc 
zamknął Pan okres swojej intensyw-
nej działalności związkowej. Przed 
czym chciałby Pan przestrzec swoich 
młodszych kolegów, a może coś im 
zasugerować? 

– Zadeklarowałem swoją pomoc, o 
ile będzie ona potrzebna. Na pewno nale-
ży popracować nad większą aktywnością 
członków. Co prawda ten brak aktywno-

ści nie dotyczy tylko członków Związku, 
jednak „Solidarności” nie może tworzyć 
garstka ludzi, bo w pojedynkę nie da się nic 
zrobić. My musimy działać wspólnie wszy-
scy razem. Poza tym powinna się zmienić 
struktura Związku, bo dzisiaj są już inne 
oczekiwania. Trzeba się zastanowić, czy po-
winny powstawać mocne branże? Co zrobić 
z małymi organizacjami? A może rozwo-
jem Związku winny zajmować się wyspe-
cjalizowane firmy? Wiele osób nie zapisuje 
się do Związku, bo uważa, że jeśli Związek 
wynegocjuje cokolwiek w zakładzie pracy, 
to wszyscy dostaną na przykład podwyżki, 
więc nie muszą płacić składek. Zapisują się 
dopiero wówczas, kiedy potrzebna jest im 

pomoc prawna, gdy dowiadują się, że opłaty 
w kancelariach prywatnych są wysokie. A 
to często jest zbyt późno. Tym też trzeba się 
zająć. Przekonywać ludzi, że przynależność 
do Związku wiąże się z ich własnym bezpie-
czeństwem w zakładzie. 

Rozmawiała Maria Giedz

Rozmowa z MARKIEM NAGÓRSKIM, który przez 26 lat był 
kierownikiem Oddziału Tczew RG NSZZ „Solidarność”
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30 lat temu wybuchły strajki, 
które w dalszej perspektywie 
przyniosły reaktywację legal-
nej działalności „Solidarności” 
i wolną Polskę. Pomimo to wy-
darzenia z 1988 r. pozostają sze-
rzej nieznane, a ich bohaterowie 
– zapomniani. Okrągła rocznica, 
w dodatku przypadająca w sto 
lat po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości, to dobra oka-
zja, żeby podziękować im za 
wolność. 

„Strajki w 1988 r. były ważnym kro-
kiem ku wolnej Polsce. Ale byłyby one 
bezsensowne i niepotrzebne, gdyby nie 
Sierpień ’80. To była z jednej strony pró-
ba powtórzenia Sierpnia ’80, z drugiej 
strony forma obchodów rocznicy tam-
tego wydarzenia. Znak »Solidarności« 
był przecież wówczas zakazany. Strajki 
w 1988 r. przypomniały społeczeństwu 
rolę »Solidarności« jako fundamen-
tu, bez którego nie będzie w Polsce 
wolności. Dzięki tym protestom nikt 
później nie musiał już walczyć o rze-
czy podstawowe, o imponderabilia, jak 
działalność wolnych związków zawodo-
wych” – ocenił strajki w 1988 r. prof. 
Mirosław Golon, dyrektor gdańskiego 
oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, 
i trudno się z nim nie zgodzić.

Stocznie i porty

Między tymi protestami, rozdzielo-
nymi ośmioma latami, jest jedna pod-
stawowa analogia. W obu przypadkach 
strajki rozpoczęły się daleko od Gdań-
ska, ale dopiero rozwój wydarzeń w sto-
licy Pomorza nadał im ogólnopolską 
rangę i kluczowy charakter polityczny. 
W 1988 r. protesty wybuchły już w lipcu 
w Stalowej Woli, a w połowie sierpnia 
objęły także Pomorze Zachodnie, Ma-
łopolskę i Górny Śląsk. 

Gdy 22 sierpnia 1988 r. protest roz-
poczęły Stocznia Gdańska, Stocznia 
Północna i Morski Port Handlowy w 
Gdańsku, a później także pozostałe 
gdańskie stocznie (Remontowa, „Ra-
dunia” i „Wisła”), stało się jasne, o co 
toczy się gra – o przywrócenie legalnej 
działalności NSZZ „S”. Taki był zresztą 
pierwszy postulat Międzyzakładowego 

Komitetu Strajkowego, który wzorem 
Sierpnia ’80 powstał w Stoczni Gdań-
skiej i reprezentował przedstawicieli 
wszystkich gdańskich strajkujących 
przedsiębiorstw.

Tym razem, inaczej niż w maju, nie 
wybuchły strajki solidarnościowe na 
trójmiejskich uczelniach. Powód był 
oczywisty – wakacje. Młodzi ludzie 
wspomagali jednak strajkujących w 
inny sposób. Studenci lub starsi ucznio-
wie (np. z Niezależnego Zrzeszenia 
Studentów i Federacji Młodzieży Wal-
czącej) przedostali się do stoczni i tam 
odpowiadali za nagłośnienie, strajko-
wą poligrafię itp. Młodsi, np. harcerze, 
przemykali do zamkniętych zakładów z 
żywnością i wiadomościami.

Warto też podkreślić, że wśród sa-
mych strajkujących robotników przewa-
żali młodzi ludzie, którzy z racji wieku 
nie mogli uczestniczyć w wydarzeniach 
Sierpnia ’80. Teraz to oni pokazali swo-
ją niezgodę na zło oraz „zwykłą” bez-
nadzieję i szarzyznę PRL. Jako liderzy 
strajków dołączyli do nich starsi i bar-
dziej doświadczeni związkowcy (jak 
Alojzy Szablewski w Stoczni Gdańskiej, 
Bogusław Gołąb w Stoczni Północnej 
i Czesław Nowak w porcie gdańskim), 
chociaż np. w Stoczni „Wisła” przewod-
niczącym komitetu strajkowego został 
zaledwie 30-letni Jan Stanecki.

Sytuacja była patowa. Władze PRL 
słabe, strajkujący zdeterminowani i 
odważni, ale mimo solidarności mło-
dych robotników byli oni osamotnieni 
w skali całego społeczeństwa. Prote-
stujących w poszczególnych zakładach 
można było policzyć w setkach, niestety 
nie tysiącach osób.

31 sierpnia Lech Wałęsa uzgodnił w 
Warszawie z szefem MSW gen. Kiszcza-
kiem zakończenie protestów. W Gdań-
sku przyjęto to z niedowierzaniem, ale 
autorytet Wałęsy wciąż był na tyle silny, 
by przekonać młodych robotników do 
zakończenia strajków. Najdłużej argu-
mentom i emocjom przyszłego prezy-
denta opierali się gdańscy portowcy. 1 
września 1988 r. strajkujący z różnych 
gdańskich stoczni we wspólnym pocho-
dzie wyszli ze Stoczni Gdańskiej do ko-
ścioła św. Brygidy. To była manifestacja 
siły, solidarności i wiary w przyszłość. 

W końcu władze PRL zapowiedziały 
relegalizację „S”.

Represje

PRL w roku 1988 r. była wciąż opre-
syjnym reżimem komunistycznym, ale 

struktury siłowe państwa nie były tak 
pewne siebie i gotowe do krwawych 
działań, jak w roku 1980 i 1981, nie 
wspominając o latach wcześniejszych. 
Nie oznacza to oczywiście, że uczest-
nicy, a zwłaszcza liderzy strajków 
w 1988 r. nie ryzykowali swojego ży-
cia, zdrowia i karier. Chociaż ZOMO 

Postulaty  
Międzyzakładowego Komitetu 
Strajkowego w sierpniu 1988 r.
1. Przywrócić legalność działania NSZZ „Solidarność” .
2. Przywrócić do pracy zwolnionych za działalność związkową.
3. Urealnić płace, renty i emerytury w sposób rekompensujący pod-

wyżki cen. 
4. Zapewnić swobodę działania stowarzyszeniom, w tym Niezależ-

nemu Zrzeszeniu Studentów i stowarzyszeniom twórczym.
5. Zapewnić bezpieczeństwo strajkującym i osobom wspomagają-

cym.

30 ROCZNICA STRAJKÓW Z 1988 ROKU

Sierpień 1988 – krok do wolności

Koniec strajku w sierpniu 1988 roku. 
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Strajkujący organizowali happeningi.
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interweniowało tylko w kilku przypad-
kach w całej Polsce (nie na Pomorzu), 
w Gdańsku zaczęły się represje.

Wobec większości członków komi-
tetów strajkowych z poszczególnych 
zakładów wszczęto śledztwa, oskarża-
jąc ich o „zorganizowanie nielegalnych 
strajków”. Niektórzy, jak Waldemar Głąb, 
przewodniczący Komitetu Strajkowego 
w Gdańskiej Stoczni Remontowej, zostali 
aresztowani. Głąb został ostatecznie ska-
zany na pięć lat więzienia w zawieszeniu 
i musiał zapłacić wysoką grzywnę.

W Stoczni Północnej im. Bohate-
rów Westerplatte zostali dyscyplinarnie 
zwolnieni członkowie komitetu straj-
kowego. Jeszcze dalej poszła dyrekcja 
portu w Gdańsku, zwalniając z pracy… 
wszystkich zidentyfikowanych uczestni-
ków strajku, ponad trzysta osób! W obu 
przedsiębiorstwach pracownicy zostali 
przywróceni do pracy po negocjacjach 
prowadzonych przez przedstawicieli 
Episkopatu Polski, biskupów gdańskich 
Tadeusza Gocłowskiego i Zygmunta 
Pawłowicza oraz prawników Lecha 
i Jarosława Kaczyńskich, uczestniczą-

cych w strajku sierpniowym w Stoczni 
Gdańskiej, doradzających także strajku-
jącym w innych zakładach.

Dla „Solidarności” i wolności

Przez część historyków i politolo-
gów strajki sierpniowe w 1988 r. są ba-
gatelizowane, podważana jest także ich 
autentyczność. Obie teorie są jednak 
wzajemnie sprzeczne. Jeśli rzeczywi-
ście, jak przyjmuje część badaczy, pro-
testy sprzed 30 lat nie miały większego 
znaczenia dla procesu obalenia (odcho-
dzenia) od komunizmu w Polsce, to nie 
mogły również – jak uważają inni – być 
istotnym elementem rozgrywki między 
komunistyczną władzą a częścią opo-
zycji demokratycznej, mającym wyse-
lekcjonować odpowiednie środowiska 
i osoby z obozu solidarnościowego do 
rozmów z władzami PRL czy w ogóle 
uwiarygodnić takie rozmowy. 

Strajki sierpniowe 1988 r. były au-
tentycznym zrywem wolnościowym 
młodego pokolenia robotników, do 
którego dołączyło pokolenie „Soli-
darności” z 1980 roku. Ta motywacja 
i mobilizacja zwykłych pracowników, 
stoczniowców, portowców i innych, 
nie podlega wątpliwościom. W miarę 
rozwoju protestów w ostatniej dekadzie 
sierpnia poszczególne ośrodki władzy 
po obu stronach (komunistycznej i so-
lidarnościowej) próbowały oczywiście 

pokierować wydarzeniami w najbar-
dziej interesującą ich stronę (vide przy-
kład „lewarowania” swojej indywidual-
nej pozycji przez Lecha Wałęsę), ale tak 
w historii dzieje się zawsze. Ostateczny 
efekt danego wydarzenia jest wypadko-
wą wielu czynników.

Trzeba pamiętać, że zasadnicze 
znaczenie strajków w sierpniu 1988 r. 
nie było powiązane ze skalą protestów, 
które nie były i nie mogły być takie 
jak osiem lat wcześniej. Wydarzenia 
tej wagi i piękna jak Sierpień 1980 nie 
mają miejsca często, taka jest specyfika 
procesów społecznych. Dlatego Sier-
pień 1988 był tylko i aż nawiązaniem 
do idei Sierpnia i samej „Solidarno-
ści”. Co ważne, było to nawiązanie 
największe od 1980 r., w dodatku w 
jednym z kluczowych momentów, w 
którym rozstrzygał się kształt polskiej 
drogi do wolności. Strajkujący – co do 
tego nie ma najmniejszych wątpliwo-
ści – walczyli o przywrócenie legalnej 
działalności Związku. To był pierwszy 
i najważniejszy postulat. Zachowało się 
wiele relacji z negocjacji na poziomie 

zakładu, z których wynika, że dyrekcje 
poszczególnych przedsiębiorstw próbo-
wały „przekupić” strajkujących lub ich 
zdemobilizować obietnicami spełnienia 
drobniejszych postulatów ekonomicz-
nych i socjalnych. Nigdzie się to nie 
udało, wszędzie, w duchu panujące-
go wówczas hasła „Nie ma wolności 
bez »Solidarności«”, konsekwentnie 
akcentowano najważniejsze żądanie 
– przywrócenie legalnej działalności 
„Solidarności”.

I chociaż nastąpiło to wiele miesięcy 
później, 17 kwietnia 1989 r., można so-
bie wyobrazić scenariusz bez strajków w 
1988 r., w którym w wyniku przekształ-
ceń ustrojowych w Polsce lat 1988–1989 
wykreowana zostałaby nowa rzeczywi-
stość społeczno-polityczna bez udzia-
łu „Solidarności” lub z jej udziałem, 
ale w mocno zdemontowanej formie 
(czymś na kształt powstałego przecież 
Komitetu Obywatelskiego przy Lechu 
Wałęsie). Tymczasem przy wszystkich 
wadach polskiej transformacji śmia-
ło można przyjąć, że bez reaktywacji 
legalnej „Solidarności” jako związku 
zawodowego III RP byłaby państwem 
w jeszcze większym stopniu postkomu-
nistycznym i pełnym patologii.

Dlatego w 30 rocznicę strajków 
w 1988 r. trzeba podkreślić wyraźnie – 
cześć i podziękowania uczestnikom tych 
protestów, bohaterom wolnej Polski!

Adam Chmielecki

Przed plebanią parafii św. Brygidy.
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15 sierpnia minęła trzecia rocznica wprowadzenia relikwii błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki do kościoła 
pw. Świętego Franciszka z Asyżu w Gdańsku, a także druga rocznica przyjęcia krzyża „Nie daj się zwyciężyć złu” 
z grobu ks. Jerzego.  Z tej okazji w kościele na gdańskich Siedlcach 11 i 12 sierpnia odbyły się uroczystości. Połą-
czono je z obchodami 30 rocznicy strajków z 1988 roku. Koncelebrowanej mszy świętej przewodniczył ks. kanonik 
Franciszek Kuć, proboszcz parafii w Bonisławiu koło Płocka, wieloletni przyjaciel rodziny Popiełuszków, ale też 
przyjaciel „Solidarności”.

UROCZYSTOŚCI SIERPNIOWE

Solidarni z Bogiem i ludźmi 

W uroczystościach, których orga-
nizatorami byli NSZZ „Solidarność” 
Remontowej Shipbuilding w Gdańsku 
oraz parafia pw. Świętego Franciszka 
z Asyżu, uczestniczyli m.in.: Ewa Zydo-
rek, sekretarz Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”, Krzysztof Dośla, prze-
wodniczący Zarządu Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność”, dr Karol 
Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny 
Światowej w Gdańsku i Kacper Płażyń-
ski, kandydat Zjednoczonej Prawicy na 
prezydenta Gdańska.

Były też poczty sztandarowe z gdań-
skiego portu i z Remontowej. Słowo 
wstępne wygłosił Krzysztof Żmuda, 
przewodniczący Komisji Międzyzakła-
dowej NSZZ „Solidarność” Remonto-
wej Shipbuilding.

Homilię wygłosił ks. Franciszek Kuć, 
który nawiązując do czytań niedzielnej 
liturgii słowa mówił o byciu wolnym 
od nienawiści, przemocy, gniewu, o 
przebaczaniu sobie nawzajem. Przypo-
mniał spotkanie z Janem Pawłem II 2 
czerwca 1979 r. w Warszawie na placu 
Zwycięstwa i wypowiedziane wówczas 
ważne słowa, że „człowieka nie można 
zrozumieć bez Chrystusa, człowiek sam 
siebie do końca nie może zrozumieć bez 
Chrystusa… Narodu polskiego nie moż-
na zrozumieć bez Chrystusa… Można 
powiedzieć, że bez Chrystusa nie można 
zrozumieć związku „Solidarność”, ale i 
tej solidarności międzyludzkiej”.

Wspomniał też o słynnym zakoń-
czeniu papieskiego kazania: „Niech 
zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze zie-
mi, tej ziemi!”.

– Były to mocne słowa. Zapamiętam 
je na całe życie. I ten duch odnawia ob-
licze tej ziemi. Bo zaraz przyszedł rok 
osiemdziesiąty, strajki, ludzie doszli 
do wniosku, że tak dalej nie może być. 
Uwierzyli, że może istnieć inna rzeczy-
wistość – powiedział ks. Kuć i wspo-
mniał o kolejnej wizycie Jana Pawła II, 
tym razem na gdańskiej Zaspie.

– Papież mówił wtedy między inny-
mi o pracy. Praca nie może być trak-
towana nigdy i nigdzie jako towar, bo 
człowiek nie może być dla człowieka 
towarem, ale musi być podmiotem… 
Praca otwiera cały wymiar podmioto-
wości człowieka… Dalej, nawiązując do 
tekstu apostoła: „jedni drugiego brze-
miona noście”, mówił o potrzebie two-

rzenia wspólnoty, o tym, że solidarność 
to jeden z drugim, a nie jeden przeciw-
ko drugiemu. Jeden z drugim będzie 
wtedy, gdy jeden z drugim będzie się 
karmił chlebem życia, bo chleb życia 
jest źródłem miłości. A jeśli człowiek 
będzie się karmił nienawiścią, to wyda 
niedobre owoce, owoce szatana, owoce 
podłości – dodał ks. Kuć.

Główne uroczystości poprzedził 
koncert pieśni w wykonaniu ks. Fran-
ciszka Kucia.

Po mszy świętej zarówno duchow-
ni, jak i wierni zebrali się pod krzy-
żem „Nie daj się zwyciężyć złu”, gdzie 
wspólnie odśpiewano pieśń „Boże, coś 
Polskę…”.

(mig)
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Po uroczystościach w parafii św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku.

Maraton Solidarności
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W tegorocznej XXIV edycji Orlen 
Maratonu Solidarności pierwszy na 
mecie pojawił się Rafał Czarnecki z Bli-
żyna. Start nastąpił w Gdyni, a meta w 
Gdańsku na Długim Targu, przed Fon-
tanną Neptuna. Razem 42 kilometry 
195 metrów. Czarnecki na pokonanie 
tego dystansu potrzebował 2 godzin, 28 
minut i 58 sekund. Wystartowało 645 
zawodników, a bieg ukończyło 610. 

Drugi na mecie był Dmitrii Pozevilow, 
zawodnik z Ukrainy, z czasem 2:33:41. 

Wśród zawodników byli też człon-
kowie „Solidarności”. Krzysztof Gar-
bowski z LKS Zantyr w Sztumie zajął 
miejsce czwarte. Na piątym miejscu 
uplasował się Maciej Kosiecki, zastępca 
przewodniczącego KZ NSZZ „S” Straży 
Pożarnej w Kościerzynie. Bieg ukończy-
ło 57 członków „Solidarności”. 

Spośród pań pierwsza na mecie pojawi-
ła się Monika Brzozowska z Krzepic, repre-
zentująca NSZZ „S” Region Wielkopolska, 
z czasem 2:57:29. Trzecia była Małgorzata 
Tuwalska, członek „Solidarności” ze Sztu-
mu (3:24:42). Jako piąta Monika Sztuba 
z Gdańska, również członkini „S”.

– Maraton Solidarności jest specy-
ficzny, bo przypada na okres letni i star-
tują w nim tylko zawodnicy amatorzy, 
którzy chcą uczcić święto Związku, ale 
też święto kościelne Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny oraz Święto Woj-
ska Polskiego – mówi Kazimierz Zimny, 
polski lekkoatleta i brązowy medalista 
igrzysk olimpijskich w Rzymie w 1960 r., 
dyrektor Maratonu i główny organizator. 
– Uczestniczyli w nim zawodnicy z 28 
państw, co stanowi 15,5 proc. spośród 
startujących. Jest to największy procent 
obcokrajowców biegających we wszyst-
kich maratonach w Polsce.

– Tegoroczną imprezę uważam za 
bardzo udaną – kontynuuje Kazimierz 
Zimny. – Na trasie, a głównie w cen-
trum Gdańska, zawodnikom towarzy-
szyło około 30 tysięcy kibiców. Biegacze 
bardzo chwalą sobie ten doping, zwłasz-
cza na odcinku przed metą, kiedy już są 
bardzo zmęczeni. 

(mig)
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20 czerwca w Sali Kolumnowej Sej-
mu RP odbyła się konferencja „Od 
wieku na rzecz ochrony pracy – Pań-
stwowa Inspekcja Pracy w 100-lecie 
Niepodległości Państwa Polskiego”. 
Jako przewodniczący Rady Ochrony 
Pracy zostałem zaproszony do za-
brania głosu na tej konferencji. 

Kiedy rozpocząłem przygotowania 
do wystąpienia, sięgając do historii na-
rodzin prawa pracy i inspekcji pracy w 
Polsce nawet nie przypuszczałem, że ta 
wyprawa okaże się dla mnie tak fascy-
nującą przygodą, a wnioski, do których 
dojdę, tak bardzo zaskoczą mnie samego. 
Z rosnącym zdumieniem odkrywałem, 
jak ścisły był związek dzieła odbudowy 
naszej państwowości przez Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego – po 120 latach 
niewoli w rozbiciu na trzy zabory – z 
tworzeniem nowych przepisów prawa 
pracy oraz powstaniem Państwowej 
Inspekcji Pracy mającej stać na straży 
przestrzegania tego prawa. Odnośne 
dekrety Marszałek Józef Piłsudski pod-
pisywał dosłownie w pierwszych dniach 
i tygodniach po 11 listopada 1918 roku, a 
więc tuż po powierzeniu mu przez Radę 
Regencyjną funkcji Naczelnika Pań-
stwa. Zachodziłem w głowę, starając się 
zrozumieć – dlaczego Marszałek i jego 
otoczenie uznali te sprawy za tak istotne 
i pierwszorzędne dla państwa? 

Nie sposób tego wyjaśnić i zrozu-
mieć bez odniesienia do historycznego 
kontekstu, w jakim znajdował się nasz 
kraj po zakończeniu I wojny światowej.   
Na wschód od Polski, w carskiej Rosji, 
toczyła się wojna domowa. Krwawa łaź-
nia bolszewickiej rewolucji. W Europie 
na gruzach starych imperiów, które roz-
padły się w wyniku wojny, powstawały 
nowe państwa. Trwały przygotowania 
do pokojowej konferencji paryskiej 
w Wersalu, na której od stycznia do 
czerwca 1919 roku układano nowy ład 
polityczny. W straszliwie umęczonej 
wyniszczającą wojną Europie, kosztu-
jącą wiele milionów ofiar – zabitych 
i inwalidów – obawiano się zamieszek. 
W tej napiętej atmosferze zbuntowa-
nych przeciwko przedwojennym eli-
tom narodów, pokój społeczny stał się 
wartością bezcenną.

Uwzględniając opisane okoliczności 
oraz chronologię zdarzeń, doszedłem 
do następującego, ciekawego wniosku: 
Rola stanowionego dekretami prawa 
pracy oraz powołanie Państwowej In-
spekcji Pracy były tak doniosłe i po-
trzebne, gdyż stawką było zapewnienie 
spokoju społecznego w odradzającej 
się Polsce.  

Teraz szerzej uzasadnię to moje 
stwierdzenie. Zaledwie kilkanaście lat 
wcześniej zakończył się wiek XIX. Wiek 
rewolucji przemysłowej i początków 
tworzenia prawa pracy oraz służb ma-
jących kontrolować jego przestrzeganie. 
Pierwsze ograniczenia dotyczące pracy 
dzieci pojawiły się w Wielkiej Brytanii 
w 1802 roku, we Francji w 1841 roku, a 
w Austrii w 1859 roku. Znacznie później 
zaczęły powstawać służby nadzorujące 

100 lat ochrony pracy 

postępowanie pracodawców. Tak zwana 
„policja przemysłowa” powstała w Wiel-
kiej Brytanii dopiero w 1833 roku, we 
Francji w 1874 roku, a w Austrii w 1885 
roku. W niektórych krajach zaczęto wy-
odrębniać sądownictwo dotyczące pra-
cy. Przełom XIX i XX wieku to okres 
dynamicznego wyodrębniania się pra-
wa pracy z prawa cywilnego. Sytuacja w 
naszym kraju w poszczególnych zabo-
rach była mocno zróżnicowana. Dobrą 
ilustracją dla panujących w ówczesnej 
Polsce, często dramatycznych i nieludz-
kich stosunków pracy, jest scena z filmu 
Andrzeja Wajdy „Ziemia obiecana”. Ak-
cja toczy się w Łodzi na przełomie XIX 
i XX wieku. Pracująca w fabryce włó-
kienniczej kobieta traci rękę. Uchodzi 
z życiem, ale jako inwalidka pozostaje 
bez pomocy ze strony pracodawcy.

Wspomniana już konferencja pary-
ska, z udziałem 27 państw, w tym dele-
gacji polskiej, zakończyła się 28 czerwca 
1919 roku podpisaniem traktatu wer-
salskiego, który między innymi powołał 
do życia Międzynarodową Organizację 
Pracy (w skrócie MOP). W artykule 427 
tegoż traktatu znalazł się zapis o 8-go-
dzinnym dniu pracy. 

Zwracam uwagę na te fakty, bo one 
dowodzą i pokazują, jak wielką wagę 
przywiązywano wówczas do problemów 
w stosunkach pracy. Z kolei w pream-
bule Konstytucji MOP znajdują się od-
wołania do sprawiedliwości społecznej 
oraz podkreślenie wagi i potrzeby dzia-
łania na rzecz spokoju społecznego.

Dopiero w takim szerokim kontek-
ście społeczno-historycznym można 
lepiej zrozumieć znaczenie dekretów 

Józefa Piłsudskiego dotyczących pra-
wa pracy oraz powołania Państwowej 
Inspekcji Pracy już w pierwszych ty-
godniach odradzającej się państwo-
wości. Trwał wyścig z czasem o pokój 
społeczny, zanim zbudowane zostaną 
i okrzepną struktury i instytucje Pań-
stwa Polskiego. W niespełna tydzień od 
powołania przez Naczelnika Państwa 
i zaprzysiężenia rządu premiera Jędrzeja 
Moraczewskiego, już 23 listopada 1918 
roku Naczelnik Państwa wspólnie z pre-
mierem podpisują dekret o 8-godzin-
nym dniu oraz 46-godzinnym tygodniu 
pracy (sobota 6 godzin). Równocześnie 
zostaje ustalone wynagrodzenie za go-
dziny nadliczbowe, które ma wynosić 
150 procent za pierwsze dwie godziny 
i 200 procent za trzecią i następne. Dla 
porównania – uchwalona w tym samym 
roku konwencja waszyngtońska przewi-
dywała stawkę tylko 125 procent wyna-
grodzenia za wszystkie nadgodziny. Już 
w grudniu 1918 roku wydane zostają 
kolejne dekrety:
1. Zakazujący pracy w niedziele i świę-

ta oraz w nocy;
2. Uznający prawo do strajku – wkrót-

ce doprecyzowane w ustawie o roz-
wiązywaniu sporów zbiorowych.
Wreszcie, w niespełna dwa miesią-

ce od chwili odzyskania niepodległości, 
3 stycznia 1919 roku, dekretem Na-
czelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, 
powołana zostaje do życia Państwowa 
Inspekcja Pracy. Dekret zapewniał 
inspekcji pełną niezależność w sto-
sunkach ze wszystkimi pracodawcami 
oraz organami administracji. Jeszcze 
w styczniu 1919 roku pojawiły się ko-
lejne dekrety: 
1. O ubezpieczeniu pracowników na 

wypadek choroby;
2. O pośrednictwie pracy (pomocy 

w poszukiwaniu pracy). 
W kolejnych miesiącach usankcjo-

nowano prawnie działalność związków 
zawodowych. Wprowadzono kardy-
nalną zasadę, że związki reprezentują 
wszystkich pracowników w danym za-
kładzie pracy – tych należących i niena-
leżących do związku.  

Polskie rozwiązania należały do naj-
nowocześniejszych w Europie i poprze-
dzały postanowienia zawarte w traktacie 
wersalskim, w tym utworzenie MOP.  

Dalsza historia rozwoju stosunków 
i prawa pracy w Polsce, w tym umacnia-
nie PIP oraz samych inspektorów jako 
organów inspekcji, oraz przyznanie im 
kompetencji do wydawania nakazów i 
nakładania grzywien, są również bardzo 
ciekawe. Poprzestanę jednak na powyż-
szym opisie tego, jak bardzo tworzenie 
Państwowej Inspekcji Pracy oraz podstaw 
prawa pracy było związane z początkami 
instytucjonalnej odbudowy państwa. 
Jedynym wyjaśnieniem tego fenomenu 
jest teza przyjęta we wstępie. Marszałek 
Józef Piłsudski tymi regulacjami chciał 
zapewnić Polsce pokój społeczny, który 
był niezbędny dla pomyślności procesu 
odbudowy innych instytucji państwa.  

Janusz Śniadek
Poseł na Sejm

JUBILEUSZ PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

Członkowie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Flextronics z Tczewa 
wybrali się na Bałkany do dwóch państw: Serbii i Macedonii.

– Kanion Matka był najważniejszym i najcudowniejszym miejscem podczas 
podróży po Macedonii – wspomina Andrzej Glazik, sekretarz Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” we Flextronics International Poland sp. z o.o. – Z wielkim 
podziwem ogląda się ten cud macedońskiej przyrody. Ten kanion to jedno z pięk-
niejszych miejsc, jakie odwiedziliśmy dotychczas podczas naszych wędrówek po 
Europie.

Związkowcy wybrali się też nad Jezioro Ochrydzkie, gdzie leży przepiękne, pełne 
zabytków miasteczko Ochryd (miasto wraz z jeziorem zostało wpisane na Listę 
Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO).

– Ochryd jest jednym z najstarszych ośrodków chrześcijaństwa na Bałkanach, 
słynie z pięknego położenia (na wysokości około 800 m n.p.m. i jest otoczone 
wysokimi górami, sięgającymi nawet 2000 m n.p.m.), fantastycznie czystych wód 
jeziora, pięknej starówki i sympatycznego bałkańskiego klimatu – kontynuuje An-
drzej Glazik.

WAKACJE Z „SOLIDARNOŚCIĄ”

Serbia i Macedonia

Jednym z miejsc, które zwiedzali związkowcy, był Park Narodowy Galiczica, 
znajdujący się na granicy Macedonii i Albanii. Malowniczo położone pasmo górskie 
pomiędzy jeziorami Ochrydzkim a Prespańskim stwarza wymarzone warunki do 
pieszych wędrówek – widoki z tutejszych szczytów zapierają dech w piersiach.

– W Macedonii jest wiele zabytków – mówi pan Andrzej. – Piękna jest 600-
-tysięczna stolica Macedonii – Skopje – miasto stare, sięgające swą historią czte-
rech wieków przed Chrystusem. W żadnym innym mieście nie widzieliśmy tylu 
pomników. Wszystko na tle postkomunistycznej zabudowy wygląda groteskowo, 
ale też robi ogromne wrażenie. Nad rzeką Wardar rozwija się idea Skopje 2014 
– dla jednych kontrowersyjny, dla drugich efektowny plan rozwoju miasta. Powsta-
ją budynki kulturalne, rządowe, miejsca użyteczności publicznej – teatry, muzea, 
ministerstwa oraz mnóstwo monumentalnych pomników historycznych postaci 
– Justyniana I, Filipa II, a nawet replika paryskiego Łuku Triumfalnego. Mało kto 
wie, że właśnie w Skopje urodziła się Matka Teresa z Kalkuty, która stała się w XX 
i XXI wieku ideałem chrześcijańskiego poświęcenia dla bliźnich, pomocy chorym 
i skromności. W 2003 roku została przez Jana Pawła II uznana za błogosławioną i 
był to najszybszy proces tego typu w historii, zakończył się ledwie sześć lat po jej 
śmierci. Na początku 2009 roku otwarto w Skopje muzeum Matki Teresy, które 
również odwiedziliśmy. W całej Macedonii doświadczyć można wyjątkowego po-
łączenia kultur i pokojowego współistnienia dwóch wielkich religii – wschodniego 
islamu oraz chrześcijaństwa w odmianie prawosławnej.

– Macedończycy na wieść, że jesteśmy Polakami bardzo się ucieszyli, a po chwili 
okazało się, że wielu z nich jest w stanie porozumieć się z nami po polsku – dodaje 
Glazik.

„Solidarność” w tczewskim zakładzie Flextronics istnieje od 2002 roku. Obecnie 
do Związku należy 720 członków. Od 2005 roku związkowcy organizują wycieczki 
w różne strony Polski i Europy. I tak w 2005 roku byli w Pradze czeskiej, w 2006 
pojechali do Krakowa, Wieliczki i Zakopanego, w 2007 wybrali się do Włoch i wzięli 
udział w audiencji generalnej u papieża Benedykta XVI. W 2009 zwiedzili Drezno, 
ale i Karpacz. Rok później pojechali po raz kolejny do Krakowa i Zakopanego, przy 
okazji zwiedzając Biały Dunajec. Aż trzy razy, bo w 2011, 2015 oraz 2017 roku, byli 
w Chorwacji i na tym nie koniec, bo w planach mają kolejny wyjazd. W roku 2014 
wybrali się do Berlina i Poczdamu, a w 2016 do Budapesztu. Czasem podróżują 
tylko jednym autokarem, a czasem nawet kilkoma. Na przykład na chorwacką 
wyspę Krk, do Wenecji i do Słowenii wybrali się 234-osobową grupą. Plany mają 
bogate.

(mig)

Skopje, stolica Republiki Macedonii. Pomnik Aleksandra Wielkiego, oficjalnie jest to 
„Wojownik na koniu”.

Dobrą ilustracją dla 
panujących w XIX-wiecznej 
Polsce, często dramatycznych 
i nieludzkich stosunków pracy, 
jest scena z filmu Andrzeja 
Wajdy „Ziemia obiecana”. 
Pracująca w fabryce 
włókienniczej kobieta traci 
rękę. Uchodzi z życiem, ale 
jako inwalidka pozostaje 
bez pomocy ze strony 
pracodawcy.



15Nr 9/wrzesień 2018ZWIĄZEK

 Na oryginale przechowywanym w szklanej gablocie umieszczonej w siedzibie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Soli-
darność” widnieje napis „Międzyzakładowy Komitet Strajkowy Gdańsk 1980”. Zresztą w owej gablocie znajdują się dwa 
sztandary: oryginał i jego replika z 1994 r., a niedługo zawiśnie trzeci, gdyż właśnie w Wejherowie powstała kolejna replika. 
Po to, aby były dwie kopie do wykorzystywania podczas uroczystości, które czasami się nakładają. Oryginał będzie już mógł 
na stałe spocząć w gablocie. Bardzo to zagmatwane, ale też i historia związkowego sztandaru jest dosyć złożona. 

Sztandar „Solidarności”  
– Takie spotkanie jest naszym wkładem w dobro ojczyzny – mówił pro-
boszcz Parafii św. Józefa Rzemieślnika w Gniewinie ks. Marian Miotk. 
– Zatrzymujemy się przy tablicy upamiętniającej tych, którzy przebywali 
w Strzebielinku. Wracamy do tego miejsca swoją obecnością i wspomnie-
niami, choć wiele osób nie może już tutaj stanąć, ponieważ są „po drugiej 
stronie.

Ośrodek odosobnienia dla internowanych w Strzebielinku działał od 13 grudnia 
1981 do 23 grudnia 1982 roku na terenie wejherowskiego zakładu karnego. Prze-
bywali w nim działacze Gdańskiego i Słupskiego oraz Bydgoskiego i Toruńskiego 
regionu „Solidarności”, członkowie Krajówki i osoby przewiezione z innych ośrod-
ków. Łącznie przez Strzebielinek przewinęło się prawie 500 osób. Kilka lat temu na 
murze okalającym teren została zamontowana tablica z listą nazwisk, aby „pamięć 
była utrwalona po wsze czasy”. Wcześniej miejsce to, co przyznaje Stowarzyszenie 
Strzebielinek, było zapomniane, choć trwało w pamięci internowanych. 

W niedzielę, 12 sierpnia delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą, jak 
mówił wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Tadeusz Maj-
chrowicz, upamiętniającą miejsce gehenny. – Pamiętamy, gdy działacze Związku 
byli straszeni białymi niedźwiedziami – przypomniał. – Tym bardziej chylę czoła 
za przetrwanie tego czasu. To wy nieprzerwanie nieśliście sztandar. 

Wszystko zaczęło się podczas sierpnio-
wego strajku w roku 1980.

– Z propozycją stworzenia sztandaru 
wyszedłem pod koniec strajku, chyba 26 
sierpnia. Ja sam jestem autorem projektu 
i jego kolorystyki. On powstał najpierw 
u mnie na kartce papieru – powiedział 
nieżyjący już ksiądz Henryk Jankowski w 
1996 roku, kiedy Jarosław Wierzchołow-
ski przygotowywał materiał o sztandarze 
dla „Magazynu Solidarność”.

Z rozmowy wiadomo, że sztandar 
powstał w Starogardzie Gdańskim, w 
zakładzie hafciarskim ciotki księdza Jan-
kowskiego, który osobiście interesował się 
procesem jego wyszywania. Był gotowy 
przed końcem strajku, a więc przed 31 
sierpnia 1980 roku. 

Początkowo był sztandarem Mię-
dzyzakładowego Komitetu Strajkowego. 
Dopiero podczas I Krajowego Zjazdu 
Delegatów NSZZ „Solidarność” zapro-
ponowano, aby sztandar MKS-u stał 
się sztandarem Związku. Stało się to na 
mocy podjętej przez Zjazd uchwały 7 paź-
dziernika 1981 roku.. Ponieważ powstał, 
kiedy nominalnie jeszcze „Solidarności” 
nie było, napisy na sztandarze wykonano 
normalną czcionką, a nie solidarycą.

Umieszczono na nim, na biało-czer-
wonym tle, symbole, dzisiaj powie-
dzielibyśmy logo, trzech największych 
zakładów, które rozpoczęły sierpnio-
wy strajk: Stoczni Gdańskiej, w której 
wszystko się zaczęło, Stoczni Północnej, 
Gdańskiej Stoczni Remontowej. Jest też 
herb miasta Gdańska, kolebki „Solidar-
ności”. Taki był zamysł księdza prałata 
Jankowskiego, bo to on był głównym 
fundatorem sztandaru. 

Na awersie znajduje się napis wyhafto-
wany złotymi nićmi: Wolność, sprawiedli-
wość, pokój ojczyźnie. Centralne miejsce 
zajmuje orzeł bez korony, której w tamtych 
czasach nie wolno było umieszczać na gło-
wie króla ptaków – godle Polski. Dopiero 
na kopii orzeł występuje z koroną. Rewers 
jest biało-niebieski, czyli ma barwy Stoczni 
Gdańskiej. W centralnym miejscu, wśród 
polnych kwiatów, widnieje haftowana po-
dobizna Matki Boskiej Częstochowskiej, 
Królowej Polski, a w tle umieszczono gdań-
ski pomnik Poległych Stoczniowców oraz 

dźwigi stoczniowe. Znajduje się też napis: 
Wiara, nadzieja, miłość Polsce. Oryginał 
sztandaru nie jest w całości haftowany, 
twarz Madonny i Dzieciątka, a także dło-
nie są malowane w formie doklejonego 
oleodruku. 

Pierwszą kopię wykonano, aby nadmier-
nie nie niszczyć historycznego sztandaru, 
wykorzystując go na oficjalnych uroczy-
stościach. Na jej wykonanie było znacznie 
więcej czasu, więc w całości jest haftowana. 
Podobnie wygląda obecnie druga kopia. 

Sztandar stał się relikwią Związku. 
Symbolizuje genezę organizacji, która 
jako ogólnopolski związek zawodowy 
„Solidarność”, decyzją komitetów strajko-
wych z całej Polski, powstała 17 września 
1980 r., a formalnie została zarejestrowa-
na 10 listopada 1980 r. 

Niezwykle interesująca jest historia prze-
chowywania sztandaru w czasach delegali-
zacji „Solidarności”, a także internowania 
członków Związku od 13 grudnia 1981 r. 
Okazuje się, że i wówczas podczas ważnych 
dla naszego narodu uroczystości sztandar 
wyciągano z ukrycia i występowano z nim 
przed szerokim gronem, pomimo ostrych 
restrykcji ze strony służb bezpieczeństwa.

Pierwszym opiekunem sztandaru był 
Edmund Nowicki. Po jego śmierci przejął 
go Henryk Drążkowski, wieloletni pracow-
nik Stoczni Gdańskiej. To on wraz z kolega-
mi z pocztu sztandarowego w skompliko-
wany sposób przewiózł sztandar ze Śląska 
do Gdańska, po obchodach Barbórki 1981 
r. w Bytomiu oraz III Walnym Zebraniu 
Delegatów Budownictwa w Katowicach, 
w których uczestniczyła delegacja „S” ze 
Stoczni Gdańskiej. Sztandar nie pojechał do 
Gdańska ze stoczniowcami autobusem, lecz 
wędrował różnymi środkami lokomocji.

– Całą drogę do Gdańska siedziałem w 
zapiętym kożuchu, pod którym miałem na 
sobie zwinięty sztandar. Pot lał się ze mnie 
strumieniami. Drzewce ukrywał pod ma-
rynarką Tadeusz Wysiecki – wspominał 
kilkanaście lat temu Henryk Drążkowski.

W mieszkaniu Drążkowskiego sztan-
dar przebywał bardzo krótko. 12 grudnia 
1981 r. trafił do rodziny Suskich, potem do 
kolejnego domu na gdańskich Siedlcach. 
Wreszcie umieszczono go, za zgodą prałata 
Jankowskiego, na wieży kościoła św. Brygi-

dy, wśród innych sztandarów komisji zakła-
dowych. Był jednak stamtąd zdejmowany 
i uczestniczył w różnych uroczystościach. 
W czasie stanu wojennego przewożono 
go samochodami, w których znajdowały 
się specjalne skrytki. Zawsze jechał sa-
mochodem z numerami rejestracyjnymi 
danego regionu. Członkowie pocztu nigdy 
nie jechali tym samym samochodem co 
sztandar. Najczęściej podróżowali osobno 
i to pociągiem.

– W stanie wojennym wszyscy jed-
nak bardzo się bali. Bywało, że do pocz-
tu sztandarowego trzeba było brać ludzi 
nieomal z łapanki, wybierało się kolegów, 
którym wydawało się, że można zaufać. 
Na szczęście nigdy się nie pomyliliśmy 
– stwierdził Henryk Drążkowski, ówcze-
sny opiekun sztandaru.

W czasie stanu wojennego sztandar był 
dwa razy na Jasnej Górze. Był też widoczny 
podczas wizyty Jana Pawła II w Warszawie 
w 1983 roku oraz w Gdańsku w roku 1987. 
Gdańscy stoczniowcy dotarli także ze sztan-
darem „S” do Piekar Śląskich w 1988 roku.  

Pod koniec lat 80. XX wieku sztandar 
trafił do Centralnego Muzeum Morskiego, 
gdzie ukrywano go w magazynach. Później 
wisiał w sali ekspozycyjnej wśród sztanda-
rów miast, organizacji, a także bander okrę-
tów. W 1989 roku był eksponowany na stat-
ku Sołdek w ramach wystawy poświęconej 
Sierpniowi ’80. Na wystawie tej znalazły się 
również słynne tablice z 21 postulatami. 

Od 1989 roku towarzyszy wszystkim 
ważnym dla „S” uroczystościom. Oprócz 
sztandaru Wojska Polskiego pełnił za-
szczytną wartę przy trumnach Pary Pre-
zydenckiej po katastrofie smoleńskiej. W 
2018 roku Zarząd Regionu Gdańskiego i 
Komisja Krajowa NSZZ „S” ufundowały 
replikę sztandaru, która będzie poświę-
cona 31 sierpnia 2018 roku w bazylice 
św. Brygidy w obecności prezydenta RP 
Andrzeja Dudy.

Sztandar jest oficjalnym sztandarem 
NSZZ „Solidarność”, ale także sztanda-
rem Regionu Gdańskiego. 

Maria Giedz
W opracowaniu została wykorzystana 
publikacja Jarosława Wierzchołowskiego 
„Sztandar” z „Magazynu Solidarność”  
nr 9 z 1996 r.

Oryginalny sztandar z 1980 roku.

Dawni internowani 
przyjechali do Strzebielinka 

Przypomniał również, że spotkanie w roku 2018 jest szczególnie istotne, ponie-
waż przypada w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

– Pełnię oficjalną funkcję, ale jestem tutaj również z potrzeby serca i prywatnie. 
Pamiętam, jak brnęłam przez śnieg do szpitala w Wejherowie – wspominała poseł 
Anna Fotyga, która także przyjechała do Strzebielinka.

Region Gdański NSZZ „Solidarność” reprezentowali wiceprzewodniczący ZRG 
Roman Kuzimski i kierownik Oddziału w Wejherowie Irena Siudek. 

Nieodłączną częścią tych spotkań jest również msza święta w kościele parafial-
nym w Gniewinie. – Myślę, że w tamtym czasie wielu z nas odczuwało, że anioł 
pański otacza nas szańcem – powiedział Jan Wyrowiński, który do ośrodka w Strze-
bielinku został przetransportowany z Potulic. 

W ubiegłym roku Stowarzyszenie Strzebielinek zostało zarejestrowane w sądzie 
(inspiracją dla jego założycieli była działalność Andrzeja Drzycimskiego na rzecz 
upamiętnienia byłych internowanych). Jak można było usłyszeć podczas spotkania, 
rzeczywistość nieraz mocno dzieli „strzebielinkowców”, ale w tym miejscu solidar-
nie są razem i chcą przyjeżdżać tam co roku. 

Tomasz Wittbrodt
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Spotkanie strzebielinkowców, 12 sierpnia 2018 r. 

Autorka, Maria Giedz, prezentuje 
swoją książkę. 

KSIĄŻKA

Przewodnik, ale nie tylko
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19 lipca br. w sali Akwen odbyła 
się promocja najnowszej książki Marii 
Giedz zatytułowanej „Pomorze mniej 
znane”, która właśnie ukazała się na 
rynku wydawniczym. Frekwencja do-
pisała. Uczestnikami spotkania byli 
w większości miłośnicy bliższych i dal-
szych podróży.

Książkę można kupić m.in. w księ-
garni internetowej www.Patrioteka.pl.

Struktury związkowe (organizacje, 
oddziały i biura terenowe) zaintereso-
wane zakupem większej liczby egzem-
plarzy lub zaproszeniem autorki na spo-
tkanie autorskie proszone są o kontakt 
z redakcją „Magazynu Solidarność”.

(ach)
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„

Bez dowodu i OC

”

CIEKAWOSTKI 
NA STULECIE 
NIEPODLEGŁOŚCI 
POLSKI

Szkoła
w II RP

MAGAZYNEK PODRĘCZNY pod redakcją Martyny Werry

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

CYTAT MIESIĄCA

MIESIĄC W LICZBACH

4825,02 zł
Tyle wyniosło przeciętne miesięcz-
ne wynagrodzenie brutto w lipcu 
2018 r. W porównaniu z czerwcem 
2018 roku było niższe o 0,5 proc., 
w porównaniu z lipcem 2017 r. 
wzrosło o 7,2 proc.

Miesięczna stopa bezrobocia 
rejestrowanego w lipcu 2018 r. 
wyniosła 5,9 proc. Nie zmieniła się 
w porównaniu z czerwcem 2018 r. 
W lipcu 2017 r. wynosiła 7 proc.

W lipcu tego roku banki udzie-
liły łącznie 19,5 tys. kredytów 
mieszkaniowych na łączną wartość 
4,93 mld zł, co stanowi wzrost o 
12,7 proc. w ujęciu liczbowym i o 
23,6 proc. w ujęciu wartościowym 
wobec lipca 2017 r.

Przeładunki w polskich portach 
morskich wzrosły w lipcu 2018 
roku o 16,5 proc. w porównaniu 
z lipcem 2017 roku.

W lipcu tego roku zgłoszono do 
urzędów pracy 130,4 tys. ofert za-
trudnienia, czyli o 6,1 proc. mniej 
niż w czerwcu 2018 roku i o 4,8 
proc. mniej niż w lipcu 2017 r.

LICZBA MIESIĄCA

1643 hektary

Polska to piękny kraj. Jestem za stary, żeby być sędzią, ale wciąż młody, żeby 
śpiewać. Byliśmy tu w roku 1967. Pomyślcie, ile osiągnęliście od tego czasu. 
Niech Bóg będzie z wami.

Mick Jagger w reakcji na list Lecha Wałęsy.

Odzyskująca niepodległość Polska mu-
siała zmierzyć się z ogromnymi dyspropor-
cjami w rozwoju ziem zagarniętych przez 
poszczególnych zaborców. Szkoła nie była 
wyjątkiem. W województwach zachodnich 
nauczaniem początkowym było objętych 
94,7 proc. dzieci, w centralnych 66,2 proc., 
a we wschodnich już tylko 34,7 proc. Wie-
le szkół, zwłaszcza wiejskich, zatrudnia-
ło tylko jednego lub dwoje nauczycieli. 
Ostatecznie wprowadzono obowiązkową 
szkołę podstawową dla wszystkich dzieci 
od 7 do 14 roku życia. Szkołą średnią było 
ośmioklasowe gimnazjum zakończone 

maturą umożliwiającą podjęcie studiów 
wyższych. Tę strukturę zmieniła reforma 
z 1932 roku, która utrzymała obowiązek 
uczęszczania do szkoły przez siedem lat, 
ale egzamin dający możliwość kontynuacji 
nauki w gimnazjum odbywał się po szó-
stej klasie, siódma była przeznaczona dla 
tych, którzy zamierzali zakończyć naukę na 
poziomie podstawowym. Żeby dostać się 
na studia, gimnazjalista musiał ukończyć 
jeszcze dwuletnie liceum. Niestety, pro-
blemy �nansowe i mała liczba nauczycieli 
sprawiały, że wiele dzieci nie wypełniało 
teoretycznego obowiązku szkolnego.

Od 1 października kierowcy nie będą 
musieli wozić ze sobą dowodu rejestra-
cyjnego samochodu i poświadczenia 
polisy OC. W przypadku kontroli policja 
sprawdzi potrzebne dane w systemie in-
formatycznym Centralnej Ewidencji Pojaz-

dów. Kiedy jednak udamy się na badanie 
techniczne auta, nadal będziemy musieli 
mieć przy sobie dowód rejestracyjny, aby 
otrzymać wymaganą pieczątkę, niezbęd-
ną podczas kontroli służb poza granicami 
Polski.

Media bombardują nas alarmującymi 
statystykami, nauczyciele ostrzegają, że 
młodzież zamiast czytać lektury ogląda 
tylko �lmowe adaptacje lub sięga po 
streszczenia, a dzieci uciekają przed książ-
ką jak przed smokiem. Jak uniknąć takich 
sytuacji? Specjaliści radzą, żeby rodzice 
przede wszystkim sami czytali i rozma-
wiali o książkach – w ten sposób dzieci 
przyzwyczajają się do tego, że literatura 
jest elementem codzienności, a nie przy-
krym obowiązkiem. Nie oczekujmy, że 

w dobie Internetu i telewizji nadających 
�lmy animowane na okrągło dziecko spę-
dzi z książką pół dnia – lepiej zachęcić je, 
żeby przeznaczyło na czytanie piętnaście 
minut dziennie, ale żeby robiło to regular-
nie. Dobrze jest spędzić ten czas razem z 
nim – można umówić się, że na przykład 
rodzic czyta jedną stronę, a syn czy córka 
następną. I podczas kolejki „młodego” za-
chować cierpliwość – nie poganiajmy i nie 
podpowiadajmy słów.

Aż 73 proc. naszych rodaków dekla-
ruje patriotyzm gospodarczy – polskie 
produkty są kojarzone z dobrą jakością, 
ekologią i wysokimi walorami smakowy-
mi. Badanie �rmy OpenResearch pokaza-
ło jednak, że de�nicja tego, co uważamy 
za polskie, nie jest tak prosta, jak mogłoby 
się wydawać. 52 proc. badanych stawia 
sprawę kategorycznie – taki produkt musi 
być wyprodukowany w Polsce. Jednak 
prawie co piąty uważa, że wystarczy, żeby 
polski produkt powstał z polskich składni-
ków, a kilkanaście procent uznaje za wy-
znacznik rodowód marki produktu albo 
jej właściciela. Jeden procent traktuje jako 
kluczowy wyznacznik nazwę marki.

Dobra jakość

Zdrowe, 
ekologiczne

Smak

Świeżość

Patriotyzm

Lokalność

Tradycja

Niskie ceny

Z czym kojarzą się polskie 
produkty (w proc.)

40

26

17

10

7

6

5

3

Polskie – czy 
NA PEWNO?Dobra książka nie jest zła

DIETA PRZECIWGRYPOWA

Niebawem zacznie się jesień, a wraz z 
nią pojawi się nieodłączny jej towarzysz – 
sezon przeziębieniowo-grypowy. W unik-
nięciu choroby może pomóc nam odpo-
wiednia dieta. Opinią najskuteczniejszej 
żywieniowej broni cieszy się rosół z kury. 
Badania naukowe potwierdziły to, co na-
sze babcie intuicyjnie wiedziały już dawno 
– popularna zupa zawiera karnozynę, bar-
dzo silny przeciwutleniacz wzmacniający 
układ odpornościowy. 

Kolejnym składnikiem niezbędnym dla 
uniknięcia choroby jest witamina B, która 
występuje w kaszach, zwłaszcza grycza-
nej i jaglanej. Sięgajmy też po naturalne 
probiotyki, jak ke�r, jogurt czy kiszonki, a 
także po pomarańczowe i zielone warzy-
wa. Pierwsze, na przykład dynia, zawierają 
przeciwutleniacze, witaminę E i beta-ka-
roten, drugie, jak brokuły, natka pietruszki 
czy zielona papryka, są bogate w witami-
nę C.

Stać nas na więcej?
Statystycznie Polakom żyje się lepiej: 

według Krajowego Rejestru Długów 
obecnie ponadtrzykrotnie wzrosła grupa 
Polaków, którzy nie muszą się ograni-
czać w wydatkach – w porównaniu 
z rokiem 2015.  Ponadto niemal co 
trzeci badany twierdzi, że jego 
sytuacja �nansowa jest lepsza 
niż przed rokiem. Niestety, nie 
wszystkim żyje się lepiej – z 4 
do 9 procent wzrósł odsetek 
tych, którzy nie mają dość 
środków do zaspokojenia 
bieżących potrzeb. 

Co ciekawe, aż 35 procent 
z badanych, którzy twierdzili, 
że nie muszą ograniczać wy-
datków to osoby niepracujące, 
ale to głównie kobiety zajmują-
ce się domem.  Natomiast w naj-
gorszej sytuacji �nansowej są bezro-
botni, studenci oraz emeryci i renciści.

Polaków, którzy nie muszą się ograni-
czać w wydatkach – w porównaniu 

trzeci badany twierdzi, że jego 
sytuacja �nansowa jest lepsza 

gorszej sytuacji �nansowej są bezro-
botni, studenci oraz emeryci i renciści.

Jak Polacy oceniają swoją 
sytuację finansową (w proc.)

Radzę sobie, ale 
muszę ograniczać 
wydatki

43%Stać mnie na 
wszystko, nie 
muszę ograniczać 
wydatków
25%

Nie stać mnie 
na wszystko, 
muszę bardzo 
ograniczać wydatki
16%

Nie wystarcza 
mi nawet 
na bieżące 
potrzeby
9%

Trudno 
powiedzieć

7%
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O tyle zwiększyła się powierzchnia Polski 
w roku 2017 – poinformował Główny 
Urząd Statystyczny. Oczywiście żadnego 
z sąsiadów nie podbiliśmy, to kartografo-
wie przeliczyli ponownie długość naszej 
linii granicznej. Najwięcej zyskało woje-
wództwo pomorskie, które powiększyło 
się o 1159 ha.
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Wielu Polakom wydawać się mogło, że 
wojna będzie się ciągnęła w nieskończo-
ność, a co w takim razie z niepodległością 
czy autonomią przy boku któregoś z za-
borców? Jednak sprawa polska stawała się 
coraz głośniejsza po obu stronach fron-
tu. Po upadku rządów carskich w Rosji 
Rząd Tymczasowy zapewnił zachodnich 
sojuszników, że będzie nadal prowadził 
wojnę z Niemcami i Austro-Węgrami 
oraz z Turcją, planując zdobyć Stambuł 
jako Konstantynopol i sam będzie de-
cydować o swojej granicy zachodniej, a 
przecież chodziło tu o Polskę. Działające 
polskie ugrupowania polityczne w Rosji 
utworzyły Naczelny Polski Komitet Woj-
skowy, tzw. Naczpol, z prezesem Włady-
sławem Raczkiewiczem, w celu zorgani-
zowania w Rosji armii polskiej.

 Jej organizację rozpoczęto na Bia-
łorusi w sierpniu 1917 roku. Dowodził 
nią gen. Józef Dowbór-Muśnicki. Był to 
I Korpus, który liczył 29 tys. żołnierzy. 
Jednak dalsze niepowodzenia wojsk ro-
syjskich na froncie spowodowały bunty 
w wojsku, ponadto coraz słabszy Rząd 
Tymczasowy nie mógł przeciwstawić się 
nowej władzy, którą utworzyli bolszewi-
cy – Radzie Delegatów Robotniczych i 
Żołnierskich. Wkrótce też nocą 7 listo-
pada 1917 roku podczas szturmu na 
Pałac Zimowy w Piotrogrodzie (nazwa 
Petersburga w czasie wojny) bolszewicy 
obalili Rząd Tymczasowy. Warto zwrócić 
uwagę, iż Rząd Tymczasowy obiecywał 
autonomię dla Polski w sojuszu wojsko-
wym. Nie było tu zatem mowy o pełnej 
niepodległości. Wyobraźmy sobie, iż ów 
rząd przetrwał i został zaproszony na 

konferencję pokojową do Pa-
ryża. I co na to powiedzieli-
by nasi sojusznicy? Należy to 
sobie w pełni uświadomić. 

A tak „pomogli” nam 
bolszewicy, obalając ten 
rząd. Jeszcze tego samego 
dnia, tj. 7 listopada 1917 
roku, nowa władza bolsze-
wików, Rada Komisarzy 
Ludowych, na czele z Leni-
nem, uchwaliła m.in. dekret 
o pokoju, wzywający wszel-
kie strony do zaprzestania 
działań wojennych.

A tymczasem I Korpus 
po konflikcie z władzami 
bolszewickimi poddał się 
rządzącej wówczas w części 
Polski Radzie Regencyjnej, 
o czym dalej. Jednak na żą-
danie Niemców został przez 
nich rozbrojony. Następna 
jednostka polska w Rosji po-
wstała w marcu 1918 roku, 
w jej skład weszła część II 
Brygady Legionów. Był II 
Korpus, który w bitwie pod 
Barańczą przedarł się na 
rosyjską stronę frontu. W 
maju 1918 roku po bitwie z 
Niemcami pod Kaniowem został przez 
nich rozbrojony. Jego dowódca, gen. 
Józef Haller, przedostawszy się z grupą 
oficerów do Murmańska, odpłynął stat-
kiem do Francji. Natomiast III Korpus 
formowany na Ukrainie w lutym 1918 
roku został rozbrojony przez wojska 
austro-węgierskie. 

Była jeszcze jedna jednostka polska 
formowana od sierpnia 1918 roku na 
Kubaniu, a była nią samodzielna Bry-
gada Strzelców Polskich. Dowodził nią 
gen. Lucjan Żeligowski. Przetranspor-
towana do Odessy w maju 1919 roku, 
przedostała się do wolnej już Polski.

Aleksander Miśkiewicz
ZDJĘCIA: WIKIMEDIA COMMONS

Zanim nadeszła wolność (cz. 9)

STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

Lucjan Żeligowski. 
Portret autorstwa 
generała Romana 
Kaweckiego z 1932 r.

Generał Józef Dowbór-
-Muśnicki.

Generał Józef Haller. 
Fotografia po obróbce 
cyfrowej.

Władysław Raczkiewicz.

Czy Polacy w dwudziestoleciu międzywojennym w sferze budżetowej za-
rabiali dobrze, czy też nie mogli dociągnąć do „pierwszego”? 
Obecnie w przedsiębiorstwach przeciętna płaca wynosi około 4,8 tys. zł 
brutto, czyli 3,4 tys. zł na rękę. Jednak gdy Główny Urząd Statystyczny co 
miesiąc podaje informację o przeciętnym wynagrodzeniu, budzi się iry-
tacja, a grono przepracowujących pełny wymiar etatu czuje się jak boha-
ter filmu „Dzień świra”, nauczyciel Adam Miauczyński, w chwili odebrania 
„poborów”. 

ZAROBKI W 20-LECIU MIĘDZYWOJENNYM

Pensje naszych dziadków 

Jak było z płacami w Polsce między-
wojennej? Rozmaicie… Tylko w 1938 r. 
odbyły się 502 akcje strajkowe o popra-
wę wynagrodzenia. Fala protestów prze-
szła w 1937 r., odbyło się 2 tys. strajków 
z udziałem 600 tysięcy pracowników. 
Podanie płac nominalnych to jedno, a 
możliwości utrzymania się z pracy oraz 
stosunek zarobków do kosztów utrzy-
mania rodziny to drugie. 

Reforma

W dwudziestoleciu międzywojen-
nym na wahania pensji wpływ miała 
powojenna inflacja, która istniała do 
reformy monetarnej premiera Włady-
sława Grabskiego. Ponadto Wielki Kry-
zys (1929–1934) wydrenował kieszenie 
z co trzeciej złotówki.

Pierwszym etapem reformy było 
ustabilizowanie kursu marki polskiej 
i zdławienie hiperinflacji. Grabski w 1924 
r. zwiększył dochody poprzez waloryza-
cję podatków. Od reformy podatki były 
liczone według miernika opartego o in-
deks cen. W praktyce wyliczono je we 
frankach szwajcarskich, co przesądzało 
o parytecie polskiej waluty. 

Po interwencji giełdowej w 1924 r. 
nastąpiła stabilizacja kursu marki (9 
mln za 1 dolara) oraz wzrost zaufania 
obywateli do państwa. W Polskiej Kra-
jowej Kasie Pożyczkowej (PKKP) oby-
watele złożyli swe zasoby w walutach, 
co powiększyło wartość dewiz. Zdecy-
dowano o wprowadzeniu złotego. 

Po wypłatę 

W latach 20. poseł otrzymywał 1500 
zł, senator 1800 zł, wojewoda 1500 zł, 
członek rządu 2 tys. zł, a premier 3 tys. 
zł. Najwyższy dochód był zarezerwowa-
ny dla prezydenta (5 tys. zł). 

Przed Wielkim Kryzysem i po 
1935 r. robotnik zarabiał średnio 96 

zł miesięcznie (równowartość 20 ów-
czesnych dolarów). Na spore zarobki 
można było liczyć w hutnictwie – 128 
zł. Lepiej wynagradzani byli pracowni-
cy umysłowi – średnio 280 zł. 

Nauczyciel gimnazjum państwowe-
go zarabiał od 300 zł do nawet 635 zł 
w wielkich miastach. Pracownicy na-
ukowi osiągali dochody rzędu 1 tys. zł.

W policji wynagrodzenie zasadnicze 
wahało się od 150 zł dla posterunkowego 
i przodownika (180 zł), przez 335 zł dla 
komisarza, po 700 zł dla inspektora. Wy-
nagrodzenia zawodowych wojskowych 
były zależne od... stanu cywilnego. Samot-
ny pułkownik dostawał uposażenie 632 zł, 
a ten z rodziną – 713 zł. Kapral wolnego 
stanu otrzymywał 137 zł, a żonaty – 167 
zł. Marszałek (Piłsudski i Rydz-Śmigły) 
otrzymywał 3 tys. zł. Generałowie zaś od 
tysiąca do 2 tys. zł. Administracja cywilna 
mogła liczyć na wynagrodzenia od 120 do 
3 tys. zł (premier). 

Grupy i dodatki

W budżecie na 1939 r. przewidziano 
62 640 etatów urzędniczych i 89 131 
etatów nauczycielskich, podzielonych 
na grupy. Grupa I to jeden etat prezy-
denta RP. W najniższej grupie XII były 
3503 etaty. Nauczyciele w zbiorowości 

urzędników państwowych byli sytuowa-
ni w grupach od IV (566 etatów po 1000 
zł) do XI (12 452 etaty po 130 zł). 

W II RP sędziowie i prokuratorzy 
(3645 etatów w odrębnych grupach 
od I do IV) cieszyli się pensją od 425 
do 1100 zł. Były i dodatki funkcyjne: 
rektor: 500 zł, dyrektor szkoły średniej: 
100–150 zł, kierownik szkoły podsta-
wowej: 5–50 zł. 

Dla porównania w 1938 r. śred-
nia zapłata dla służących (ok. 700 tys. 
osób!) to 20 zł/miesiąc, a dla robotnika 
– 2 zł/dzień. Co trzecia kobieta była 
pomocą domową, zajmowała się opie-
ką nad dziećmi, szczególnie w bogatych 
żydowskich domach.  

Największym pracodawcą były Pol-
skie Koleje Państwowe, które zatrudnia-
ły w 1939 r. 150 tys. osób (dziś w PKP 
40 tys.). Wynagrodzenia kolejarzy 
i obsługi kolei zaczynały się od 100 zł 
i sięgały tysiąca złotych. Ów tysiąc zgar-
niało jedynie 11 osób z dyrekcji.  

Na drugim biegunie byli dozorcy, 
którzy formalnie nie mieli pensji, ale 
mieli prawo do służbowego mieszkania 
i pobierania opłat od lokatorów, m.in 
za otwieranie bramy. Budżet ratowały 
ich żony, dorabiając praniem i sprzą-
taniem. 

Ceny 

Według „Małego rocznika staty-
stycznego 1939” za kilogram mięsa wo-
łowego i wieprzowego trzeba było za-
płacić 1,50– 1,56 zł (obecne 16 zł), a za 
kilogram ziemniaków – 10 groszy. Litr 
mleka kosztował 27 groszy, a kilogram 
cukru złotówkę (w latach 1936–38). 

W 1939 r. wykwalifikowany robot-
nik za pensję mógł kupić 317 kilogra-
mowych bochenków chleba po 30 gro-
szy, 211 kilogramów mąki (średnia cena 
45 gr). Za złotówkę można było zjeść 
w knajpie dobry obiad.

Auta były luksusem. Za popularnego 
fiata 508 trzeba było w 1938 r. zapłacić 5,4 
tys. zł (60 tys. zł). Z kolei klasyczny, kul-
towy motocykl sokół 600 kosztował 2,7 
tys. zł (dzisiaj to byłoby 29 tys. zł).  Kurs 
dolara z marca 1939: 1 USD – 5,31 zł.  

Sanacyjny sentyment 

Odwoływanie się z sentymentem 
do przykładu i czasów międzywojnia i 
sanacji wymaga refleksji. Polska rosła 
dynamicznie po 1921 r. Lata 30. przy-
niosły marazm, aż do decyzji o budowie 
COP (1938).  Gospodarkę dusiła prze-
paść cywilizacyjna między regionami, 
wojna celna z Niemcami, światowy 
kryzys i problemy z eksportem przez 
Gdańsk. Mimo przeciwności w pierw-
szej dekadzie niepodległości gospodar-
ka odbudowywała się najszybciej. 

Od 1920 do 1929 roku przeciętny 
dochód per capita wzrósł z 678 do 2117 
dolarów rocznie (wg siły nabywczej 
dolara z 1990 r.). To wynik imponują-
cy. Inflacji wtedy nie było, przeciwnie 
– była deflacja. Do 1929 r. przegonili-
śmy poziomem gospodarczym liczne 
kraje Europy. 

II RP miała wady, ale i odniosła 
wielki sukces, łącząc ziemie, które były 
zarządzane przez trzy różne mocarstwa 
z innymi systemami prawnymi i mone-
tarnymi.  

Artur S. Górski 
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W 1939 r. wykwalifikowany 
robotnik za pensję mógł 
kupić 317 kilogramowych 
bochenków chleba po 
30 groszy, 211 kilogramów 
mąki (średnia cena 45 gr). 
Za złotówkę można było zjeść 
w knajpie dobry obiad.
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Rozmowa z KAZIMIERZEM ZIMNYM, olimpijczykiem z Melbourne i Rzymu 
(brązowy medalista), koordynatorem XXIV Orlen Maratonu Solidarności, 
czołowym długodystansowcem w latach sześćdziesiątych ubiegłego wie-
ku, wyróżnionym Nagrodą Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego za 
całokształt kariery sportowej i godne życie po jej zakończeniu. 

NASZA ROZMOWA

Maraton Solidarności 
to powrót do źródeł sportu

– Jest Pan jednym z nielicznych olim-
pijczyków, medalistów. Za czasów 
Pańskich startów na bieżni sport wy-
glądał zapewne inaczej. Czy sporto-
wy świat poszedł tak bardzo naprzód, 
że zostawił za sobą sportowe zasady 
i ideały?

– Inne są czasy. To nic odkrywczego, 
że świat się zmienia, więc i sport, który był 
moim wyczynowym udziałem, wygląda 
inaczej. Mieliśmy ambicje reprezentowa-
nia Polski i wielką satysfakcję z noszenia 
koszulki z godłem. Harowaliśmy dla ki-
biców. W 1954 roku zdobyłem mistrzo-
stwo Polski juniorów w biegu na 1500 
metrów.  Wybiegałem kolejny sukces w 
1955 roku w biegu na 5 kilometrów. W 
nagrodę otrzymałem buty sportowe i 
koszulkę. Od wejścia do kadry narodo-
wej przysługiwało mi kieszonkowe – 450 
złotych. Dzisiaj to są wielkie pieniądze, 
reklamy, media. Zakradła się komercja. 
W sporcie olbrzymią rolę grają pienią-
dze. Szkoda, że w przypadku naszych 
reprezentantów, piłkarzy, ostatnio nie 
poszło to w parze z poziomem.

– Zawodnicy, ci najpopularniejsi, za-
rabiają krocie. I na nich też zarabiają 
kluby i sponsorzy.  Czy sportowcy są 
wykorzystywani? 

– Sami się garną dla tych gratyfika-
cji, stając się aktorami i produktem. To 
nie jest dobra droga. Zasady fair play się 
gubią. Ważne, by wygrać, zgarnąć pulę, 
czasem nabrać sędziego, publiczność. 
My biegaliśmy jako amatorzy, dla sportu. 
Dzisiaj jest sport zawodowy, za wielkie 
pieniądze. Inna jest kalkulacja, inne prio-
rytety i inny sposób myślenia. 

   
– Reprezentanci Polski w piłce nożnej 
i ich trener grali w reklamach, nie na 
boisku, więc nawet dżentelmeni z Se-
negalu ich ośmieszyli… 

– Obserwuję na przykładzie piłki 
nożnej, że najważniejsza stała się nie re-
prezentacja, a prezentacja samego siebie. 
Sport zdaje się odchodzić na drugi plan. 
To nie jest dobra recepta na sukces. Skoro 
zabrakło wiary, że potrafimy zawalczyć, to 
efekt jest taki, że nasi na mundialu wypa-
dli słabo. Na szczęście dla zawodników i 
kibiców nie zawsze i nie wszędzie zamiast 
morderczego, wyczynowego treningu są 
zabawy, koncerty rockowe, towarzystwo 
żon i partnerek na zgrupowaniach. Ak-
tywności medialne nie zastąpią harówki 
na treningach.

Ja, były zawodnik, trener, szkolenio-
wiec i działacz, ze smutkiem i niepokojem 
oglądałem i czytałem relacje ze zgrupo-
wań kadry i wywiady. Niekorzystnie 
wpływa na sport wyczynowy zaangażo-
wanie w inne rodzaje aktywności przed 
zawodami, a co mówić – przed takim 
turniejem jak mistrzostwa świata. Me-

tody treningowe mnie niepokoiły. To nie 
była recepta na sukces. Sport powinien się 
opierać na innej filozofii. I taką zaprezen-
towało kilka świetnych drużyn, jak Chor-
wacja, Belgia, Anglia. Nasza reprezentacja 
do elity się nie dopasowała. Nie potrafimy 
zawalczyć z najlepszymi.

– Pana wyłowił Józef Żylewicz, trener 
lekkoatletów Lechii Gdańsk, trafił Pan 
do reprezentacji, zwanej Wunder-
teamem, pod opiekę Jana Mulaka. 
Trener Adam Nawałka nie udźwignął 
reprezentacji? Przecież był świetnym 
zawodnikiem, mistrzem Polski z Wisłą, 
reprezentantem.... 

– Z tego, co widziałem i słyszałem, 
to trudno było nazwać przygotowania 
treningiem wyczynowca. Sport wyczy-
nowy to jest harówka. Ten rytm sprawił, 
że dołączono mnie w 1956 roku do ekipy 
na olimpiadę w Melbourne. W ostatniej 
chwili uszyto garnitur, skompletowano 
wyposażenie. Byłem w wysokiej formie, 
ale zabrakło szczęścia. W 1960 roku na 
olimpiadzie w Rzymie byłem w gronie 
faworytów. Ułożyłem taktykę biegu, by 
dyktować tempo, wymęczyć przeciwnika. 
Liczyłem, że ostatnie trzy okrążenia po-
biegnę zrywami co sto metrów. Nie prze-
widziałem, że Murray Halberg zerwie się 
na cztery okrążenia przed metą.  Odsko-
czył mi na 30 metrów i już nie dałem rady 
go dogonić.  O pierś przegrałem srebro 
z Hansem Grodotzkim. Walczyliśmy… 

 
– Na tegorocznym mundialu też wie-
lu pokazało się godnie, im się chciało 
„gryźć trawę”. Taka Chorwacja była 
zespołem złożonym z zawodników z 
różnych klubów Europy, z pokolenia 
urodzonego podczas wojny na Bałka-
nach… 

– Wspomnieliśmy o różnicach w po-
dejściu do sportu, zatem i coś á propos 
Chorwacji. Z czasów Jugosławii mam 
bardzo dobre wspomnienia. Wracam do 
czasów, gdy jeździliśmy do Dubrownika, 
do Dalmacji i na Riwierę Makarską. To 
nie był wywczas. Po całym sezonie naszej 
harówki to był wstępny obóz przygoto-
wania do następnego sezonu. Byliśmy 
na wczasowym jedzeniu, czyli bułeczka, 
dżemik, serek. I skakanie po górach. Po 
drodze szukaliśmy strumyka, by się na-
pić źródlanej wody. A w jeziorkach i nad 
brzegiem Adriatyku mieliśmy okazję wy-
moczenia stawów, co korzystnie wpływa 
na rehabilitację i regenerację. Nie mieli-
śmy przy sobie zbyt wiele. Nic właściwie. 
Na koniec obozu treningowego dietę nam 
wypłacano, dolara dziennie.

 
– Takie były czasy… 

– Skromne, ale ambitne. Wśród na-
szych kolegów byli dawni partyzanci ju-
gosłowiańscy. Do dziś wspomnienia żyją. 

Wspominam ciepło Chorwację i życzy-
łem sukcesu jej piłkarzom.

– Czy sukcesem będzie kolejna edycja 
trójmiejskiego maratonu? 

– Musi być, skoro od lat go organi-
zujemy i trasa biegnie przez wyjątkowe 
miejsca. Bieg długodystansowy to jest 
sport prawdziwy, moda i idea. Wyjątko-
wym sprawdzianem jest maraton. Bieg 
„Solidarności” jest jedyny w swoim 
rodzaju. Jesteśmy maksymalnie zaan-
gażowani w sprawy organizacyjne, pu-
kamy do drzwi sponsorów. Nie mamy 
wakacji. Ale warto. Za rok Maraton 
Solidarności będzie miał srebrne gody. 
Maratończycy i publiczność odczytują 
dobrze ideę i wiążą bieg z ideą „Soli-
darności” i tej solidarności pisanej małą 
literą. Dla wielu to też jest wspomnie-
nie. Chcą brać udział w naszym sierp-
niowym święcie.

– Maraton to dystans, który sprawdza 
człowieka?

– Podziwiam tych ludzi. Przecież 
to są amatorzy. Można przebiec 10 
kilometrów, można i 15. Ale maraton 
od samego jego początku, prawie trzy 
tysiące lat wstecz, to jest odwaga i wy-
zwanie. A przecież nawet i ta granica 
jest przesuwana, zawodnicy idą do in-
nych konkurencji, do triathlonu. Ludzie 
chcą się dalej sprawdzać. Maraton jest 
powrotem do źródeł sportu. To praw-
dziwy sport i idea.   

 Rozmawiał Artur S. Górski
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Kazimierz Zimny:  
Obserwuję na przykładzie 
piłki nożnej, że najważniejsza 
stała się nie reprezentacja, 
a prezentacja samego siebie. 
Sport zdaje się odchodzić na 
drugi plan. To nie jest dobra 
recepta na sukces. 

W środę, 18 lipca rozpoczął się nowy, turystyczno-rekreacyjny program 
dla seniorów (dla osób w wieku 60+) Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy. 
Program „W zdrowym ciele – zdrowy senior” zaprasza na marsze nordic 
walking z profesjonalnym trenerem. 

W czasie zajęć (dostosowanych do wieku) uczestnicy nauczą się prawidłowej 
rozgrzewki przed zajęciami oraz poprawnego „chodzenia z kijkami”. Osoby, które 
nie mają odpowiednich kijów do nordic walking, otrzymają je w ramach wypo-
życzenia.

Zajęcia prowadzi doświadczona trenerka Edyta Kędzierska z Polskiej Federacji 
Nordic Walking. 

W zdrowym ciele 
zdrowy senior

NORDIC WALKING

– Zajęcia polegają na rytmicznym marszu ze specjalnymi kijkami. Wystarczy 
odpowiednio je dobrać i zastosować właściwą technikę. Jest to dyscyplina dostępna 
dla wszystkich, bez względu na wiek i kondycję. Także dla ludzi starszych, otyłych, 
nawet dla cierpiących na chorobę wieńcową – mówi Edyta Kędzierska, przypomi-
nając, że w Finlandii jest to szczególnie popularna dyscyplina od 1997 roku.

Sama swoją przygodę z tą dyscypliną zaczęła prowadząc przed kilkunastu laty 
zajęcia m.in. dla gości w hotelach Skandynawii. Pod jej kierunkiem seniorzy wydają 
się być bezpieczni. 

– Zachęciły mnie koleżanki, więc z naszą grupą idę po raz pierwszy, by się 
spróbować. Poznam podstawy marszu. Jeśli mi się spodoba, będę też sam regular-
nie spacerował z kijkami, dla zdrowia i ogólnej harmonii – mówi Tadeusz Bucior 
z „Solidarności”.

 – Wybieram się na zajęcia, by się trochę poruszać, pospacerować, a nie siedzieć 
w domu. Czuję, że mi się spodoba – przekonuje Halina Kamrowska tuż przed 
wyruszeniem na pierwszy spacer z kijkami.

A inni widzą w tym szansę na poprawę zdrowia. 
– Lekarz zalecił mi ruch, może nie za dużo i nie nazbyt forsownie, z umiarem, 

by zwalczyć schorzenie – uzasadnia swój udział Henryka Mikiejew.
– Jestem po operacji. Wyznaję zasadę, iż dla zdrowia konieczny jest ruch, i jesz-

cze raz ruch. Z nordic walking to moje pierwsze doświadczenie – mówi z kolei 
Zbigniew Lachowicz.   

Marsze z kijkami odbywają się na gdańskich zieleńcach i w parkach. Uczestnicy  
zajęć przechadzać się będą najczęściej w Parku Reagana na Przymorzu, w godzinach 
przedpołudniowych, od lipca do listopada 2018 roku.

Każdy uczestnik weźmie udział w dziewięciu (godzinnych) zajęciach nordic 
walking z trenerem, jednym pikniku integracyjnym oraz jednych zajęciach inte-
gracyjnych.

Czym jest ów nordycki spacer? Jest formą rekreacji ze specjalnymi kijkami wy-
myśloną w Finlandii przed blisko stu laty, jako trening dla narciarzy biegowych. 
Od dwudziestu lat stał się tam masową formą dbania o kondycję. Nordic walking 
angażuje siły do użycia kijków z obu stron ciała, z udziałem większej partii mięśni. 
Mięśnie klatki piersiowej, tricepsy, bicepsy, ramion i brzucha są inaczej stymulowa-
ne niż w zwykłym marszu. Nordic walking jest możliwy do uprawiania w zasadzie 
przez każdego – bez względu na wiek, kondycję czy tuszę.

Projekt, którego organizatorem jest Pomorska Fundacja Edukacji i Pracy, jest 
finansowany przez Miasto Gdańsk. Osoby zainteresowane proszone są o zgłasza-
nie się do Wandy Lemańskiej z Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ 
„Solidarność”, pok. 121, tel. 58 308 42 70 lub 58 308 43 47. 

(asg)

Treningi nordic walking wystartowały 18 lipca.  
Trzecia od prawej  – Edyta Kędzierska.
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Udane 
ekopodróże

Korzystamy z do�nansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Ekoturystyka
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Ochrona środowiska naturalnego powinna obejmować wszystkie obszary 
naszej aktywności. Nawet jeśli będziemy zachowywać się proekologicznie w 
domu i pracy, okaże się to nieskuteczne, jeśli zrobimy sobie wakacje od ekolo-
gii w czasie podróży, zarówno tych turystycznych, jak i służbowych. 

W ostatnich latach w Polsce modne 
stały się między innymi turystyka kul-
turalna i turystyka kulinarna. Polska 
Organizacja Turystyczna wyodręb-
nia także ekoturystykę, którą szerzej 
przedstawiamy poniżej. Najważniejsze 
jest jednak, aby niezależnie od celu po-
dróży i środka lokomocji konsekwent-
nie pamiętać o proekologicznych za-
sadach, które stosujemy na co dzień. 
Wówczas każda forma wypoczynku 
lub wyjazdu poza miejsce zamiesz-
kania będzie de facto turystyką eko-
logiczną.

Jeśli zatem w domu i pracy segregu-
jemy odpady, kontynuujmy to podczas 
wypoczynku. Jeżeli w pobliżu nie ma 
akurat odpowiednich pojemników, 
powinniśmy wytworzone przez sie-

bie śmieci zabrać ze sobą do miejsca 
noclegu (pensjonatu, hotelu), gdzie z 
pewnością taka infrastruktura już się 
znajduje. „Zabieranie swoich śmieci” 
to zresztą jedna z podstawowych za-
sad podczas wypoczynku, zwłaszcza 
w trudno dostępnych miejscach, gdzie 
nie docierają służby komunalne (szlaki 
turystyczne, w górach, drogi wodne). 
Jeden „niewinny” wyrzucony papierek 
(oczywiście tylko dlatego, że „w pobliżu 
nie było kosza na śmieci”…) w górach, 
nad jeziorem lub morzem może wydać 
nam się niewielkim przewinieniem. 
Pamiętajmy jednak, że w najbardziej 
popularnych miejscach w ciągu roku 
przewijają się nawet setki tysięcy tury-
stów, a w efekcie powstają tysiące ton 
śmieci.

Zdrowa równowaga
Jeżeli przez cały rok stosujemy zasady 

zrównoważonego transportu, bądźmy 
konsekwentni także podczas wypoczyn-
ku. Jeżeli zorganizowaliśmy wspólny wy-
jazd w jedno miejsce w większym gronie 
(rodzina, przyjaciele), powinniśmy pod-
wozić się nawzajem (na przykład z miej-
sca noclegu na szlaki), żeby ograniczyć 
liczbę wykorzystywanych pojazdów. Jeśli 
korzystamy z coraz bardziej popularnej 
formy wypoczynku typu „city break” 
(weekendowy lub kilkudniowy wypad do 
innego miasta), na miejscu korzystajmy 

Ekoturystyka, zgodnie z de�nicją Dominiki Zaręby, prekursorki badań nad tym
rodzajem wypoczynku w Polsce, to forma turystyki zrównoważonej, która aktywnie 
przyczynia się do ochrony środowiska oraz przynosi korzyści ekonomiczne i popra-
wę jakości życia społeczności lokalnych w najbardziej atrakcyjnych (przyrodniczo i 
kulturowo) zakątkach świata. Z kolei Polska Organizacja Turystyczna tym terminem 
określa aktywną i specjalistyczną turystykę przyrodniczą, w tym pobyty na obsza-
rach cennych przyrodniczo (parki krajobrazowe, parki narodowe), wyjazdy w celu 
obserwacji dzikiej przyrody, korzystanie z oferty agroturystycznej, turystykę na ob-
szarach wiejskich i turystykę zdrowotną (SPA/wellness).

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2017 Międzynarodowym Ro-
kiem Zrównoważonej Turystyki dla Rozwoju. W krajach Europy Zachodniej moda na 
ekoturystykę, zaliczaną do szerszego zbioru turystyki zrównoważonej, powstała już 
na początku lat 90. XX wieku, chociaż korzenie samego zjawiska sięgają lat 70. Co 
ciekawe, zachodnie uprzemysłowione społeczeństwa były i pozostają na tyle „głod-
ne” kontaktu z naturą, że jedną z form (atrakcji?) ekoturystyki są tam wyjazdy do 
lasu w celu „własnoręcznego” zbierania owoców leśnych i runa leśnego. W Polsce na 
szczęście wciąż jest to naturalny sposób spędzania wolnego czasu i spontaniczna 
potrzeba wielu osób, a nie zorganizowany ruch turystyczny.

Turystyka ekologiczna to jeden z najnowszych trendów w polskiej turystyce. We-
dług badań Polskiej Organizacji Turystycznej z 2016 roku 4 proc. Polaków skorzysta-
ło z oferty ekoturystycznej, a ponad 13 proc. planuje taki wypoczynek w przyszłości. 
Związane jest to z rosnącą świadomością ekologiczną naszych rodaków. 

Rozwój ekoturystyki w Polsce ułatwiają naturalne uwarunkowania, na przykład 
duża lesistość naszego kraju. Blisko 30 proc. powierzchni Polski pokrywają lasy, któ-
re zapewniają ciszę i spokój oraz są ostoją zwierzyny. Tymczasem turyści zaintereso-
wani ekologiczną formą odpoczynku i zwiedzania szukają właśnie ciszy, oddalenia 
od skupisk ludzkich, kontaktu z naturą, zdrowej żywności. Oczekują, że pensjonaty 
i hotele będą korzystały głównie lub wyłącznie z odnawialnych źródeł energii, ofe-
rowały neutralne emisyjnie atrakcje (rowery, kajaki, jazdę konną, żeglowanie), a ser-
wowane w nich posiłki będą przygotowywane z ekologicznych, regionalnych i sezo-
nowych produktów. Oczywiście taki rodzaj turystyki jest droższy niż inne formy, ale 
cieszy się systematycznie rosnącą popularnością. Także coraz więcej samorządów 
stawia na rozwój oferty ekoturystycznej. To priorytet głównie dla wschodnich wo-
jewództw – podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego, ale również dla Mazowsza 
i… Pomorza.

kajakowych powinniśmy unikać przy-
brzeżnych szuwarów na jeziorach, które są 
miejscem gniazdowania i schronienia dla 
wielu gatunków ptaków wodnych (dotyczy 
to zwłaszcza sezonu lęgowego wiosną).

Ogromną rolę w bezpiecznej turysty-
ce odgrywa odpowiednia infrastruktura, 
a jej przygotowanie to zadanie dla samo-
rządów. Trzymając się naszego przykładu, 
jeśli uczestnicy wypoczynku nad wodą 
nie będą mieli przygotowanych profesjo-
nalnych i zabezpieczonych przystani lub 
miejsc biwakowych, będą odpoczywać w 
nieprzystosowanych do tego miejscach, 

W Polsce modne stały 
się turystyka kulturalna 
i turystyka kulinarna. 
Polska Organizacja 
Turystyczna wyodrębnia 
także ekoturystykę. 
Najważniejsze jest jednak, 
aby  konsekwentnie pamiętać 
o proekologicznych zasadach, 
które stosujemy na co dzień. 
Wówczas każda forma 
wypoczynku lub wyjazdu 
poza miejsce zamieszkania 
będzie de facto turystyką 
ekologiczną.

Podczas spływów kajakowych powinniśmy unikać przybrzeżnych szuwarów na jeziorach, które są miejscem gniazdowania 
i schronienia dla wielu gatunków ptaków wodnych.

z transportu publicznego lub powszech-
nych już niemal systemów rowerów miej-
skich. Najzdrowszą formą poruszania się 
jest oczywiście marsz. Pieszo możemy 
zwiedzać głównie miasta, ale nie tylko.

O zasadach zrównoważonego rozwo-
ju warto pamiętać już na etapie planowa-
nia wypoczynku. Jeśli ograniczy się on 
do przejazdu autostradą z punktu A do 
punktu B, to prawdopodobnie nie tylko 
nie wypoczniemy, ale także zamiast po-
móc środowisku naturalnemu, jeszcze mu 
„dołożymy” emisji szkodliwych substancji. 
Dłuższe odcinki podróży (przejazdy) naj-
lepiej pokonywać pociągiem. W miejscu 
docelowym warto zaplanować wycieczki 
rowerowe, spływy kajakowe, rejsy żeglugą 
śródlądową i inne formy wypoczynku na 
łonie natury. Należy przy tym stosować 
kilka podstawowych zasad – poruszać się 
tylko po wyznaczonych szlakach, nie pło-
szyć (i nie dokarmiać!) dzikich zwierząt, 
nie zrywać roślinności („na pamiątkę”), nie 
hałasować. Przykładowo podczas spływów 

co może skończyć się w najlepszym ra-
zie zaśmieceniem okolicy, w najgorszym 
– katastrofą w postaci na przykład poża-
ru lasu. Odpowiednia infrastruktura to 
podstawa ograniczenia antropopresji, 
czyli niekorzystnego wpływu działań 
człowieka na środowisko przyrodnicze. 
A podstawowa zasada w ekoturystyce to 
pozostawienie po sobie odwiedzanego 
miejsca co najmniej w tak dobrym sta-
nie, w jakim je zastaliśmy.

Wyjazdy są również świetną okazją do 
połączenia przyjemnego z pożytecznym, 
czyli ograniczenia niekorzystnych dla na-
szego organizmu nawyków cywilizacyjnych, 
co przysłuży się także środowisku przyrod-
niczemu. Mowa chociażby o zmniejszeniu 
zużycia energii poprzez ograniczenie korzy-
stania z urządzeń elektronicznych.

Edukacja

Podróże to także dobry moment na 
edukację ekologiczną, zwłaszcza młod-

szego pokolenia. Podczas rodzinnych 
wyjazdów na łono natury dzieci i mło-
dzież mają okazję poznać najpiękniejsze 
i najbardziej wartościowe przyrodniczo 
miejsca. Warto pamiętać, że w Polsce 
można zwiedzać wszystkie parki krajo-
brazowe i narodowe oraz większość re-
zerwatów przyrody, oczywiście porusza-
jąc się tylko po wyznaczonych szlakach. 
Umiejscowione w parkach i rezerwatach 
ścieżki edukacyjne, tablice informacyj-
ne i platformy widokowe poszerzą wie-
dzę przyrodniczą. Bezpośredni kontakt 
z naturą zwiększa ponadto wrażliwość 
na piękno przyrody. Po takim wzboga-
cającym i nietypowym (zwłaszcza dla 
„mieszczuchów”) doświadczeniu później, 
w domu lub szkole, łatwiej będzie zachę-
cić dzieci do wdrożenia proekologicznych 
codziennych nawyków. 

Adam Chmielecki
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Zostaw te gadżety, 
 posłuchaj NATURY!
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PRAWO

Od 1 września bieżącego roku zaczęły obowiązywać zmiany wprowadzone do 
kodeksu pracy, według których za młodocianego (według kodeksu pracy) uważa 
się osobę, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła lat 18. Zabronione więc będzie 
zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 15 lat, dotychczas było to 16 lat. Jest to 
szczególnie istotne ze względu na zakaz zatrudniania młodocianych przy pracach 
im wzbronionych, których wykaz zawiera rozporządzenie Rady Ministrów. Szczegó-
łowo na ten temat pisaliśmy w numerach 7/8, 9 oraz 10 „Magazynu” z 2016 roku.

Według Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) na świecie pracuje szacun-
kowo 541 milionów pracowników w wieku 15–24 lat, co stanowi ponad 15 proc. ca-
łej pracującej populacji. W niektórych regionach liczba wypadków (niekończących 
się śmiercią) wśród pracowników młodocianych jest o około 40 proc. wyższa niż 
wśród pracowników dorosłych powyżej 25 roku życia. Wśród 151,6 mln zatrudnio-
nych dzieci prawie połowa (72,5 miliona) pracuje w warunkach niebezpiecznych.

 A przecież pracownicy w każdym wieku mają prawo do bezpiecznych i higie-
nicznych warunków pracy. 

Iwona Pawlaczyk
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogło-
szenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac 
wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych 
prac (Dz. U. z 2016 r., poz. 1509).

Młodzi bezpieczni w pracy
1 sierpnia 2018 r. prezydent pod-
pisał ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. 
o zmianie ustawy o związkach za-
wodowych oraz niektórych innych 
ustaw. Podstawowym celem zmian 
jest rozszerzenie zakresu prawa do 
tworzenia i wstępowania do związ-
ków zawodowych.

1. Bez względu na formę 
zatrudnienia

Zmiany zmierzają do objęcia pełnym 
prawem koalicji związkowej wszystkich 
osób świadczących pracę za wynagro-
dzeniem, bez względu na podstawę 
zatrudnienia. W tym kontekście pra-
cownikiem jest każdy, kto wykonuje 
określoną pracę zarobkową na rzecz 
innego podmiotu w ramach łączącego 
go z tym podmiotem stosunku praw-
nego. Nowelizacja ustawy o związkach 
zawodowych ma na celu umożliwienie 
tworzenia i wstępowania do związków 
zawodowych w szczególności osobom 
wykonującym pracę na podstawie umów 
cywilnoprawnych, takich jak umowa zle-
cenia, umowa o świadczenie usług, do 
której stosuje się odpowiednio przepisy 
o zleceniu, czy umowa o dzieło, oraz 
osobom prowadzącym jednoosobowo 
działalność gospodarczą (tzw. osobom 
samozatrudnionym) wykonującym 
pracę na rzecz danego podmiotu na 
podstawie umowy.

Powyższe zmiany zostały zainicjowa-
ne w celu wykonania wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 
r., sygn. akt K 1/13 (Dz. U. poz. 791). 

Rozszerzenie prawa koalicji związ-
kowej na nowe podmioty skutkuje ko-
niecznością dokonania zmian w wielu 
przepisach z zakresu prawa pracy, w tym 
dotyczących uprawnień zakładowej or-
ganizacji związkowej czy ochrony przed 
nierównym traktowaniem ze względu 
na przynależność związkową. Wszystkie 
organizacje związkowe, niezależnie od 
tego, kto jest ich członkiem (pracownicy 
czy też np. zleceniobiorcy), powinny być 
bowiem jednakowo traktowane. 

Pracownikowi, który stał się ofia-
rą dyskryminacji ze względu na status 
związkowy, przysługuje na podstawie 
art. 183d k.p. prawo do odszkodowania 
w wysokości nie niższej niż minimalne 
wynagrodzenie za pracę. Ze względu na 
konieczność stworzenia analogicznych 
mechanizmów ochrony wobec innych, 
niż pracownicy, osób wykonujących pra-
cę zarobkową, ustawa stanowi, że do ww. 
osób stosuje się odpowiednio przepisy 
art. 183d i art. 183e k.p. 

2. Uprawnienia zakładowej 
organizacji związkowej

W związku ze zmianami, uprawnie-
nia zakładowej organizacji związkowej 
będą przysługiwały takiej organizacji, 
która zrzesza co najmniej 10 członków 
będących:
1. pracownikami u pracodawcy objęte-

go działaniem tej organizacji lub
2. innymi niż pracownicy osobami wy-

konującymi pracę zarobkową, z tym 
jednak zastrzeżeniem, że świadczą 

one pracę na rzecz pracodawcy przez 
co najmniej 6 miesięcy.
Do zakresu podstawowych upraw-

nień zakładowych organizacji związko-
wych zrzeszających osoby wykonujące 
pracę zarobkową (inne niż pracownicy) 
będzie można zaliczyć:
1 wyrażanie zgody na wypowiedzenie 

bądź rozwiązanie stosunku prawnego 
z imiennie wskazanym uchwałą za-
rządu jego członkiem lub inną osobą 
wykonującą pracę zarobkową będą-
cą członkiem zakładowej organizacji 
związkowej upoważnioną do repre-
zentowania tej organizacji wobec 
pracodawcy albo organu lub osoby 
dokonującej za pracodawcę czynno-
ści w sprawach z zakresu prawa pracy 
(art. 32 ust. 1 pkt 1 u.z.z.);

2 wyrażanie zgody na jednostronną 
zmianę warunków pracy lub wyna-
grodzenia na niekorzyść imiennie 
wskazanego uchwałą zarządu jego 
członka lub innej osoby wykonującej 
pracę zarobkową będącej członkiem 
zakładowej organizacji związkowej 
upoważnionej do reprezentowania 
tej organizacji wobec pracodawcy 
albo organu lub osoby dokonującej 
za pracodawcę czynności w sprawach 
z zakresu prawa pracy (art. 32 ust. 1 
pkt 2 u.z.z.);

3 wyrażanie zgody na wypowiedzenie 
bądź rozwiązanie stosunku prawnego 
albo jednostronną zmianę warunków 
pracy lub wynagrodzenia osobom wy-
konującym pracę zarobkową imiennie 
wskazanym uchwałą komitetu założy-
cielskiego (art. 32 ust. 7 u.z.z.).
Niezrzeszone osoby wykonujące pracę 

zarobkową organizacja związkowa może 
reprezentować tylko na ich wniosek.

W związku z poszerzeniem kręgu 
podmiotów mogących przystępować do 
związku zawodowego, wprowadzono 
zasadę, zgodnie z którą – przy ustalaniu 
liczby członków zrzeszonych w zakładowej 
organizacji związkowej – osoba wykonują-
ca pracę zarobkową należąca do więcej niż 
jednej zakładowej organizacji związkowej 
u danego pracodawcy może być uwzględ-
niona tylko jako członek jednej wskaza-
nej przez nią organizacji związkowej.

3. Podwyższenie progu 
reprezentatywności 
zakładowych organizacji 
związkowych

Ustawa wprowadza też podwyż-
szone progi reprezentatywności. Dla 
zakładowych organizacji związkowych 
progi te podwyższono z 7 do 8 proc. 
dla organizacji wchodzących w skład 
Rady Dialogu Społecznego i ich orga-
nizacji członkowskich oraz z 10 do 15 
proc. dla pozostałych organizacji. 

4. Pisemna informacja o liczbie 
członków

Zakładowa organizacja związkowa 
będzie zobligowana przedstawiać co 6 
miesięcy (a nie jak dotychczas co kwar-
tał), według stanu na dzień 30 czerwca 
(do 10 lipca) i 31 grudnia (do 10 stycz-
nia) informację o liczbie członków.

Zgodnie z art. 251 ust. 3 ustawy o 
związkach zawodowych w sytuacji, 
gdy w ciągu 6-miesięcznego okre-
su sprawozdawczego powstała nowa 
organizacja związkowa, przedstawia 
ona pracodawcy pierwszą informację 
o liczbie członków – według stanu na 
dzień złożenia informacji – w terminie 
2 miesięcy od dnia utworzenia orga-
nizacji związkowej. Nowo powstała 
organizacja związkowa podlega rów-
nież obowiązkowi złożenia informacji 
według stanu na dzień 30 czerwca i 31 
grudnia.

W związku z tym, iż dotychczas 
obowiązujące przepisy prawa nie prze-
widywały, jaki skutek pociąga za sobą 
zaniechanie obowiązku przedłożenia 
przez organizację związkową informa-
cji o liczbie członków, co powodowało 
wiele wątpliwości interpretacyjnych, w 
celu usunięcia tego stanu niepewności 
wprowadzono rozwiązanie, zgodnie z 
którym organizacji, która nie wypełni-
ła w terminie obowiązku przedłożenia 
informacji o liczbie członków (tj. infor-
macji przekazywanej co 6 miesięcy, wg 
stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia, 
oraz informacji przekazywanej przez 
nowo powstałą organizację związkową 
w terminie 2 miesięcy od dnia jej utwo-
rzenia), nie przysługują uprawnienia 
zakładowej organizacji związkowej do 
czasu wykonania tego obowiązku.

5. Kontrola liczebności 
organizacji związkowej

Pracodawca lub działająca u niego 
organizacja związkowa może zgłosić pi-
semne zastrzeżenie co do liczebności da-
nej zakładowej organizacji związkowej w 
terminie 30 dni od dnia przedstawienia 
przez tę organizację informacji o liczbie 
członków. Organizacja związkowa, wo-
bec której takie zastrzeżenie zgłoszono, 
ma obowiązek wystąpić do sądu pracy z 
wnioskiem o ustalenie liczby jej człon-
ków na ostatni dzień danego półrocza. 
Jeżeli tego nie zrobi, nie będzie mogła 
korzystać z uprawnień zakładowej orga-
nizacji związkowej do czasu wykonania 
tego obowiązku. Zakładowa organizacja 
związkowa może również z własnej ini-
cjatywy wystąpić z wnioskiem o ustale-
nie liczby członków. 

Jeżeli uprzednio zgłoszone przez 
pracodawcę lub zakładową organizację 
związkową zastrzeżenie co do liczebności 
danej zakładowej organizacji związkowej 
okazało się bezpodstawne, ponowne zgło-
szenie przez te podmioty zastrzeżenia co 
do liczebności tej samej organizacji związ-
kowej może nastąpić nie wcześniej niż po 
upływie roku od dnia uprawomocnienia 
się orzeczenia w sprawie ustalenia liczby 
członków tej organizacji. 

Nowe przepisy będą obowiązywać 
od 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem 
przepisu dotyczącego ustalania liczby 
członków związku w celu uzyskania 
przymiotu reprezentatywności przez 
zakładową organizację związkową. 
Przepis ten wejdzie w życie po upływie 
12 miesięcy od dnia ogłoszenia. 
Stan prawny na 20.08.2018 r.

Maria Szwajkiewicz

USTAWA O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH

Łatwiej przystąpić do związku

27 lipca na rozprawie w gdańskim Sądzie Rejonowym została zawarta ugoda 
pomiędzy muzykiem, jednym z pracowników Opery Bałtyckiej, a pracodawcą. 
Ugodę zawarto w ekspresowym tempie, na pierwszej rozprawie. 

Spór pomiędzy pracownikami opery a jej ówczesnym dyrektorem Warcisła-
wem Kuncem oraz popierającym go samorządem województwa pomorskiego na-
brzmiewał od momentu powołania Kunca na stanowisko dyrektora 1 września 
2016 roku. Pracownicy przeprowadzili referendum w sprawie wotum nieufności 
wobec niego. Kilkakrotnie pikietowali przed Urzędem Marszałkowskim, prowadzili 
protest głodowy i wysyłali liczne apele do urzędników samorządowych. Ta ważna 
dla Pomorza instytucja kultury nie mogła normalnie funkcjonować, gdyż łamane 
były w niej prawa pracownicze. Dyrektor Kunc został odwołany ze stanowiska z 
dniem 30 czerwca br. 

Na mocy sądowej ugody pracodawca (nowy dyrektor) wycofał złożone przez 
swojego poprzednika kilka miesięcy temu wypowiedzenie umowy o pracę. Zawarta 
ugoda kończy spór w tej sprawie i pozwala artyście na kontynuowanie pracy na 
dotychczasowych zasadach. 

Sprawa była prowadzona przez prawnika z Działu Prawnego Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność”.

(mig)

Ugoda sądowa w operze 

Region Gdański NSZZ „Solidarność” serdecznie zaprasza do udziału 
w bezpłatnych szkoleniach oferowanych w ramach projektu „Nowe 
kwalifikacje – nowe perspektywy”. Są wśród nich m.in.:

Szkolenia komputerowe
 Szkolenia z praktycznego wykorzystania aplikacji Microsoft Excel – 24 h szko-

lenia opartego o przykłady z życia wzięte
 Szkolenia autoryzowane – programowanie w technologiach Microsoft – 80 h 

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

– dwa pełne szkolenia
 Szkolenia autoryzowane – administracja systemami Microsoft – 80 h – dwa 

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

szkolenia

Szkolenia językowe
 Angielski lub niemiecki – 120 h – dwa poziomy zaawansowania

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

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

Komplet informacji oraz możliwość zapisania się do projektu dostępne są na 
stronie: http://nowekwali�kacje.eduportal.pl

Języki obce i Excel za darmo
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Jeszcze kilka lat temu Poczta Polska była firmą bez perspektyw. Kolejne programy dobrowolnych odejść spowo-
dowały znaczne zmniejszenie liczebności załogi, której – jak powszechnie wmawiano – było za dużo. Obecnie 
jest to jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, ale jej pracownicy, głównie związkowcy z „Solidarności”, chcie-
liby, aby przywrócono Poczcie Polskiej status przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.

KOMISJA PONADZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” POCZTY POLSKIEJ W GDAŃSKU

Listonosz pilnie potrzebny 

nie przeznacza się 2–3 godziny. Jednak 
z powodu wakatów czy urlopów często 
pracuje się dwa razy tyle. Zwłaszcza że 
listów i najróżniejszych przesyłek jest 
bardzo dużo. Wydawałoby się, że w 
dobie cyfryzacji ludzie przestaną pisać 
listy. I, rzeczywiście, listów prywatnych 
jest zdecydowanie mniej, za to zwięk-
szyła się liczba przesyłek z najróżniej-
szych instytucji, na przykład urzędów 
miast, gmin, ZUS-u, banków… Prze-
ciętnie torba listonosza waży 20–30 
kilogramów, a czasem takich toreb li-
stonosz w ciągu dnia roznosi kilka.

– Przyczyną braku ludzi są zbyt ni-
skie zarobki – mówi listonosz Krzysz-
tof Gringmann, członek prezydium 
Komisji Ponadzakładowej NSZZ „So-
lidarność” w gdańskiej Poczcie. – Za 
poprzedniej władzy przeprowadzono 
sporą redukcję etatów. Przez wiele lat 
nie mieliśmy podwyżek, a nasza praca 
nie jest łatwa. Dlatego nie ma chętnych 
do pracy. Na dziesięć wakatów zgłasza 
się jeden chętny. Braki kadrowe spo-
wodowały, że jeden listonosz obsługuje 
często dwa, a nawet trzy rejony. 

Obecnie na stronie internetowej 
Poczty Polskiej tylko w województwie 
pomorskim zamieszczono oferty pracy 
dla około 50 chętnych. 

– W skali kraju oferty pracy zajmują 
44 strony – mówi Urszula Szczepańska, 

przewodnicząca KP NSZZ „Solidar-
ność” gdańskiego oddziału Poczty Pol-
skiej. –  Potrzebni są m.in. listonosze, 
pracownicy obsługi klienta, magazy-
nierzy, kierowcy, pracownicy do spraw 
zaopatrzenia, ochrony, rekrutacji, do 
spraw nieruchomości, a nawet mecha-
nicy samochodowi.

„Ludzie zejdźcie z drogi, bo 
listonosz jedzie…”

– Roznosimy listy, gazety, pisma urzę-
dowe, przesyłki do trzech kilogramów, a 
listonosz wiejski również duże paczki 
– kontynuuje Gringmann. – Przemiesz-
czamy się pieszo, rowerem, własnym 
samochodem, za który otrzymujemy ki-
lometrówkę. Niestety, niezmieniającą się 
od lat, mimo znacznych podwyżek cen za 
benzynę. 

Jan Ruciński, członek prezydium KP 
NSZZ „S” w gdańskiej Poczcie, jako listo-
nosz pracuje od 36 lat. Mówi, że gdyby 
nie strajki w 2008 roku, to Poczty Polskiej 
pewnie dzisiaj już by nie było. 

– Wówczas związkowcy wynegocjo-
wali podwyżki w wysokości 350 zł brut-
to – wspomina. – Jednak od tego czasu 
aż do 2016 roku płace były zamrożone, a 
właściwie to jeszcze je obniżano poprzez 
odbieranie różnych dodatków. Sytuacja 
finansowa pracowników zatrudnionych 
w szeroko pojętej eksploatacji sukcesyw-
nie poprawia się wraz z nastaniem nowej 
władzy w 2016 roku. Kiedy zaczynałem 
pracę, zarobki na poczcie były niezłe, więc 
ludzie garnęli się do pracy. Jednak rządy 
Platformy Obywatelskiej doprowadziły 
do pogorszenia warunków pracy i płacy. 
Młodzi nie chcą do nas przychodzić, a na-
wet jeśli się zatrudnią, to bardzo szybko 
odchodzą, po jednym, dwóch dniach.

– Młodych nie możemy zatrzymać 
– dodaje Marek Korzeński, wiceprzewod-
niczący KP NSZZ „S” gdańskiej Poczty. 
– Oni nie chcą, nie potrafią wejść w rytm 
naszej pracy. Już na starcie oczekują więk-
szych zarobków. Poczta głównie opiera się 
na starych pracownikach, którzy są pa-
sjonatami. Młodzi boją się odpowiedzial-
ności za zwykłe przesyłki i te polecone, 
za nieprawidłowe doręczenie. Boją się 
napadów na listonoszy. Boją się psów, lu-
dzi psychicznie chorych. Na naszą pracę 
mają też wpływ czynniki atmosferyczne 
– pomimo deszczu, zawiei, śniegu, upału 
przesyłkę trzeba dostarczyć. To jest ciężka 
praca fizyczna, która wymaga bystrości. 
Nie można popełniać błędów, a młodzi 
niejednokrotnie mają z tym problemy.

– Młodym pracownikom staramy się 
pomagać – wyjaśnia Szczepańska. – Szko-
limy ich w ramach układów koleżeńskich. 
To starszy stażem kolega przekazuje swoją 
wiedzę i umiejętności nowemu narybko-
wi. Jest to spore obciążenie dla każdego 
z nas, bo nowy pracownik wymaga wy-
jaśniania wszystkiego, prowadzenia go, 
sprawdzania, a my nie mamy na to czasu, 
sami będąc mocno obciążeni pracą.

Są też zalety

– 37 lat temu przyjechałem do 
Gdańska – wspomina Jan Ruciński. 
– Chciałem się tylko na chwilę „za-
czepić” na poczcie, po czym poszukać 
innej pracy. Zostałem, a ta chwila trwa 
już 37 lat, bo polubiłem tę pracę. Przez 
całe moje życie zawodowe miałem tylko 
dwa rejony. Mam stały kontakt z ludź-

Gdańscy pocztowcy związani są z 
„Solidarnością” od początku istnienia 
Związku. Komisja Ponadzakładowa 
NSZZ „Solidarność” Poczty Polskiej 
w Gdańsku skupia około 700 człon-
ków pracujących w miastach i powia-
tach: Kościerzyna, Kartuzy, Starogard 
Gdański, Tczew, Pruszcz Gdański oraz 
Gdańsk. Są to przedstawiciele różnych 
grup zawodowych. Przede wszystkim 
listonosze, ale i asystenci, pracownicy 
kadr, administracji, księgowości, kie-
rownicy, naczelnicy regionów sieci, a 
także pracownicy eksploatacyjni, nie 
mówiąc już o osobach obsługujących 
klientów czy pracownikach zaplecza.

Potrzebne ręce do pracy

Większość z tych osób lubi tę pracę. 
Niestety, nie jest ona łatwa. Na przykład 
listonosz teoretycznie powinien praco-
wać osiem godzin dziennie, ale z powo-
du braków kadrowych pracuje dłużej. 
Oprócz dostarczania przesyłek prowadzi 
też działalność handlową, która wiąże się 
z narzuconym odgórnie planem sprze-
daży. Jeśli listonosz nie zrealizuje tego 
planu, nie otrzyma premii zadaniowej. 

Teoretycznie, przy dobrze zorga-
nizowanej pracy, samo roznoszenie 
przesyłek powinno zająć 5–6 godzin 
dziennie. Na przygotowanie i rozlicze-

Na stronie internetowej Poczty 
Polskiej tylko w województwie 
pomorskim zamieszczono 
oferty pracy dla około 
50 chętnych.  
W skali kraju oferty pracy 
zajmują 44 strony. Potrzebni 
są m.in. listonosze, pracownicy 
obsługi klienta, magazynierzy, 
kierowcy, pracownicy 
do spraw zaopatrzenia, 
ochrony, rekrutacji, do spraw 
nieruchomości, a nawet 
mechanicy samochodowi.

Marek Korzeński, Urszula Szczepańska, Krzysztof Gringmann, Jan Ruciński.

mi. Oni mnie znają, ja ich znam. Czasem 
odnoszę wrażenie, że stałem się częścią 
tych rodzin, którym przynoszę przesyłki. 
Szanują mnie, mają do mnie zaufanie, a 
ja ich polubiłem. Zdarzają się też smutne 
spotkania. Kiedyś odkryłem, że kobieta, 
której przyniosłem list, nie żyje. Zawsze, 
kiedy wychodziła z domu, zamykała 
drzwi na kłódkę. Tym razem kłódki nie 
było, więc otworzyłem drzwi. Leżała 
przy drzwiach. Gdybym nie otworzył, 
leżałaby jeszcze długo, bo mieszkała 
sama i nikt jej nie odwiedzał. 

– Nie wyobrażam sobie pracy biu-
rowej – dodaje Krzysztof Gringmann. 
– Lubię być aktywny, mieć kontakt 
z ludźmi. Lubię słuchać opowieści o 
czasach wojny, o strajkach, o stanie 
wojennym. Jako listonosz poznaję nie-
samowite historie ludzkie. Mógłbym 
niejedną książkę o tym napisać, ale to 
tajemnica. Zachowuję więc te opowieści 
tylko dla siebie.

Światełko w tunelu

Od dwóch lat w Poczcie Polskiej pod 
względem płacowym pojawiło się świa-
tełko nadziei. 

– W 2016 roku w dwóch podwyż-
kach otrzymaliśmy łącznie 250 zł do 
pensji zasadniczej – mówi Urszula 
Szczepańska.  – W 2017 roku udało 
nam się również wynegocjować pod-
wyżki. Pierwszą w kwocie 150 zł otrzy-
maliśmy od 1 czerwca, drugą w kwocie 
120 zł w październiku. W tym roku 
również wystąpiliśmy do pracodawcy 
z negocjacjami płacowymi.

– Negocjacje z kierownictwem to 
ciężkie zadanie – kontynuuje Szcze-
pańska. – Wyszliśmy z postulatem 
300-złotowej podwyżki, ale w tym roku 
udało się wynegocjować 172 zł brutto 
na etat, z wyrównaniem od 1 czerwca 
2018 r. dla wszystkich tych, którzy mają 
zasadniczą pensję poniżej 5 tysięcy zło-
tych. Dostajemy też dodatki stażowe w 
zależności od lat pracy w Poczcie – od 
3 do 20 procent, a także premię czasową 
jakościową. Jest to 200 zł brutto, o ile 
się nie choruje i prawidłowo wykonuje 
swoje obowiązki służbowe. 

– Przed nami, związkowcami, jesz-
cze dużo pracy. Tendencja jest dobra, 
rok do roku otrzymujemy podwyżki, 
mamy poprawne stosunki z kierownic-
twem, ale nadal jest to poniżej naszych 
oczekiwań – kontynuuje Szczepańska. 
– Kolega, który pracuje u nas 36 lat, 
otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 
3 tysięcy złotych brutto, ci z krótszym 
stażem znacznie mniej.

Związkowcy twierdzą, że każdy listo-
nosz ma m.in. problemy z kręgosłupem 
czy kolanami. Dlatego te ubytki na zdro-
wiu ich zdaniem winny zostać uznane 
za chorobę zawodową. Na razie to tylko 
marzenie, ale wszystko się zmienia. Brak 
pracowników może przyśpieszyć satys-
fakcjonujące rozwiązania. 

Tekst i zdjęcie Maria Giedz
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Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność” opracował Wojciech Matuszewski
Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

18 lipca w kościele pod wezwaniem Świętego Jacka w Słupsku została odprawiona się uroczysta msza święta z okazji 80 
urodzin księdza prałata Jana Giriatowicza. W wypełnionej po brzegi świątyni, gdzie ksiądz prałat był wiele lat probosz-
czem, obecne były władze miasta i powiatu, wierni, księża, siostry zakonne i rodzina. Celebransami eucharystii byli: J.E. 
ks. biskup diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Edward Dajczak, J.E. ks. biskup Paweł Cieślik i obecny proboszcz ks. Józef 
Domińczak. 

W dniu 11 lipca w Słupsku odbyły się uroczystości związane z 75 rocznicą 
Rzezi Wołyńskiej dokonanej na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów 
spod znaku UPA i OUN. Książę Ludzkich Serc

80 URODZINY KSIĘDZA PRAŁATA JANA GIRIATOWICZA – KAPELANA SŁUPSKIEJ 
„SOLIDARNOŚCI”

W homilii wygłoszonej przez ks. bi-
skupa Edwarda Dajczaka, która w całości 
była poświęcona Jubilatowi, przedstawiona 
została postać ks. Jana w sposób niezwykle 
osobisty. Jak się bowiem okazuje, obecny 
biskup swego czasu spędził w tutejszej 
parafii kilka lat, mógł zatem obserwować  
i uczestniczyć w codziennej posłudze spo-
łecznej i kapłańskiej wypełnianej przez ks. 
Jana. 

Po nabożeństwie uroczystość została 
przeniesiona do sali Polskiej Filharmonii 
„Sinfonia Baltica”. Tutaj została zaprezen-
towana książka „Prałat Jan Giriatowicz 
– Kapłan i Społecznik”. Były życzenia od 
wielu osób, z którymi ks. Jan spotykał się 
w swoim życiu i któremu – jak opowiadali 
– wiele zawdzięczają. Wszyscy podkreślali 
niesamowity zapał i odwagę duchownego 
w głoszeniu Ewangelii, ale również jego 
wielką skromność. Zawsze można było 
na niego liczyć, nigdy nikomu nie odmó-
wił swojej obecności, dla każdego znalazł, 
gdy przychodził z problemem, jakieś po-
zytywne rozwiązanie. Przy tym cechuje 
księdza Jana uśmiech i życzliwość na każ-
dym kroku. 

Wiele jeszcze przymiotników można 
by było do osoby Jubilata dodać, a jedna 
z pań składająca życzenia trafiła w samo 
sedno. Chyba z emocji przejęzyczyła się, 
mówiąc – zamiast: księże – książę, i chyba 
to określenie najlepiej pasuje do osoby ks. 
Jana. Książę Ludzkich Serc, bo wiele tych 

serc nawrócił, wiele uzdrowił głoszonym 
Słowem Bożym i przede wszystkim swoim 
osobistym postępowaniem. 

Osobliwy i szczególny rozdział w życiu 
księdza prałata zajęła „Solidarność”. Od sa-
mego jej powstania włączył się duchowo 
w jej rozwój. Zawsze poprzez swoje wspar-
cie duchowe i modlitwę był z nami obecny 
– czy to w mrocznych dniach stanu wojen-
nego, czy na zjazdach Regionu Słupskiego. 
Po prostu był z nami na dobre i złe, został 
naszym solidarnościowym kapelanem i „za 
to wszystko składamy wielkie Bóg zapłać i 

Ksiądz prałat Jan Giriatowicz podczas swojej urodzinowej eucharystii.

Wołyń. Pamiętamy! 

Stanisław Szukała, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Słupsku, 
wraz z gośćmi uroczystości przed pomnikiem wołyńskim.

W kościele Najświętszego Serca Jezusowego pod przewodnictwem księdza Ro-
mana Maźca odprawione zostało się nabożeństwo w intencji bestialsko zamordowa-
nej ludności polskiej na Wołyniu w 1943 roku. Po mszy świętej uczestnicy przeszli 
w Marszu Milczenia na cmentarz pod pomnik upamiętniający mord. 

Porucznik Zbigniew Has, prezes Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni 
Ludobójstwa na Wołyniu, podczas swojego wystąpienia przypomniał genezę i opisał 
przebieg ogromnych zbrodni na ludności polskiej dokonanych przez UPA–OUN 
przy współudziale ludności ukraińskiej. Historycy szacują, że podczas wszystkich 
czystek etnicznych przeprowadzonych przez Ukraińców zginęło w latach 1943–
–1944 od 50 do 60 tysięcy obywateli polskich. Kulminacyjnym punktem ekster-
minacji Polaków była niedziela, 11 lipca 1943 roku, kiedy w Galicji wschodniej  
i w województwie wołyńskim przeprowadzono atak jednocześnie na ponad sto wsi 
i miejscowości zamieszkanych przez polską społeczność.

W asyście Kompanii Honorowej wystawionej przez słupski garnizon Wojska 
Polskiego wieńce i wiązanki kwiatów złożyły władze wojewódzkie, miejskie i gmin-
ne, mieszkańcy Słupska, a także delegacja Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” 
w Słupsku, z przewodniczącym Stanisławem Szukałą.

z całego serca życzymy wielu łask Bożych 
i zdrowia w dalszej posłudze kapłańskiej”. 
W imieniu słupskiej „Solidarności” ży-
czenia osobiście złożył przewodniczący 
Zarządu Regionu Stanisław Szukała. 

W trakcie tej niecodziennej uroczysto-
ści było wiele wspomnień, życzeń i żartów, 
a wszystko przeplatane było występami 
wokalnymi i recytatorskimi w wykonaniu 
młodzieży z Zespołu Szkół Technicznych. 
Na koniec uczestnicy spotkania poczęsto-
wani zostali przez Jubilata tortem urodzi-
nowym.

„SOLIDARNOŚĆ” NA WAKACJACH

11 Spływ Kajakowy Szlakiem Jana Pawła II

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidar-
ność” w Polmorze w Bytowie zorganizo-
wała w lipcu już po raz jedenasty spływ 
kajakowy szlakiem Jana Pawła II rzeką 
Słupią. Tradycyjnie trasa wiodła od So-
szycy do Gołębiej Góry. W tym roku 
wzięła w nim udział rekordowa liczba 
stu związkowców. Ponaddwugodzinny 

spływ dostarczył uczestnikom wielu 
emocji i zabawy. Niektórzy z nich brali 
w nim udział po raz pierwszy i musieli 
się zmierzyć nie tylko z własnym stra-
chem przed nieznanym, jak również z 
rzeką, która po wcześniejszych opadach 
była bardzo głęboka i wartka. Kilku ka-
jakarzy zaznajomiło się z wodą podczas 

kontrolowanych wywrotek, było mnó-
stwo dobrej energii i wszyscy dobrze 
się bawili. 

Na finiszu trasy w Gołębiej Górze 
odbył się biwak, gdzie można było się 
posilić daniami z grilla i ochłodzić 
napojami. Wszyscy byli bardzo zado-
woleni ze wspólnie spędzonego czasu, 
podczas grillowania był czas na bliż-
sze poznanie się. Wielu uczestników 
już teraz zapewniało o swoim udziale  
w przyszłorocznym, dwunastym spły-

wie. Drugi raz w imprezie wzięli udział 
pracownicy z Ukrainy zatrudnieni pod-
czas sezonu w Polmorze. Jak powiedzieli, 
zachwyceni byli urokami krajobrazu, jak 
i sprawnością organizacyjną spływu.

Serdeczne podziękowania należą 
się Marianowi Rudnikowi, przewod-

niczącemu Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” w Polmorze, Jędrzejowi 
Sobolowi, jak i całej bytowskiej organi-
zacji związkowej.

Zdjęcia: Marian Rudnik

Uczestnicy spływu.
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Dlaczego rzeczowniki wujostwo i państwo sprawiają kłopot? Która forma 
jest poprawna: wujostwo przyjechało czy wujostwo przyjechali? Jak należy 
mówić i pisać: kochani wujostwo czy kochane wujostwo?

Słowo wujostwo nazywa dwie osoby – parę małżeńską: ciocię i wujka – i ma 
skomplikowaną sytuację gramatyczną.

Nietypowe „wujostwo”
Budowanie zdań z rzeczownikami męskoosobowymi w liczbie mnogiej, np. 

uczniowie, bracia, nie sprawia kłopotu i nikt nie ma wątpliwości, że w zdaniach 
zastosujemy te wyrazy następująco:
Kochani bracia przyjechali.
Mam kochanych braci.
Moi uczniowie są fantastyczni.

Ale – gdy trzeba zbudować zdania z rzeczownikiem „wujostwo” – wtedy poja-
wiają się wątpliwości.

Proszę uzupełnić poniższe zdania poprawnymi formami wyrazów w nawiasach 
i porównać je ze sformułowaniami poniżej.
Grupa A:
1. (Kochany) …………….. wujostwo wczoraj (przyjechać) …………………..
2. Mam (kochani) …………….. (wujostwo) ……………………….. .
3. (Mój) ……………… wujostwo zawsze (być) ………….. (fantastyczny) 
……………….. .
4. Z (drogi) …………….. (wujostwo) ……………….. spotkamy się jutro.
Poprawnie sformułowane zdania:
Grupa B:
1. Kochani wujostwo wczoraj przyjechali. 
2. Mam kochanych wujostwa.
3. Moi wujostwo zawsze są fantastyczni. 
4. Z drogimi wujostwem spotkamy się jutro.

Po porównaniu zdań z grupy A ze zdaniami z grupy B zastanawiamy się, dla-
czego pojawiły się trudności?

Przyczyna błędnych sformułowań
Wujostwo to rzeczownik rodzaju nijakiego liczby pojedynczej, ale gdy łączy się 

z czasownikami, przymiotnikami lub zaimkami, wtedy musi być traktowany tak, 
jakby był rzeczownikiem męskoosobowym w liczbie mnogiej, np.:

Kochani wujostwo przyjechali. (Nie! „Kochane wujostwo przyjechało.”)
Moi wujostwo są fantastyczni. (Nie! „Moje wujostwo jest fantastyczne.”)
Jak widać, mimo że rzeczownik „wujostwo” występuje w liczbie pojedynczej, to 

jednak wymaga od czasowników i przydawek liczby mnogiej i rodzaju męskooso-
bowego (czasowników: „przyjechali”, „są”, przymiotnika „Kochani” oraz zaimka 
„Moi”).

Przykłady poprawnego użycia słowa „wujostwo”
Kochani wujostwo zaprosili nas na obiad. Dawno nie widziałem wujostwa. Kupiłam 
moim wujostwu piękne kwiaty. Pierwszy raz widzę drogich wujostwa na spacerze 
w naszym parku. Z drogimi wujostwem wyjeżdżamy w góry na narty. Rodzice cie-
kawie opowiadali o drogich wujostwu.

Odmiana rzeczownika „wujostwo” ” z przymiotnikiem „drodzy”
M. drodzy wujostwo
D. drogich wujostwa
C. drogim wujostwu

Odmiana wyrażenia „państwo Makowscy”
Wyraz „państwo” w znaczeniu ‘pan i pani’ lub ‘panie i panowie’ ma podobną 

odmianę jak słowo „wujostwo”.
Poprawna odmiana wyrażenia „kochani państwo Makowscy”.

M. kochani państwo Makowscy
D. kochanych państwa Makowskich
C. kochanym państwu Makowskim

„Państwo młodzi”
Wyrażenie „państwo młodzi” w znaczeniu ‘nowożeńcy’ też wymaga starannej 

odmiany, np.:
Zrobimy sobie zdjęcie z państwem młodymi. (Nie! z „państwem młodym”). Zabrakło państwa 
młodych. Goście pojechali z państwem młodymi. Rozmawialiśmy o państwu młodych.

Uwaga!
Rzeczownik „małżeństwo” występuje w liczbie pojedynczej i wymaga od zwią-

zanych z nim wyrazów (czasowników i przydawek), by występowały w liczbie po-
jedynczej.
Do restauracji przyjechało małżeństwo Nowaków. Poznałem to małżeństwo na wy-
cieczce. Małżeństwo Kowalskich jest szczęśliwe. Życzyliśmy temu małżeństwu wszyst-
kiego najlepszego. Pracowałam z młodym małżeństwem.

Barbara Ellwart

NA KOŃCU JĘZYKA

Państwo młodzi i wujostwo

CZYTELNICY I MY

PIELGRZYMKA

B. drogich wujostwa
N. z drogimi wujostwem
Ms. o drogich wujostwu

B. kochanych państwa Makowskich
N. z kochanymi państwem Makowskimi
Ms. o kochanych państwu Makowskich
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POZIOMO
1) rozmawia na migi, 7) przed matem, 10) cudactwo, wariac-
two, 11) odcinki trasy w wyścigu, 12) górski strumień, 13) ko-
palnictwo, 14) czarna w kropki bordo, 17) węgierskie wino, 
20) święty lub powszedni, 21) lodówka z Wronek, 22) na nóżce 
dziecka, 23) przysmak małp, 24) antonim zła, 25) baty, cięgi, 
26) najważniejsze miasto Boliwii, 32) Rudy 102, 35) wróżbita, 
prorok, 36) goryl, orangutan, 37) słona kropelka na buzi dziecka, 
38) mieszkanka Hanoi, 39) arteria, droga, 40) Szczepanik, Fron-
czewski.

PIONOWO
1) gardzi szkołą i książkami, 2) muza z cytrą, 3) płynie przez 
Weronę, 4) lecą, gdzie drwa rąbią, 5) państwo z Zelandią, 
6) ważkie argumenty, 7) najmniejsze miasto Trójmiasta, 
8) nowela Prusa, 9) domena Czerkawskiego, 15) powiększenie 
budynku, 16) zwinna i ruda w parku, 18) zimową porą do szyb 

samochodowych, 19) wyższy stopniem anioł, 26) dopuszczalna 
granica, 27) … zapałka, dwa kije …, 28) duch, mara, 29) jesienny 
kwiat, 30) stolica przedwojennej Litwy, 31) przedsiębiorstwo, 
32) naśladowanie ciężkich kroków, 33) 21 w kartach, 34) dawniej 
niewierny u mahometan.

(kas)

Litery w szarych kratkach czytane rzędami utworzą rozwiązanie.

Na rozwiązania (e-maile, listy tradycyjne, adresy w stopce na 
str. 2) czekamy do 15 dnia następnego miesiąca od ukazania 
się tego wydania „Magazynu”. 
Rozlosowaliśmy nagrodę za rozwiązanie Krzyżówki z wiśnią 
z Barbadosu z nr. 6/2018. Otrzymuje ją pani Bogumiła Miciak. 
Nagrodę (prezentowaną w ramce w krzyżówce) wyślemy 
pocztą. Hasło brzmiało: „Jaka płaca, taka praca”.

Krzyżówka z węgierskim winem

29 30 31

14 lipca Komisja Terenowa Emery-
tów i Rencistów NSZZ „Solidarność” 
w Kościerzynie zorganizowała wyjazd 
do Sianowa na Kaszubach. 

W pielgrzymce uczestniczyło czter-
naście osób. Związkowcy zwiedzili 
sanktuarium Matki Bożej Królowej 
Kaszub. Potem udali się nad Jezioro 
Sianowskie, gdzie urządzili piknik z 
pieczeniem kiełbasek na grillu i wspól-
nym śpiewaniem piosenek. Jak dowie-
dzieliśmy się od Adama Etmańskiego, 

Do Sianowskiej Matinki 
wiceprzewodniczącego Koła 
Emerytów i Rencistów NSZZ 
„Solidarność” w Kościerzy-
nie, wszyscy podziwiali pięk-
no sianowskiej świątyni, mo-
dlili się do cudami słynącej 
figury Matki Bożej, prosząc 
o zdrowie i wiele błogosła-
wieństw. Świetnie się także 
bawili podczas pikniku nad 
jeziorem.

(mig)
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Reklama

Sala BHP
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

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

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

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

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

Biura oddziałów ZR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uwaga! przed każdym  
nr. telefonu stacjonarnego dodajemy 58

Coraz więcej turystów przybywających do Gdańska poszukuje nie tylko 
wspaniałych zabytków z minionych epok, ale także tych opowiadających 
o najnowszej historii miasta i Polski. Gdańsk jest przecież kolebką „Solidar-
ności”.  To w Gdańsku miał miejsce wielki strajk w sierpniu 1980 roku, tu 
sformułowano słynnych 21 postulatów (które wraz z pamiątkową tablicą 
znalazły się później na liście UNESCO „Pamięć Świata”) i 31 sierpnia 1980 
roku podpisano historyczne porozumienie. Tu narodził się i do dziś ma 
swoją siedzibę Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. 
Wybierzmy się więc do jednego z takich solidarnościowych miejsc, gdzie 
ważyły się losy naszego kraju.

Jeśli ktoś chce poznać nasze najnow-
sze dzieje, to ważnym miejscem, które 
w Gdańsku trzeba odwiedzić, jest Sala 
BHP znajdująca się przy ul. Księdza Je-
rzego Popiełuszki 6 (dojście z placu Soli-
darności przez Bramę nr 2 Stoczni Gdań-
skiej). Ten ceglany, częściowo parterowy, 
a częściowo piętrowy budynek ma prze-
bogatą historię. Wzniesiono go na przeło-
mie XIX i XX wieku. Powstał na potrzeby 
magazynowania torped przy ówczesnej 
Stoczni Cesarskiej, jednej z pierwszych 
nowoczesnych stoczni produkujących 
okręty wojenne w Niemczech. Wówczas 
budynek ten nazywał się Torpedo-La-
gerhaus (czyli magazyn torped) – napis 
ten zachował się do dzisiaj na murach. 
Obecny wygląd budynek uzyskał w 1902 
roku, kiedy to umieszczono w nim mon-

townię uzbrojenia okrętów wojennych 
Prus i III Rzeszy. Po II wojnie światowej, 
kiedy Gdańsk stał się całkowicie polskim 
miastem, dwie niegdyś niemieckie stocz-
nie (Danziger Werft i Schichau Werft) 
połączyły się w jedną Stocznię Gdańską, 
której patronem w latach 1967–1990 był 
Włodzimierz Iljicz Lenin, gdyż produ-
kowano w niej statki w większości na 
potrzeby rynku sowieckiego.

Od lat 60. XX wieku, po tragicznym 
wypadku podczas budowy statku M/S 
Maria Konopnicka, w budynku tym od-
bywały się szkolenia BHP na potrzeby 
Stoczni Gdańskiej. W 1979 roku powsta-
ła sala konferencyjna, stworzono też mu-
zeum zakładowe. Podczas sierpniowego 
strajku w 1980 roku w tej sali obradował 
Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Tu 

zydialny, przy którym członkowie MKS 
i delegaci rządu PRL podpisali historycz-
ne porozumienie.

Po zwiedzeniu Sali BHP można się 
wybrać na spacer po dawnych terenach 
stoczniowych. W 1988 roku Stocznia 
Gdańska została postawiona w stan li-
kwidacji i obecnie z dawnego zakładu 
niewiele zostało. Część terenów wyłą-
czono z działalności produkcyjnej, wiele 
obiektów zostało zniszczonych. Pomimo 
wpisania ich do rejestru zabytków, wie-
le zostało rozebranych lub zburzonych. 
Zachowało się kilkadziesiąt. Są to m.in. 
budynki produkcyjne i stoczniowe dźwi-
gi, które wciąż przypominają o morskich 
tradycjach miasta.

Ważnym elementem stoczniowego 
kompleksu historycznego, a jednocze-
śnie świadkiem narodzin „Solidarności” 
i symbolem zmian, które doprowadziły 
do upadku komunizmu, jest Brama nr 2 
Stoczni Gdańskiej. To przez nią, pomimo 
że nie stanowiła głównego wejścia, gros 
pracowników wchodziło na teren stoczni. 
To tędy wyszli stoczniowcy, do których 16 
grudnia 1970 roku zaczęło strzelać „ludo-
we” wojsko. Zginęło kilka osób, a kilkana-
ście zostało rannych. Dla stoczniowców 
Brama nr 2 stała się pierwszym miej-
scem pamięci o ofiarach Grudnia 1970. 
W sierpniu 1980 roku stała się symbolem 
solidarności. Ukwiecona i przyozdobio-
na wizerunkami Matki Bożej oraz papie-
ża Jana Pawła II była miejscem spotkań 
strajkujących stoczniowców z rodzinami 
i mieszkańcami Gdańska.

Tekst i zdjęcia Maria Giedz
Sala BHP.

podpisano Porozumienie Gdańskie, koń-
czące wielki solidarnościowy strajk, co za-
początkowało upadek komunizmu w Eu-
ropie Środkowo-Wschodniej. To dzięki 
temu powstał Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy „Solidarność”, orga-
nizujący polski opór wobec komunizmu. 
Sala BHP jest zatem symbolem polskiej 
pokojowej drogi do niepodległości. 

Obecnie Sala BHP pełni rolę całorocz-
nego centrum konferencyjno-wystawien-
niczego. Od 2004 roku jest własnością 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 
Z myślą o turystach, którzy chętnie tu 
zaglądają, przygotowano stałą wystawę 
„Solidarność. Drogi do porozumienia”. 
Wewnątrz Sali BHP nadal stoi stół pre-

Sala BHP, fragment wystawy.
Diorama przedstawiająca Bramę nr 2 
Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku.


