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Filar praw socjalnych
W Bratysławie obradowała Związkowa 
Grupa Wyszehradzka V4. Przyjęto stanowi-
sko poparcia dla europejskiego filara praw
społecznych. W obradach czynnie uczestniczy 
reprezentujący NSZZ „Solidarność” Tadeusz 
Majchrowicz, zastępca przewodniczącego 
KK. W skład Związkowej Grupy Wyszehradz-
kiej wchodzą liderzy związków zawodowych 
z krajów Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polski, 
Czech, Słowacji i Węgier.

Z europarlamentarzystami 
o pracownikach 
delegowanych
Z inicjatywy Europejskiej Konfederacji 
Związków Zawodowych w Parlamencie 
Europejskim odbyło się spotkanie polskich 
przedstawicieli związków zawodowych 
z europarlamentarzystami w sprawie rewizji 
dyrektywy o pracownikach delegowanych.  
Podczas głównej części spotkania z członkami 
PE uczestnicy przypominali przede wszystkim 
o stosowaniu zasady „równej płacy za równą 
pracę w tym samym miejscu pracy” i koniecz-
ności zrewidowania dyrektywy w taki sposób, 
aby znalazł się w niej zapis o równym 
wynagrodzeniu, a nie tylko o minimalnych 
stawkach pracy. 

Związki zawodowe chcą 
socjalnej Europy
Podczas nadzwyczajnego posiedzenia Komi-
tetu Wykonawczego Europejskiej Konfederacji 
Związków Zawodowych w Brukseli politycy 
europejscy wyjaśniali swoje podejście do 
postulatów EKZZ. Wśród gości znaleźli się 
m.in. przewodniczący KE Jean-Claude Junc-
ker oraz komisarz UE ds. gospodarki Pierre 
Moscovici. „Platforma Przyszłości Europy”  to 
dokument wypracowany przez EKZZ, który 
został przyjęty pod koniec października br. 
Według jego autorów osiągnięcie stałego 
wzrostu gospodarczego w Europie jest możli-
we poprzez tworzenie wartościowych miejsc 
pracy oraz wzmocnienie filara pracowniczego. 
Jednolity rynek europejski, aby osiągnąć suk-
ces, powinien zostać oparty na współpracy, 
solidarności i sprawiedliwości społecznej.

Komisarz UE dziękuje 
„Solidarności”
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” otrzy-
mała od Marianne Thyssen, komisarz Unii 
Europejskiej ds. zatrudnienia, spraw społecznych, 
umiejętności i mobilności pracowników, pismo 
z podziękowaniem za poparcie propozycji zmian 
w dyrektywie  dotyczącej delegowania pracow-
ników w ramach świadczenia usług. Pismo jest 
odpowiedzią na spotkanie, jakie odbyło się we 
wrześniu w Warszawie z Marianne Thyssen.  Kie-
runek zmian zaproponowany przez komisję jest 
dobry dla polskich pracowników delegowanych. 
Jednocześnie „S” przekazała komisarz Thyssen 
pismo wskazujące na istnienie praktycznych 
problemów, z jakimi borykają się pracownicy. 
Pomimo że dyrektywa obowiązuje już 20 lat, 
niektórzy pracownicy nie wiedzą nawet, że 
są pracownikami delegowanymi i przysługuje 
im minimalna stawka płacy kraju UE, gdzie 
wykonują swoje usługi. Wielu sądzi, że to zwykła 
podróż służbowa i wyższe wynagrodzenie im się 
nie należy. Są przez to często wprowadzani 
w błąd, a ich wynagrodzenia zaniżane.

W KRAJU


25 rocznica powstania 
Sekretariatu Przemysłu 
Spożywczego
21 i 22 października 1991 roku w Kozubniku 
koło Porębki odbył się założycielski Kongres 
Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ 
„Solidarność”. W tym roku mija 25 rocznica 
powstania struktury. Na kongres rocznico-
wy przybyli delegaci oraz przedstawiciele 
krajowych sekcji. Podczas drugiego dnia 
obrad dyskutowano o wyzwaniach stojących 
przed strukturą. Rada Dialogu Społecznego 
umożliwiła powstanie trójstronnych zespołów 
branżowych, obecnie powstaje taki dla 
sektora spożywczego. Poruszono kwestie 
dotyczące przejęć i zmian właścicielskich firm,
przyszłości Polskiego Cukru (spółka Skarbu 
Państwa), pracy w niedziele, przyszłorocznych 
zmian w finansach sekcji oraz zaangażowaniu
młodych w związek. „Owocem” kongresu jest 
stanowisko, które jednogłośnie zostało przy-
jęte. W dokumencie tym sprecyzowano cele 
i plany na najbliższe lata. Najważniejszym 
zadaniem jest rozwój i wzrost aktywności 
Sekretariatu Spożywczego.

Śmigłowce zaopatrzone 
w polski sprzęt
Krajowa Sekcja Przemysłu Zbrojeniowego 
NSZZ „Solidarność” w pełni popiera działania 
rządu RP w celu zagwarantowania maksymal-
nie korzystnych gospodarczo i finansowo
rozwiązań dla polskiej gospodarki i polskiego 
przemysłu w związku z realizacją Programu 
Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych. Sekcja 
podjęła stanowisko w sprawie rozmów offse-
towych na zakup śmigłowców. Związkowcy 
z zadowoleniem przyjęli podjęte działania 
dotyczące zakończenia rozmów w sprawie 
gwarancji offsetowych związanych z zakupem 
śmigłowców. To „w sposób jasny pokazuje, że 
nie można lekceważyć polskiego rządu oraz 
że deklaracje o szczególnym uwzględnianiu 
w procesie modernizacji technicznej Sił Zbroj-
nych firm funkcjonujących na terenie Rzecz-
pospolitej znajdują pokrycie w decyzjach 
rządu” – napisali związkowcy. Jednocześnie 
Rada Sekcji zwróciła się do władz, by przy 
ogłoszeniu nowych warunków offsetowych 
na zakup śmigłowców jednym z priorytetów 
było zawarcie zapisów o produkcji w polskich 
zakładach sprzętu i uzbrojenia, w które będą 
zaopatrzone śmigłowce.

Przeciw dumpingowi 
socjalnemu
W Warszawie odbyła się konferencja 
„Zwalczanie dumpingu socjalnego w sek-
torze transportu drogowego w Europie 
a sytuacja polskich pracowników”. Spotkanie 
zorganizowała Krajowa Sekcja Transportu 
Drogowego NSZZ „Solidarność” oraz Komisja 
Krajowa NSZZ „S”. W konferencji uczestniczyli 
przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej, przedstawiciel Państwowej Inspekcji 
Pracy, przedstawiciele Europejskiej Federacji 
Pracowników Transportu „ETF”, eksperci 
Komisji Krajowej „Solidarności”, związkowcy 
z Krajowej Sekcji Transportu Drogowego „S” 
oraz przedstawiciel OPZZ, a także przedstawi-
ciele strony pracodawców – Transport i Logi-
styka Polska, Lewiatan oraz TPG – czyli Trans 
Polonia Group. – My, związkowcy, w sposób 
stanowczy wyraziliśmy nasze zdanie o 

warunkach pracy i płacy zarówno w firmach
krajowych, jak również z kapitałem obcym 
– ocenił Tadeusz Kucharski, przewodniczący 
KSTD NSZZ „S”. – Wierzymy, że poprzez nasz 
udział w Europejskiej Sektorowej Radzie 
Dialogu Społecznego uda nam się doprowa-
dzić do krajowej trójstronnej debaty, czyli 
pracowników, pracodawców oraz strony rzą-
dowej nad poprawą codziennej, trudnej pracy 
kierowców i poprawą warunków płacowych 
i socjalnych – powiedział przewodniczący 
sekcji.

Oświatowa „Solidarność” 
niezadowolona z negocjacji 
z rządem
Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” podtrzymuje wszystkie 
postulaty zgłoszone w trakcie negocjacji 
z rządem. W przypadku braku porozumienia 
związkowcy nie wykluczają akcji protesta-
cyjnych. „Solidarność” oświatowa wyraziła 
niezadowolenie z efektów dotychczasowych 
negocjacji pomiędzy Związkiem a rządem 
dotyczących sytuacji pracowników w związku 
z wprowadzaniem reformy edukacji. Zapro-
ponowane przez rząd rozwiązania prawne 
uznała za niewystarczające. „Naszym celem 
jest obrona miejsc pracy oraz godne wyna-
grodzenia pracowników oświaty. Pamiętając 
o doświadczeniach ostatnich ośmiu lat, 
w tym braku jakiegokolwiek dialogu społecz-
nego, NSZZ „Solidarność” zdecydował się na 
wykorzystanie szansy, jaką dają negocjacje. 
Jednak, w przypadku braku porozumienia, 
nie wykluczamy przeprowadzenia akcji 
protestacyjnych” – czytamy w stanowisku 
skierowanym do rządu RP. Nauczyciele i inni 
pracownicy szkół zrzeszeni w „Solidarności” 
oczekują od rządu rozwiązań prawnych, które 
zabezpieczą miejsca pracy pracowników 
oświaty.

SB bez przywilejów
Nowelizację ustawy obniżającej emerytury 
funkcjonariuszom SB, niezależnie od tego, jak 
zostali zweryfikowani w 1990 r., przyjął rząd.
Nie obejmuje ona sędziów, prokuratorów, 
członków KC PZPR. Obniżka emerytur i rent 
będzie dotyczyła funkcjonariuszy oraz innych 
pracowników MSW, m.in. szkoły w Legiono-
wie, a także oficerów WSW i WOP, którzy peł-
nili służbę do 31 lipca 1990 r. Ich najwyższa 
emerytura nie przekroczy 2100 zł.

Porozumienie w sprawie 
zamówień publicznych
Bezpieczeństwo na rynku pracy, stabilizacja 
poziomu zatrudnienia oraz wzrost poziomu 
wynagrodzeń to kluczowe cele możliwe do 
osiągnięcia za sprawą prawidłowo realizowa-
nych zamówień publicznych. „Solidarność” 
razem z Federacją Przedsiębiorców Polskich 
i Fundacją CentrumCSR.PL podpisały poro-
zumienie w sprawie monitorowania rynku 
zamówień publicznych w Polsce. Partnerzy 
zadeklarowali, że będą kontynuować akcję 
wysyłania żółtych kartek instytucjom, które 
nie wprowadzają klauzul społecznych do 
wymogów stawianych w zamówieniach 
publicznych. Nowelizacja ustawy Prawo za-
mówień publicznych miała na celu poprawę 
sytuacji „najmniej zarabiających Polaków, 
którzy są szczególnie narażeni na patologie 
rynku pracy czy trwałe wykluczenie do szarej 
strefy”. Z tego powodu podejmowane są 
działania na rzecz profesjonalizacji usług 
w sektorze zamówień publicznych. Wprowa-
dzenie obligatoryjnych klauzul społecznych 
zdecydowanie poprawi jakość usług.

ZRG NSZZ „Solidarność”: Nie 
zrobimy wszystkiego naraz
Założenia Narodowego Programu Miesz-
kaniowego „Mieszkanie+”, plany budowy 
nowych połączeń drogowych, sytuacja Poczty 
Polskiej – to główne tematy poruszone przez 
Kazimierza Smolińskiego, wiceministra in-
frastruktury i budownictwa, który był gościem 
listopadowego posiedzenia Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Po wpro-
wadzonym na początku tego roku programie 
„500+” rząd Beaty Szydło przystąpił do 
realizacji programu „Mieszkanie+”, którego 
celem jest wybudowanie tanich mieszkań na 
wynajem. Zdaniem wiceministra Kazimierza 
Smolińskiego powodzenie programu zależy 
w dużej mierze od zaangażowania władz 
samorządowych. – Nieważne, czy na danym 
terenie rządzi PiS czy PO, ważne jest, czy 
władze lokalne będą chciały przystąpić do 
programu – mówił Smoliński, który z ramie-
nia resortu infrastruktury i budownictwa 
nadzoruje program. Związkowców intere-
sowały przede wszystkim sprawy związane 
z warunkami pracy. Zbigniew Kowalczyk 
pytał, kiedy zaczną w pełni obowiązywać 
zasady ustawy o zamówieniach publicznych, 
szczególnie dotyczące warunków przetargów 
publicznych. Jego zdaniem wciąż w przetar-
gach publicznych najważniejsze jest kryterium 
ceny i nie są stosowane klauzule społeczne, 
co powoduje, że przegrywają w nich firmy
zatrudniające pracowników na uczciwych 
zasadach.

Cywilni z MON: WZD w Gdyni
27 i 28 października 2016 r. w Gdyni odbyło 
się WZD Sekcji Krajowej Pracowników Cywil-
nych MON NSZZ „Solidarność”. Przyjęto m.in. 
stanowisko w sprawie Stoczni Marynarki 
Wojennej SA. Delegaci przyjęli sprawozdanie 
z działalności Rady Sekcji Krajowej i Komisji 
Rewizyjnej z połowy kadencji. Delegaci 
przyjęli uchwały i stanowiska dotyczące 
działań na rzecz poprawy sytuacji materialnej 
pracowników budżetowych zatrudnionych 
w MON. W sprawie pracowników sfery mate-
rialnej, tj. wojskowych przedsiębiorstw i na-
warstwiających się problemów, wobec braku 
woli współpracy ze strony zarządu Polskiej 
Grupy Zbrojeniowej z Radą Sekcji Krajowej, 
postanowiono zwrócić się o interwencję do 
Sekretariatu Służb Publicznych i Komisji Kra-
jowej NSZZ „S”. Wobec trwającej upadłości 
i zagrożenia dla miejsc pracy, przyjęto stano-
wisko w sprawie Stoczni Marynarki Wojennej 
SA, a także podjęto decyzje o wystąpieniach 
do MON w sprawie problemów z innych 
zakładów, w tym Wojskowych Zakładów 
Inżynieryjnych z Dęblina.

Rośnie nowe patriotyczne 
pokolenie – koncert „Nasza 
Niepodległa” 
W przeddzień Święta Niepodległości w sali 
Akwen odbył się koncert „Nasza Niepodle-
gła”, zorganizowany przez Stowarzyszenie 
Miłośników Pieśni Patriotycznej i Gdańską 
Autonomiczną Szkołę Podstawową. Gośćmi 
spotkania byli m.in. kombatanci, Piotr 
Szubarczyk z gdańskiego oddziału Instytutu 
Pamięci Narodowej oraz przewodniczący 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” 
Krzysztof Dośla. Najważniejszymi postaciami 
były jednak uczestniczące w koncercie dzieci 
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W numerze między innymi:
5 listopada, w święto kolejarzy i ich patronki św. Katarzyny Alek-
sandryjskiej, związkowcy z PKP Intercity SA w Gdyni życzyli sobie 
i podróżnym, by deklaracje rządzących przeobraziły się w czyny, 
a tory nie były „zwijane”. 

Kolejarska „Solidarność”, str. 7

„Dialog społeczny drogą do normalności” – to hasło XXVIII 
Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, który odbył 
się 24-25 listopada 2016 r. w Płocku. Gośćmi związkowców byli 
m.in. prezydent RP Andrzej Duda i premier Beata Szydło.

Wróciła normalność, str. 8

Rozmowa z Januszem Śniadkiem, posłem Prawa i Sprawiedli-
wości, delegatem Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” na 
XXVIII Krajowy Zjazd Delegatów w Płocku

„Solidarność” w sercu, str. 10

Mija 35 lat od wprowadzenia w Polskiej Rzeczypospolitej Ludo-
wej stanu wojennego. Już kilka dni po 13 grudnia 1981 roku 
strajkujący w Stoczni Gdańskiej stoczniowcy wywiesili transpa-
rent o treści „Trybunał narodowy gwarancją ukarania morder-
ców i złodziei narodu polskiego!”. Większość zbrodni stanu 
wojennego do tej pory nie została rozliczona.

Stan wojenny: zbrodnia bez kary, str. 11

Każda rodzina ma swoje przepisy na świąteczne potrawy, 
przekazywane z pokolenia na pokolenie. Szczególnie widać to 
w naszym regionie, gdzie mieszają się tradycje z całej Polski, 
także tej przedwojennej. Z przepisów nadesłanych przez naszych 
Czytelników stworzyliśmy międzyregionalną wieczerzę wigilijną. 

Przy wigilijnym stole, str. 18

3

5 listopada, w święto kolejarzy i ich patronki św. Katarzyny Alek-
sandryjskiej, związkowcy z PKP Intercity SA w Gdyni życzyli sobie 

także tej przedwojennej. Z przepisów nadesłanych przez naszych 
Czytelników stworzyliśmy międzyregionalną wieczerzę wigilijną. 

Boże Narodzenie jest świętem człowieka. Rodzi się człowiek. Jeden 
z miliardów ludzi, którzy się urodzili, rodzą się i będą się rodzili na ziemi. 
I równocześnie jeden, jedyny, niepowtarzalny. Jeżeli nasze statystyki 
ludzkie, ludzkie katalogowania, ludzkie systemy polityczne, ekonomiczne 
i społeczne, zwykłe ludzkie możliwości nie potrafią zapewnić człowiekowi 
tego, aby mógł się narodzić, istnieć i działać jako jedyny i niepowtarzalny, 
wówczas to wszystko zapewnia mu Bóg.

Św. Jan Paweł II 
w swoim pierwszym bożonarodzeniowym orędziu

25 grudnia 1978 r.

          ej nocy, którą świętujemy 24 grudnia, Dzieciątko Jezus zaczęło 
wędrowanie po Ziemi dla naszego Zbawienia. Jakże trudno się żyje 

w dzisiejszym świecie, pełnym fałszywych uniesień, braku odwagi, braku 
kompetencji. 

Oby świat, o którym marzymy – świat ludzi wspierających się i szanujących 
się nawzajem, świat miłości i pojednania, stał się osiągalny.

Radosnych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia Związkowcom 
i Sympatykom NSZZ „Solidarność”. Niechaj nie zabraknie w naszych 

domach rodzinnej atmosfery.

Krzysztof Dośla
przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego 

NSZZ „Solidarność” 

T

i młodzież z gdańskich placówek edukacyj-
nych: Szkoły Podstawowej nr 57 im. gen. 
Władysława Andersa, Szkoły Podstawowej nr 
65 im. Alfa Liczmańskiego, Ogólnokształcącej 
Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa 
Nowowiejskiego, Zespołu Specjalnego Kształ-
cenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 28, 
Europejskiego Centrum Edukacji Kulturalnej 
Osób Niepełnosprawnych oraz Gdańskiej 
Autonomicznej Szkoły Podstawowej.

Praca w terminalach 
kontenerowych 
a ograniczenie handlu 
w niedziele
Władze Regionu Gdańskiego NSZZ „Soli-
darność” apelują o wyłączenie z ustawy 
o ograniczeniu handlu w niedzielę pracy 
w terminalach kontenerowych w portach 
morskich. Jednocześnie apelują o dodatkowe 
wynagradzanie osób pracujących w niedziele. 
Decyzję w tej sprawie podjęło Prezydium 
ZRG NSZZ „S”. „Prezydium Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wnioskuje 
o wykreślenie z projektu ustawy o ogranicze-
niu handlu w niedziele (druk sejmowy nr 870) 
z Art. 2 ust. 1 punktu c, który uzależnia pracę 
w niedziele terminali kontenerowych od zgo-
dy pracowników. Zapis ten może sugerować 
zablokowanie pracy terminali kontenerowych 
w niedziele, co utrudni funkcjonowanie 
portów morskich. Jednocześnie podkreślamy, 
że praca w niedziele w portach powinna być 
dodatkowo wynagradzana i traktowana jako 
wyjątkowa”.

WZD NSZZ „Solidarność” 
Stoczni Gdańskiej: Lepsza 
perspektywa

10 listopada w Sali BHP odbyło się Walne 
Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” 
Stoczni Gdańskiej z udziałem gości: prze-
wodniczącego Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S” Krzysztofa Dośli oraz członków 
zarządu Grupy Stoczni Gdańsk – prezesa 
Jarosława Łasińskiego i wiceprezesów 
– Adama Zaczeniuka i Adama Kowalskie-
go. Przewodniczący stoczniowej „Solidarno-
ści” Roman Gałęzewski krótko przedstawił 
sytuację pracowników Grupy Stoczni Gdańsk 
i podkreślił, że udział w zebraniu członków 
zarządu grupy umożliwi uzyskanie odpowie-
dzi na nurtujące związkowców pytania.
Prezes Jarosław Łasiński odpowiadał na 
pytania uczestników zebrania. Dotyczyły 
one bezzasadnego systemu premiowego, 
w którym wysokość premii przewyższa 
płace podstawowe, nieusprawiedliwionych 
różnic płacowych pomiędzy spółkami Grupy 
Stoczni Gdańsk, systemu ocen pracowników. 
Prezes zarządu GSG zapowiedział zmiany 
w systemie premiowania od nowego roku 
(podwyższenie płac podstawowych kosztem 
obniżonych  wysokich premii), kontynuację 
systemu ocen kwalifikacji i umiejętności 
pracowników, który ma być zachętą do 
podwyższania umiejętności, a w konsekwen-
cji zarobków. Prezes podkreślił, że poprawa 
rentowności GSG, a zwłaszcza uzyskanie 
rentowności netto, stworzy warunki do 
poprawy płac w grupie.

Nagrodzony przewodniczący
Nagrodę imienia Haliny Krahelskiej odebrał 
30 listopada na Zamku Królewskim w War-
szawie Krzysztof Dośla, przewodniczący 

ZRG NSZZ „S”. Wyróżnienie przyznaje główny 
inspektor pracy za osiągnięcia w zakresie 
ochrony pracy i ochrony zdrowia w środo-
wisku pracy. W tegorocznej edycji nagrody 
przyznano dziesięciu osobom. Organizację 
uroczystości w tak prestiżowym miejscu jak 
stołeczny Zamek Królewski należy odczytywać 
jako zwrócenie uwagi na rolę ochrony pracy 
i zdrowia w miejscu pracy.
Patronka nagrody była pisarką, publicystką 
i działaczką społeczną. W II RP była inspek-
torem pracy i zastępcą głównego inspektora 
pracy. Przed śmiercią w 1945 r. napisała  
„Tezy do działalności inspekcji pracy w odro-
dzonej Polsce”.

SN za członkiem „S”
Jarosław Dziubek, działacz „S” w Leroy Mer-
lin Polska, wygrał przed Sądem Najwyższym 
sprawę o przywrócenie do pracy, sąd zasądził 
też na jego rzecz 9,8 tys. zł odszkodowania za 
nieuzasadnione rozwiązanie stosunku pracy.

„Polska” – wystawa 
fotografii Wojciecha 
Milewskiego

Do 4 grudnia br. w Nadbałtyckim Centrum 
Kultury w Gdańsku można było oglądać 
wystawę „Polska” autorstwa znanego foto-
grafika Wojciecha Milewskiego. Wernisaż 
ekspozycji odbył się 16 listopada 2016 r.
– Ta wystawa powstała trochę przez przy-
padek. W ubiegłym roku prezentowałem na 
Ukrainie wystawę „Co nam dała »Solidar-
ność«?”. Spotkała się ona z dużym zaintereso-
waniem, nasi wschodni sąsiedzi powiedzieli 
mi, że z ciekawością obejrzeliby inne zdjęcia 
przedstawiające tak zwaną „zwykłą Polskę” 
moimi oczami. Uznałem, że może i w kraju 
warto pokazać takie fotografie. Zdjęcia pre-
zentowane na tej wystawie nie reprezentują 
głównej części mojego dorobku. To niejako 
podsumowanie części moich zainteresowań 
z ostatnich pięciu lat, między innymi udziału 
w plenerach fotograficznych – powiedział 
Wojciech Milewski. 

Śmierć na oświadczenia
W związku z kolejnymi śmiertelnymi wypad-
kami na pomorskich budowach dotyczącymi 
pracowników z innych krajów i jednoczesnej 
informacji o gwałtownym wzroście zatrudnienia 
obcokrajowców na tzw. oświadczenia (głównie 
na umowach „śmieciowych”), Prezydium ZRG 
NSZZ „S” zwróciło się do Okręgowego Inspekto-
ratu Pracy w Gdańsku o podjęcie kompleksowej 
kontroli przestrzegania bezpieczeństwa i prawa 
pracy, w tym warunków zatrudnienia na budo-
wach w naszym województwie.
Przypomnijmy, że 2 listopada br. na budowie 
bloku przy ul. Rakoczego na Morenie doszło 
do tragicznego zdarzenia. Na pracujących tam 
obywateli Mołdawii i Ukrainy spadł betonowy 
balkon. Obaj ponieśli śmierć. Deweloper 
wyraził żal i wskazał jako odpowiedzialną 
firmę budowlaną.
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Sejm przyjął ustawę obni-
żającą wiek emerytalny 
65/60. „Za” głosowało 

262 posłów, „przeciw” 149, 
„wstrzymało się” 19. Prezy-
dencki projekt ustawy prze-
widuje obniżenie wieku eme-
rytalnego do 60 lat dla kobiet 
i 65 lat dla mężczyzn. Piotr 
Duda. lider „S”, wyraził za-
dowolenie z realizacji jednej 
z najbardziej oczekiwanych 
obietnic wyborczych PiS 
i jednocześnie zapowiedział 
starania o włączenie do usta-
wy w następnym etapie prac 

parlamentarnych kryterium 
stażu pracy. Związki zawo-
dowe, m.in. „Solidarność”, 
opowiadały się za wprowa-
dzeniem dodatkowego kry-
terium – stażu pracy, pozwa-
lającego na przechodzenie 
na emeryturę niezależnie od 
wieku. Zapis „stażowy” zna-
lazł się też w umowie z maja 
2015 roku zawartej pomiędzy 
NSZZ „Solidarność” a kan-
dydującym wówczas na urząd 
prezydenta RP Andrzejem 
Dudą. Tego rozwiązania nie-
stety w ustawie zabrakło. Od 

1 października 2017 r. będzie 
obowiązywał wiek emerytalny 
60 lat dla kobiet i 65 lat dla 
mężczyzn.

– Polacy są narodem, który 
jest przepracowany, który jest 
stosunkowo słabo wynagradza-
ny i to jest to, co powoduje, że 
emerytura – zdaniem opozy-
cji – będzie niska, a nie wiek 
emerytalny – argumentowała 
Anna Surówka-Pasek mini-
ster z Kancelarii Prezydenta, 
prezentując w sejmowym dru-
gim czytaniu prezydencki pro-
jekt ustawy.

Marynarze z satysfakcją 
przyjęli fakt, iż prezy-
dent Andrzej Duda pod-
pisał ustawę ratyfikującą 
poprawki do Konwencji 
o pracy na morzu. Prze-
widują one zabezpiecze-
nia finansowe dla mary-
narzy „porzuconych” 
przez  armatora  oraz 
rozszerzają  wymaga-
nia wobec armatorów 
w przypadku marynar-
skich roszczeń.

Jednak ciągle nie jest zała-
twiony status zawodowy 
marynarzy pływających pod 

obcymi banderami. Polska jest 
de facto jedynym krajem w Unii 
Europejskiej, który nie ma żad-
nych przepisów regulujących ich 
status. A jest to 35 tysięcy pły-
wających – od kapitanów ż.w. 
przez oficerów mechaników, 
po „prostych marynarzy”. Rok 
w rok przysparzają budżetowi 
państwa ponad dwa miliardy 
złotych.

Czas na unormowanie statusu 
marynarzy na kontraktach

Konwencja o pracy na mo-
rzu (MLC) obejmuje szerokie 
spektrum międzynarodowego 
transportu morskiego, regu-
lując kwestie wzajemnych 
uprawnień i  obowiązków 
armatorów i marynarzy. Jej 
stronami są 74 państwa repre-
zentujące 91 proc. światowego 
tonażu floty.

– Fakt ratyfikacji wpro-
wadzające j  poprawki  do 
konwencji oceniam na plus. 
Czekaliśmy ponad dwa lata. 
Długotrwały proces legislacyj-
ny można było skrócić, wpro-
wadzając do prawa krajowego 
nasze słuszne postulaty, arty-
kułowane w ramach ETF, któ-
re znalazły odzwierciedlenie 
w dyrektywach Międzynarodo-
wej Organizacji Pracy – mówi 
Andrzej Kościk, przewodni-
czący Rady Krajowej Sekcji 
Morskiej Marynarzy i Ryba-
ków NSZZ „Solidarność”.

Tematem ludzi morza zaj-
muje się – co oczywiste, sej-
mowa Komisja Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądo-
wej, obradująca pod przewod-
nictwem poseł Doroty Arci-
szewskiej-Mielewczyk (PiS). 
Jednak jak mówi Andrzej Ko-
ścik, piłka jest obecnie na polu 
Ministerstwa Finansów.

– Klucz do normalizacji 
sytuacji zawodowej maryna-
rzy jest po stronie ministra 
finansów. Marynarze pracu-
jący pod obcymi banderami 
nie chcą przywilejów. Chcą 
być traktowani na równi z in-
nymi pracownikami. Przecież 
przysparzają budżetowi nieba-
gatelny dochód rzędu od 2 do 
3 miliardów złotych rocznie. 
Niestety, nie ma u nas żadnych 
rozwiązań w zakresie form 
opodatkowania i ubezpieczeń. 
Marynarze pracują dla budżetu, 
ale wektor jest jednokierunko-
wy. Państwo nie robi niczego 
dla nich – dodaje przewodni-
czący Rady Krajowej Sekcji 
Morskiej Marynarzy i Ryba-
ków NSZZ „Solidarność”.

(asg)

Wiek emerytalny przywrócony

Od stycznia 2017 r. kwota 
wolna od podatku dla 
osób najmniej zarabiają-

cych wzrośnie nawet do 6600 zł. 
Z kolei najbogatszym Polakom, 
o dochodach ponad 127 tys. zł, 
ta ulga w ogóle nie będzie przy-
sługiwała. To efekt nowelizacji 
ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, ustawy 
o podatku dochodowym od osób 
prawnych oraz ustawy o zmianie 
ustawy Ordynacja podatkowa 
oraz niektórych innych ustaw, 
którą prezydent Andrzej Duda 
podpisał 29 listopada 2016 r.

Osoby zarabiające do 6600 
zł w ogóle nie zapłacą podatku. 
Wśród nieco lepiej zarabiają-
cych, do 11 tys. zł, kwota wolna 
będzie proporcjonalnie zmniej-
szana. W przypadku większości 
Polaków, osiągających rocznie 

przychody w przedzia-
le między 11 tys. a 85 
528 zł, kwota wolna 
pozostanie na do-
tychczasowym 
poziomie 3091 zł. 
Natomiast odpis 
osób zarabiających 
między 85 529 a 127 tys. 
zł rocznie będzie proporcjonal-
nie zmniejszany (od 3901 do 0 zł 
przy dochodach 127 tys. zł). Za-
równo rząd, jak i prezydent nie 
ukrywają, że nie jest to całościo-
wa zmiana przepisów, a jedynie 
realizacja wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego, który w 2015 
r. uznał brak waloryzacji tego 
wskaźnika za niezgodny z kon-
stytucją. To także dopełnienie 
innych działań PiS w pierwszym 
roku rządów tej partii, które 
miały na celu wprowadzenie 

w i ę k s z e j 
równowagi w sytuacji najgo-
rzej i najlepiej zarabiających 
grup społecznych w Polsce. 
Jednocześnie zarówno rząd, jak 
i prezydent Andrzej Duda za-
powiadają realizację do końca 
kadencji obietnicy wyborczej 
o podniesieniu kwoty wolnej 
od podatku do poziomu ponad 
8 tys. złotych.

(ach) 

Kwota wolna wyższa dla najbiedniejszych
przychody w przedzia-
le między 11 tys. a 85 
528 zł, kwota wolna 

między 85 529 a 127 tys. 
zł rocznie będzie proporcjonal-
nie zmniejszany (od 3901 do 0 zł 
przy dochodach 127 tys. zł). Za- w i ę k s z e j 

sza dla najbiedniejszych

Prezydent Andrzej Duda na odbywającym się w zeszłym 
tygodniu Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Soli-
darność” podkreślił, że umowa zawarta z „Solidarnością” 

w trakcie jego kampanii wyborczej jest ważna i będzie dalej 
realizowana. W podobnym tonie wypowiadała się premier Beata 
Szydło, zwracając uwagę, że jej rząd chce budować państwo dla 
wszystkich, a nie dla elit.

I rzeczywiście tak jest. Upływający rok to wiele decyzji kie-
rowanych do „zwykłych” ludzi. To oczywiście program 500+, to 
2000 zł płacy minimalnej od 1 stycznia 2017, to przywrócenie 
wieku emerytalnego sprzed tzw. reformy Tuska, to godzino-
wa płaca minimalna dla zleceniobiorców w wysokości 13 zł, 
to konieczność zawierania umów o pracę na piśmie przed jej 
rozpoczęciem czy wreszcie uchwalona rzutem na taśmę ustawa 
o kwocie wolnej od podatku, w myśl której wzrośnie ona do 6,6 
tysiąca zł dla osób najmniej zarabiających (do 6,6 tysiąca rocz-
nie). To wszystko powoduje, że w portfelach mało zarabiających 
Polaków pojawiło się więcej gotówki.

Czy wobec tego kończący się rok to pasmo sukcesów? Oczy-
wiście nie. Delegaci KZD w wielu stanowiskach i uchwałach też 
o tym przypomnieli. Przypomnieli o zamrożonych od lat pen-
sjach w budżetówce, o nie do końca przedyskutowanej i przy-
gotowanej reformie oświaty (dalej brak gwarancji osłonowych 
dla tych nauczycieli, którzy stracą pracę) czy o stażu pracy jako 
jednym z warunków nabycia praw emerytalnych.

Problemów branżowych jest zresztą znacznie więcej. Spada 
też produkcja przemysłowa, co pod znakiem zapytania stawia 
hasło reindustrializacji podnoszone wielokrotnie przez Związek. 
Spadek inwestycji skutkujący zmniejszeniem wzrostu PKB 
może przenieść się w niedługim czasie na rynek pracy. Jest więc 
co robić i o czym myśleć. Ważne, żeby podejmowane decyzje 
były przygotowane i planowane, bo chaos, jaki zapanował 
w ostatnich dniach wokół kwestii kwoty wolnej od podatku, 
nie jest dobrą reklamą. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, 
który określał termin wygaśnięcia poprzednio obowiązującego 
rozwiązania na 1 grudnia br., był przecież znany od kilkunastu 
miesięcy, podobnie jak zasada, że ustawy zmieniające podatki 
muszą być przeprowadzone do końca listopada. Rządzący mieli 
więc czas, żeby przygotować i przedyskutować możliwe do 
wprowadzenia rozwiązania.

Tymczasem właściwie bez żadnej konsultacji przegłosowano 
najszybszą ustawę XXI wieku! Wiele oczekujemy też od Komisji 
Kodyfikacyjnej pracującej nad nowymi rozwiązaniami prawa 
pracy. Ważne, aby przy okazji nie wylać dziecka z kąpielą – dziś, 
mimo zapisów kodeksowych, pozycja pracownika jest słaba, 
a procent pracowników objętych układami zbiorowymi jeden 
z najniższych w Europie. Zjazd przyjął także uchwałę o ochronie 
znaku Związku. Jest to odpowiedź na próby zawłaszczania trady-
cji i znaku „Solidarności” dla bieżących politycznych rozgrywek 
tych, którym nie podobają się wprowadzane zmiany i chcą, by 
„było tak jak było”. Podobno planują „oni” następną demon-
strację pod gdańskimi biurami posłów Prawa i Sprawiedliwości 
w dniu 13 grudnia. Zapewne po raz kolejny odbędzie się spektakl 
porównywania obecnych rządów do PRL-u. To niebotyczne 
szyderstwo z ofiar stanu wojennego. Region Gdański NSZZ 
„S” wspólnie z partnerami w tym właśnie dniu – 13 grudnia br. 
– pragnie oddać hołd tym, którzy w tamten straszny czas stracili 
życie. Piszemy o nich obszernie w tym numerze „Magazynu”. Za-
kończył się zjazd „Solidarności”, kończy się rok 2016. Aby 2017 
był dalej rokiem realizacji przez rządzących wyborczych obietnic 
i wprowadzania zmian korzystnych dla pracowników i dla Polski.

Jacek Rybicki

Rok
zmian
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i œmIesZno, i strAszno
Donald T.

Wielu wydawało się to niemożliwe, a jednak! 
DONALD T. wygrał wybory! Załamaliśmy 
Państwa? Proszę wziąć głęboki oddech i się 
zrelaksować. Nie chodzi o Polskę czy Europę, 
tylko o Stany Zjednoczone. I nie o DONALDA 
TUSKA, tylko DONALDA TRUMPA...

Wyspa
demokratów
Wygrana TRUMPA spowodowała nie lada 
zamieszanie wśród samorzutnych „obroń-
ców demokracji” po obu stronach Atlantyku. 
Dziewuchy i chłopaki się przecież nie rozdwoją, 
a w ich mniemaniu demokracja i świat potrze-
bują ich zarówno w Warszawie, jak i w Wa-
szyngtonie. I bądź tu mądry… Może niech spo-
tkają się w przysłowiowe w pół drogi, czyli na 
jakiejś wyspie na Atlantyku? Mamy nawet dwie 
propozycje – Ziemia Baffina na Arktyce (to dla 
ochłodzenia emocji) lub, dla odmiany, Wyspa 
św. Heleny u wybrzeży południowej Afryki.

,,Demokraci
,,

Dlaczego „obrońców demokracji” nazywamy 
samorzutnymi? To proste. Otóż ten system podo-
ba im się tylko wtedy, gdy sami wygrywają. Gdy 
wygrywa polityczna konkurencja, jest to niemalże 
zamach stanu. Panowie MICHNIK, KIJOWSKI 
i PETRU powinni pamiętać, że nawet w piłce 
nożnej nie zawsze wygrywają Niemcy…

Pi¹tka
czy dwója?
„Solidarność” podsumowała połowę związko-
wej kadencji na zjeździe w Płocku. Prezydent 
Gdańska połowę swojej kadencji samorządowej 
podsumował na konferencji prasowej w urzę-
dzie. PAWE£ ADAMOWICZ w szkolnej skali od 
1 do 6 skromnie wystawił sobie piątkę. To chyba 
oznacza, że ze wszystkich przedmiotów przyznał 
sobie ocenę „celującą”. naszym zdaniem panu 
prezydentowi należy sie dwója, a nawet pała 
z matematyki – za nieumiejętność liczenia do 7… 
mieszkań.

Platformy cieñ

Platforma Anty-Obywatelska utworzyła 
gabinet cieni. Chociaż bardziej wygląda to 
na gabinet krzywych luster. Dawno, dawno 
temu, zanim wyginęły dinozaury, PO utwo-
rzyła już jeden gabinet cieni, który niejaki 
,,KAZ

,,
 MARCINKIEWICZ określił nawet 

mianem „gabinetu cieniasów”. Ciekawe, co 
powiedziałby dziś, gdy sam jest „cieniasem”. 
Ale pomysł PO wcale nie jest taki nietrafiony. 
Przecież ta partia staje się z dnia na dzień 
cieniem samego siebie…

Lista Œwiêtego
Miko³aja
Dotarliśmy do ściśle strzeżonej listy. Chodzi 
o prezenty, które trafią w tym roku pod choin-
ki. Aby nie psuć naszym Czytelnikom niespo-
dzianki, zdradzamy tylko kilka przypadków. 
RYSZARD PETRU ma otrzymać „Podręczne 
rozmówki polsko-polskie”. Inny polityk Nowo-
czesnej Kropki PAWE£ RABIEJ – przewod-
nik po Warszawie. Minister edukacji ANNA 
ZALEWSKA – darmowy kurs z zasad dialogu 
społecznego. Niektórzy zamiast prezentów 
otrzymają coś na kształt rózgi. Na przykład 
ADAM MICHNIK – blankiety na prenumera-
tę „Gazety Wyborczej”. Niestety, nie wypełnio-
ne, a puste, zwrócone przez dotychczasowych 
prenumeratorów. Nic nie dostaną politycy SLD 
– bo nie wierzą w Świętego Mikołaja, tylko 
Dziadka Mroza. Święty ma wciąż kłopot z PSL. 
Wydaje się, że chłopi mają już wszystko co 
potrzeba – czterolistną koniczynkę przynoszącą 
szczęście i zielony kolor, który niesie nadzieję. 
A wciąż im coś nie pasuje.

Przedszkole 
w prokuraturze
Przedszkole Rejonowe, Przedszkole Okręgowe, 
Przedszkole Apelacyjne – taki obraz gdańskich 
prokuratur prowadzących i nadzorujących kilka 
lat temu śledztwo ws. Amber Gold wyłania 
się z pracy komisji śledczej badającej sprawę 
niesławnej piramidy finansowej. Co prokura-
tor, to większa pomyłka. Ten nic nie pamięta, 
ten nic nie powie. Ten odmawia odpowiedzi 
na pytania, tamten, co prawda, był szefem, 
ale to raczej podwładni mogli mu coś zlecić 
niż odwrotnie. Generalnie wychodzi na to, że 
gdańską prokuraturą rządzili kierowcy. A może 
po prostu panie i panowie prokuratorzy 
z grodu nad Motławą źle odczytują mądrości 
ludowe. Owszem, mowa jest srebrem, a mil-
czenie złotem. Ale chyba akurat nie w sprawie 
Amber Gold.

(ach)
zilustrował Dobosz Jan

PYTANIE MIESIĄCA
Jak oceniam przywrócenie 
wieku emerytalnego 
(60/65) przez Sejm?

LESZEK ŚWIECZKOWSKI 
przewodniczący KM NSZZ 
„Solidarność” w Zakładach 
Farmaceutycznych Polpharma SA

– Decyzja rządu przyjęta przez Sejm 
o powrocie do poprzedniego wieku eme-
rytalnego jest wypełnieniem zobowiązania 

przedwyborczego, dzięki któremu i PiS, i prezydent Andrzej 
Duda zyskali uznanie wyborców. Mam nadzieję, że zostanie 
też spełniona druga część umowy z naszym Związkiem, czyli 
wprowadzenie kryterium stażowego 40 lat dla mężczyzn i 35 
lat dla kobiet. Przecież w wieku 65 lat niektórzy będą mieli 
50-letni staż pracy. Mówi się nam, że będziemy mogli dalej 
pracować, by zwiększyć naszą emeryturę. Teraz też można, 
o ile ktoś zatrudni emeryta i za pracę zapłaci. Problem mają 
osoby, które pracowały i pracują na „śmieciówkach”. Nie od-
prowadzały składek lub tylko te minimalne. Albo te, za które 
pracodawca składek nie odprowadzał. Będą oni musieli liczyć 
na głodową emeryturę gwarantowaną, czyli na pomoc so-
cjalną. Emerytury były zbyt często przedmiotem polityki, zaś 
częste zmiany systemu spowodowały jego destabilizację.

ZBIGNIEW MATUSZEWSKI 
przewodniczący KM NSZZ „S” 
w Polskiej Spółce Gazownictwa 
Oddział w Gdańsku

– W sejmowej ustawie zabrakło stażu pra-
cy. Obniżenie wieku emerytalnego nas nie 
zadowala. Przecież postulatem Związku było 

też przyjęcie kryterium stażowego. Pracujący przez 40 lat i od-
prowadzający składki na pewno wypracowali sobie emeryturę. 
Kobiety mają dodatkowe obowiązki. 35 lat stażowych wydaje 
się tu sprawiedliwe. Jest jeszcze kwestia młodego pokolenia. 
Przecież młodzi ludzie powinni wchodzić na rynek pracy, a nie 
szukać szans na emigracji. To oni w dalszej kolejności wypraco-
wywać będą nasze emerytury. Pod warunkiem, że będą mieli 
pracę. Gwarantowaną emeryturą państwową nie da się zała-
twić problemu. Emerytura nie jest pakietem socjalnym. Skoro 
rzesza pracowników tyrała, starała się, wprowadzała swoje 
składki do ogólnego systemu, to dlaczego teraz profity mają 
czerpać ci, którzy zgrzeszyli niefrasobliwością lub dbali tylko 
o własny, a w perspektywie – tymczasowy zysk.

ALICJA OLSZEWSKA 
przewodnicząca KM NSZZ 
„S” Pracowników Oświaty 
i Wychowania Rejon Tczew

– Oczekiwaliśmy obniżenia wieku emerytal-
nego, ale oczekiwaliśmy też, zgodnie z umową 
programową zawartą z obecnym prezydentem 

Andrzejem Dudą, że będzie możliwe przejście na emeryturę, bio-
rąc pod uwagę lata stażu. Zawód nauczyciela, praca w oświacie, 
ma swoją specyfikę. Często po trzech dekadach takiej pracy mamy 
problemy ze zdrowiem, wysiada głos, niedomaga układ krążenia. 
A nauczyciele są ambitni, chcą wykonywać swój zawód w pełni 
profesjonalnie. Poza tym i tak jest presja na odejścia starszych na-
uczycieli, bo młody nauczyciel jest po pierwsze tańszy, a po drugie 
mniej świadom swoich praw, więc dla dyrektora „wygodniejszy”.

KATARZYNA TYSZKIEWICZ
z-ca przewodniczącego 
KO NSZZ „S” w Auchan Rumia

– Pracujemy na pierwszej linii handlu, czyli na 
kasach. Mamy być uprzejme, uśmiechnięte, miłe 
dla klienta. On nie zawsze nam się tym samym 
odwdzięczy. Można, ale chyba z wielkim trudem, 

wyobrazić sobie 67-letnią kasjerkę, przerzucającą z uśmiechem na 
twarzy kolejne tony towaru. A codziennie mamy do przesunięcia 
przez ladę trzy-cztery tony. W święta nawet dwa razy więcej. Kasa 
rejestruje naszą efektywność. Mają być 23 towary na minutę. Moż-
na więc policzyć ich wagę. Przyjęcie 35-letniego okresu pracy dla 
kobiety, który upoważniałby nas do przejścia na emeryturę, jest 
uzasadnione. Proszę pamiętać, że my jeszcze pracujemy w domu, 
gotujemy, sprzątamy, prasujemy, chowamy dzieci.

Wysłuchał (asg)
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GRUDZIEŃ

16.30
Msza św. w kościele św. Brygidy w Gdańsku

18.30
Odsłonięcie pomnika Ofiar Stanu Wojennego w Gdańsku – Wały Jagiellońskie,  
Park im. M. Konopnickiej, naprzeciw Lotu

19.30
Zapalenie Światła Wolności – pomnik Poległych Stoczniowców 

20.00
Koncert: Izrael, Kryzys, Bielizna, Fabryka – plac przy Sali BHP
Relacja w TVP 3 Gdańsk oraz w Radiu Gdańsk

Organizatorzy:

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Sponsorzy główni:

Patronat wydarzenia: 

Sponsorzy: Partnerzy:

Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego w Gdańsku 13 grudnia 1981

Zapal Światło Wolności 13 grudnia 2016

16 grudnia (piątek)
godz. 10.00 – Gdańsk, plac Solidarności – zapalenie zniczy, złożenie wień-
ców i kwiatów pod pomnikiem Poległych Stoczniowców m.in. przez pracow-
ników Stoczni Gdańsk SA oraz delegacje szkół. 

godz. 11.00 – Gdańsk, siedziba ECS – otwarcie wystawy malarstwa Andrzeja  
J. Piwarskiego pt. „Ślady – Nadzieje – Polska 1970 – 1980 – 2016”.

godz. 17.00 – Gdańsk, uroczysta Msza Święta w kościele Świętej Brygidy 
w Gdańsku: Przemarsz pod pomnik Poległych Stoczniowców; Odsłonięcie 
Tablicy Czterech Ofiar Stanu Wojennego w Gdańsku.

17 grudnia (sobota)
godz. 6.00 – Gdynia-Stocznia, pomnik Ofiar Grudnia 1970: Apel Poległych;
Modlitwa; Wystąpienia; Składanie wieńców i kwiatów.

godz. 16.30 – Gdynia, uroczysta Msza Święta w kościele Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa; Przemarsz pod pomnik na placu Wolnej Polski (przy Urzędzie 
Miasta); Apel Poległych i salwa honorowa; Modlitwa; Wystąpienia; Złożenie 
wieńców i kwiatów.

OBCHODY 46 ROCZNICY GRUDNIA ’70

4 grudnia – Gdańsk, siedziba ECS, godz. 12.00, Spacer kuratorski – „Wojna 
ze społeczeństwem” (org. ECS);
11 grudnia – Gdańsk, siedziba ECS, godz. 11.00 – Śladami dwóch polskich 
Grudniów – spotkanie z uczestnikami tamtych wydarzeń (org. ECS);
12 grudnia – Gdańsk, siedziba ECS, godz. 9.00, Konferencja „Stan wojenny 
w Polsce 1981–1983” (org. ECS);
12 grudnia – Gdańsk, siedziba ECS, godz. 17.30, pokaz filmu: „Uczcie się
Polski. Opozycja w NRD i Solidarność” (org. ECS);
12 grudnia – Gdańsk, siedziba ECS, godz. 12.00, wernisaż wystawy ŚLĄSKU, 
OBUDŹ SIĘ! (Galeria Trap pod antresolą przy audytorium) (org. ECS);
13 grudnia – Gdańsk, siedziba ECS, godz. 18.30, ceremonia wręczenia Me-
dali Wdzięczności (org. ECS);
13 grudnia – Gdańsk Przymorze, godz. 15.00. złożenie kwiatów pod po-
mnikami dwóch obrońców Solidarności i Wolności: świętego Jana Pawła II 
i Ronalda Reagana;

13 grudnia – Gdańsk Wrzeszcz, godz. 15.30 – złożenie kwiatów pod pomni-
kiem śp. Anny Walentynowicz (org.: Stowarzyszenie Godność);
13 grudnia – Gdynia, godz. 18.00, Msza św. w kościele oo. Redemptorystów 
przy ul. Portowej, następnie program słowno-muzyczny w wykonaniu mło-
dzieży z II LO. Po zakończeniu programu poetyckiego przemarsz pod pomnik 
Ofiar Komunizmu przy ul. Pułaskiego, złożenie kwiatów (Org. Zarząd Regionu
Gdańskiego – Oddział NSZZ „Solidarność” w Gdyni);
14 grudnia – Gdańsk, Sala BHP, godz. 12.00 – wręczenie Krzyży Wolności 
i Solidarności oraz wyróżnień „ŚWIADEK HISTORII” (Org. Instytut Pamięci Na-
rodowej – Oddział w Gdańsku);
15 grudnia – Łęgowo, godz. 10.30 – uroczysta akademia w Szkole Podstawo-
wej im. BOHATERÓW GRUDNIA 1970 – połączona z wręczeniem stypendiów 
im. NSZZ „Solidarność”. (Org.: dyrekcja szkoły oraz Zarząd Regionu Gdańskie-
go NSZZ „Solidarność”);
16 grudnia – Gdańsk, godz. 16.15, zapalenie zniczy pod tablicą pamiątkową na 
budynku b. KW PZPR (org. Zarząd Regionu Gd. NSZZ „S”, UM Gdańsk, IPN, ECS).

Uroczystości główne

Wydarzenia towarzyszące

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, Prezydenci Miasta Gdańska i Miasta Gdyni, Instytut 
Pamięci Narodowej – Oddział w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności zapraszają: 

Program uroczystości i imprez nie jest zamknięty. Aktualne informacje są zamieszczane m.in. na stronie internetowej Zarządu Regionu Gdańskiego: 
www.solidarnosc.gda.pl

Koncert pod patronatem Jarosława Sellina, sekretarza stanu w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Honorowy patronat Prezydenta RP Andrzeja Dudy
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ZWIĄZEK

Nie na słowa czekamy, 
ale na spełnione obiet-
nice, by słuszne kole-

jarskie postulaty były zreali-
zowane – życzył im kilka dni 
wcześniej duszpasterz gdyń-
skich kolejarzy ks. kanonik 
Marek Wende przy pomniku 
ich patronki św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej przy ul. Osa-
da Kolejowa.

Gdyńscy kolejarze mają 
szczególne wsparcie w koście-
le Świętego Ducha i Katarzyny 
Aleksandryjskiej na gdyńskim 
Obłużu. Od kilkunastu lat 25 
listopada spotykają się tam na 
mszy św.

Kolejarze podczas ogólno-
polskiej pielgrzymki na Jasną 
Górę 12 i 13 listopada br. sta-
nęli po raz 33 u stóp Królowej 
Polski. Za rok też tam będą – 4 
listopada. Z pocztami sztanda-
rowymi biorą udział w wartach 
honorowych. Z dumą wspo-
minają, jak w 2010 roku nieśli 
trumnę z ciałem Macieja Pła-
żyńskiego.

Pomoc w trudnych latach 
stanu wojennego znajdowali 
też w kościele św. Józefa, po-
łożonym w robotniczej dziel-
nicy Leszczynki. W świątyni 
w noc wprowadzenia stanu 
wojennego ukryty został 
związkowy sztandar. Kolej 
była zmilitaryzowana. Koleja-
rze z „Solidarności” otrzymali 
ostrzeżenie od ówczesnego 
kierownika zakładu, który dał 
im sygnał po wewnętrznej li-
nii, nim w zakładzie pojawił 
się wojskowy komisarz. O tym 
wydarzeniu wspominają Jerzy 
Protasewicz, członek Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”, i Jan Block, 
wówczas 20-letni pracownik 
bazy PKP, dzisiaj związkowy 

Kolejarska „Solidarność”
25 listopada, w święto 
kolejarzy i ich patronki 
św. Katarzyny Aleksan-
dryjskiej, związkowcy 
z PKP Intercity SA w Gdy-
ni życzyli sobie i po-
dróżnym, by deklaracje 
rządzących przeobraziły 
się w czyny, a tory nie 
były „zwijane”. Nocą 30 
listopada br. kolejarskie 
związki zawodowe pod-
pisały długo negocjowa-
ne porozumienie płacowe 
z zarządem spółki. 

Kolejarze pod pomnikiem Ofiar Grudnia ’70 przy przystanku SKM Gdynia Stocznia.

Związkowcy liczą na 
„nowy klimat”, na to, 
że zarządy kolejowych 
spółek zobowiązane 
będą do rzeczywistych 
działań. Czas, by 
odczuli je pracownicy. 
Te płacowe, i te 
organizacyjne. 

lider w warsztacie, mistrz, bry-
gadzista.

Jan Block wadził się z wła-
dzą, PRL mu nie pasował. 
Dlatego wstąpił w 1980 roku 
do „Solidarności”.

– Byłem młodym człowie-
kiem i nie pasował mi fałsz 
socjalizmu. Człowiek marzył, 
że to się zmieni, że padnie ko-
muna, że będzie się lepiej żyło. 
Po części nadzieja się spełniła 
– wspomina Block.

W warsztacie jest kilkunastu 
takich jak on. Są w Związku.

NSZZ „Solidarność” mimo 
redukcji zatrudnienia jest 
najliczniejszym związkiem 
w gdyńskiej kolei. Organizacja 
liczy, jak nas informuje jej se-
kretarz Iwona Krużycka, 280 
członków na półtora tysiąca 
pracowników.

– W strukturze centrali nie 
ma już 39 dyrektorów. Jest ich 
teraz 19. Liczę, że nowy klimat 
przeniesie się na poszczególne 
zakłady i przełoży na wynagro-
dzenia – mówi Maria Sędek, 
członek Rady Nadzorczej PKP 
Intercity SA, przedstawicielka 
załogi.

Związkowcy liczą na „nowy 
klimat”, na to, że zarządy ko-
lejowych spółek zobowiązane 
będą do rzeczywistych działań. 
Czas, by odczuli je pracowni-

cy. Te płacowe, i te organiza-
cyjne.

– Teraz w centrali mówią 
inaczej, czyli tak, jak chcieli-
byśmy to słyszeć. Mówią, a nie 
widać czynów i efektów – za-
uważa Ryszard Pipczyński, 
przewodniczący Organizacji 
Zakładowej NSZZ „S” w PKP 
Intercity SA Zakład Północny 
w Gdyni.

Te pojawić się mają w grud-
niu, po porozumieniu.

Cóż po zmianach politycz-
nych, skoro płaca zasadnicza to 
2 tysiące złotych, a atmosfera 
pracy i styl zarządzania się nie 
poprawia. No dobrze – ktoś 
powie, ale można wyciągnąć  
i 2300 na rękę. Tak, bo są pre-
mie, nadgodziny.

– Jesteśmy na początku 
drogi. Do pracownika trzeba 
mieć zaufanie. Pracownicy nie 
czują zmiany. Mówię o płacy, 
o rygorach, o podejściu kadry 
kierowniczej do ludzi. Pienią-
dze też są ważne. Ludzie na 
warsztatach nie mają nadgo-
dzin, nie mają nocek – wylicza 
lider „S”.

Związki zawodowe są w spo-
rze zbiorowym z zarządem spół-
ki. 30 listopada coś „drgnęło”. 
Będzie wzrost wynagrodzeń. 
Dotychczas – jak mówią związ-
kowcy – „spółka proponowała 
grosze do premii”.

W zakładzie są rażące dys-
proporcje w płacach. Zawiera-
ne w różnym okresie umowy 
skutkują tym, że za taką samą 
pracę ludzie dostają różniące 
się nawet o 400 złotych pen-
sje. Bywa, że kierownik składu 
zarabia mniej od podwładnego, 
mimo większej odpowiedzial-
ności. Większe pobory dostaje 
młodszy pracownik, niż ten 
o dłuższym stażu.

– Mówimy: wzrost wy-
nagrodzeń i zrównanie pła-
cowych kontrastów. Nowe 
umowy są tak skonstruowane, 
by zachęcić do przyjścia do 
pracy, a starszy pracownik nie 
ma podwyżki, bo „gdzie on 
pójdzie”. Jak przejęliśmy Prze-
wozy Regionalne, to do dzisiaj 
oni nie mogą nam dorównać. 
Tracą w uposażeniu zasadni-
czym, w premii (15 procent od 
zasadniczej), na nadgodzinach, 
na świątecznym. Związek za-
łożył 20 spraw o nierówne 
traktowanie i się okazało, że 
nie można wydać sprawiedli-
wego wyroku – zauważa Pip-
czyński.

– Zasady się zmieniły 
w trakcie gry. Szedłem do za-
wodu i wdziewałem mundur ko-
lejarza, wiedząc, że mam możli-
wość wcześniejszej emerytury. 
Jak się na kolej przyjmowałem, 
wiek emerytalny kolejarzy był 
na poziomie 55 i 60 lat. W 1999 
roku, za AWS, prawo zadziałało 
wstecz i wprowadzono 60 i 65 
lat. A PO chciała 67. Teraz jest 
jakiś wybór – analizuje Kreft. 
To za mało.

– Mam 40 lat stażu i uzbie-
rałem na to, by wybrać, czy 
dalej pracować, czy może iść 
na emeryturę. Pracujemy przy 
lokomotywach, przy wymianie 
ciężkich elementów, bo w lo-
komotywie lekkich nie ma. 
Są stacje, w których kanały 
warsztatów nie są ogrzewane 
– dodaje Block.

„Solidarność” zobowią-
zuje. Są w niej maszyniści, 
kasjerki, mechanicy, drużyny 
konduktorskie. Kolejarze od 
lat byli świadkami działań, 
które niszczyły tę strategiczną 
branżę. A oni w poczuciu od-
powiedzialności za firmę i bez-

pieczeństwo pasażerów godzili 
się na trudne działania.

– Było gorzej, że brudno, że 
się pociągi spóźniają, że składy 
na wakacje za krótkie, że roz-
kład jazdy niedopasowany, że 
znikają połączenia. Co kolejarz 
winien? Pracownicy robili swo-
je. A zarządy PKP robiły wiele, 
by tę firmę rozwalić. Tyle jest 
tych spółek, że tego się już nie 
poskłada – dodaje Pipczyński.

Jest i promyk nadziei.
– Wyposażenie narzędziow-

ni jest przyzwoite. Jest odno-
wiona i doposażona strefa 
socjalna, człowiek dwa razy 
po 15 minut na zmianę musi 
odpocząć – dodaje Block.

A konduktorzy? To oni są na 
pierwszej linii kontaktu z klien-
tem, czyli z podróżnym.

– Zdarza się, wcale nie-
rzadko, że podróżni zagadują 
konduktora. Są nawet wyrozu-
miali, jak ostatnio przy awarii 
lokomotywy. Trzeba wie-
dzieć, jak napięcie rozładować 
– mówi Piotr Kreft, kierow-
nik pociągu, przewodniczący 
komisji wydziałowej.

Przed nami święta Bożego 
Narodzenia. Dla wielu kole-
jarzy Wigilia oznacza kolejny 
kurs, nocny powrót na stację, 
pierwszą gwiazdkę w służbo-
wym przedziale lub w pokoju 
konduktorskiej drużyny. Ma-
szyniści poprowadzą składy, 
te zespolone i te tradycyjne, by 
dowieźć podróżnych do celu.

– Zdarzało się w pociągu 
spotykać muzyków, aktorów, 
wracających do stolicy z syl-
westrowych imprez, które 
prowadzili gdzieś w kraju. 
Wiedzieliśmy, na co się decy-
dujemy, wybierając ten zawód 
– mówi Ryszard Pipczyński.

Artur S. Górski
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Umowę zawartą przeze 
mnie z NSZZ „Solidar-
ność” w czasie prezy-

denckiej kampanii wyborczej 
w 2015 roku uważam za obo-
wiązującą. Nasze zobowią-
zania – mówię tu o urzędzie 
prezydenta i rządzie – wobec 
Związku są i będą nadal reali-
zowane. To jest prorodzinny, 
prospołeczny i propracowniczy 
pakiet dla całego społeczeń-
stwa – podkreślił prezydent 
Andrzej Duda, przypomina-
jąc m.in. program „Rodzina 
500+”, podniesienie pensji 
minimalnej, wprowadzenie 
minimalnej stawki godzinowej, 
działalność Rady Dialogu Spo-
łecznego i powrót do niższego 
wieku emerytalnego.

– Służymy zwykłym Po-
lakom, obywatelom, a nie 
zapatrzonym w siebie elitom 
– podsumowała pierwszy rok 
rządów PiS Beata Szydło. Pre-
mier zapowiedziała również 
obniżenie emerytur byłych 
funkcjonariuszy Służby Bez-
pieczeństwa, co spotkało się 
z dużym aplauzem na sali.

Pod opieką Patrona

W przeddzień zjazdu dele-
gaci uczestniczyli w uroczystej 
mszy świętej w kościele św. 
Stanisława Kostki, który w la-
tach 80. stanowił jedno z cen-
trów podziemnej działalności 
antykomunistycznej w histo-
rycznej stolicy Mazowsza. 
Związkowcy uczcili pamięć 
patrona Związku bł. ks. Jerze-

Wróciła normalność 
XXVIII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 

„Dialog społeczny drogą do normalności” – to hasło XXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, który odbył się 24-25 listopada 2016 r. 
w Płocku. Gośćmi związkowców byli m.in. prezydent RP Andrzej Duda i premier Beata Szydło.

Region Gdański na KZD w Płocku reprezentowało 19 delegatów i dwóch obserwatorów.

go Popiełuszki. Po mszy św. 
każdy mógł ucałować krzyż 
z relikwiami błogosławione-
go. Delegaci złożyli również 
kwiaty pod pomnikiem księdza 
Popiełuszki znajdującym się na 
terenie parafii św. Stanisława 
Kostki.

Oprócz prezydenta i sze-
fowej rządu gośćmi KZD byli 
m.in. minister i wiceministro-
wie rodziny, pracy i polityki 
społecznej Elżbieta Rafalska, 
Stanisław Szwed i Marcin 
Zieleniecki, prezes Instytutu 
Pamięci Narodowej dr Jaro-
sław Szarek, główny inspek-
tor pracy Roman Giedrojć, 
obecna przewodnicząca Rady 
Dialogu Społecznego Henryka 
Bochniarz, prof. Jakub Stelina, 
były przewodniczący Związku 
Marian Krzaklewski. Listy do 
delegatów skierowali m.in. 
marszałek Sejmu RP Marek 
Kuchciński i prezes PiS Jaro-
sław Kaczyński.

– Instytut Pamięci Narodo-
wej jest wielkim przyjacielem 
„Solidarności”. Nie może być 
inaczej, bo przecież to „Soli-
darność” doprowadziła Polskę 
do wolności i niepodległości 
– podkreślił prezes IPN Jaro-
sław Szarek.

Krajowy Zjazd Delegatów 
to najwyższa władza w „So-
lidarności”. Uczestniczyło 
w nim ponad trzystu delegatów, 
w tym 19 z Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność”: 
Bożena Brauer, Gustaw Czar-
nowski, Krzysztof Czerwiń-
ski, Krzysztof Dośla, Edward 

Fortuna, Roman Gałęzewski, 
Zdzisławia Hacia, Andrzej 
Kościk, Zbigniew Kowalczyk, 
Roman Kuzimski, Wojciech 
Litewski, Andrzej Netkowski, 
Bogdan Olszewski, Mirosław 
Piórek, Mariusz Połom, Zbi-
gniew Sikorski, Janusz Śnia-
dek, Leszek Świeczkowski, 
Krzysztof Żmuda. Andrzej 
Kościk po raz kolejny pełnił 
funkcję wiceprzewodniczą-
cego KZD i często prowadził 
obrady w imieniu nowego 
przewodniczącego zjazdu Ta-
deusza Majchrowicza. Delega-
ci z Pomorza pracowali w ko-
misjach zjazdowych: Krzysztof 
Czerwiński w Komisji Uchwał 
i Wniosków, Zbigniew Sikorski 
w Komisji Mandatowo-Wy-
borczej oraz Krzysztof Żmuda 
w Komisji Skrutacyjnej do 
Głosowań Tajnych. Również 
poczet sztandarowy Związku 
tradycyjnie tworzyli człon-
kowie Regionu Gdańskiego: 
Edward Fortuna, Mariusz Po-
łom i Jan Szewczyk.

Oświata i prawo pracy

Zjazdowi w Płocku towa-
rzyszyły dwa panele tematycz-
ne dotyczące kodyfikacji prawa 
pracy oraz zmian w systemie 
oświaty. O ile w sprawie pierw-
szego zagadnienia panuje nie-
mal powszechna zgoda, o tyle 
reforma edukacji wywołuje 
duże emocje. Zaplanowany na 
dwie godziny panel dyskusyjny 
z minister edukacji narodowej 
mógłby trwać zapewne cały 

dzień, a i tak szefowa MEN nie 
wyjaśniłaby wszystkich wątpli-
wości pracowników oświaty. 
Zdzisława Hacia z oświatowej 
„S” w Gdyni pytała minister 
Zalewską m.in. o pakiet osło-
nowy dla nauczycieli, którzy 
mogą stracić pracę. Z kolei 
Bożena Brauer z oświatowej 
„S” w Gdańsku dopytywała 
m.in. o przyszłość szkół mi-

strzostwa sportowego oraz wy-
sokość subwencji oświatowej. 
– Minister Zalewska wyjaśniła 
niektóre wątpliwości, ale po-
zostały najważniejsze obawy, 
m.in. o zwolnienia nauczycieli 
– oceniła Bożena Brauer.

Problem edukacji podjęli 
także delegaci na KZD, którzy 
w przyjętym Stanowisku ws. 
reformy oświatowej wyra-

Krzysztof Dośla podsumowuje 
XXVIII KZD NSZZ „Solidarność”

– W trakcie obu zjazdowych dni w Płocku mocno i jed-
noznacznie zostało wyartykułowane hasło XXVIII Krajowe-
go Zjazdu Delegatów „Dialog społeczny drogą do normal-
ności”. Dialog społeczny był jednym z głównych tematów 
obu paneli tematycznych poświęconych oświacie i kodyfi-
kacji prawa pracy. To pokazuje nasze bezpośrednie zainte-
resowanie umocowaniem tego dialogu w aktach prawnych, 
między innymi poprzez zapisy w nowych przepisach prawa 
pracy. Co ważne, w tych debatach wzięli udział ministrowie 
z resortów rodziny, pracy i polityki społecznej oraz edukacji 
narodowej.

Druga część zjazdu merytorycznie była poświęcona szeroko 
rozumianej gospodarce i trosce Związku o jej rozwój, o dobre 
miejsca pracy. W przyjętych uchwałach i stanowiskach oraz 
poprzedzających je dyskusjach pokazaliśmy naszą wolę popra-
wy sytuacji w gospodarce tam, gdzie ona jest zła.

Krajowy Zjazd Delegatów nie mógł też pominąć popra-
wy funkcjonowania Związku. Temu służyły zmiany wpro-
wadzone do Statutu. Uporządkowaliśmy i uprościliśmy ten 
dokument poprzez przeniesienie niektórych zapisów do 
kompetencji Komisji Krajowej lub Krajowego Zjazdu Dele-
gatów. W dyskusji widać też było troskę o rozwój Związku, 
o położenie jeszcze większego nacisku na pozyskiwanie no-
wych członków.

Cieszymy się z obecności na naszym zjeździe prezyden-
ta Andrzeja Dudy i premier Beaty Szydło. Prezydent jed-
noznacznie zadeklarował konsekwentną realizację umowy 
programowej, którą zawarł ze Związkiem jeszcze w czasie 
kampanii wyborczej w 2015 roku. Z zadowoleniem przyję-
liśmy zapowiedzi, że głowa państwa nie poprzestanie na 
tych elementach programowych, które udało się zrealizo-
wać w ciągu pierwszego roku sprawowania władzy – na 
przykład przywróceniu niższego wieku emerytalnego, ale 
będzie stawiać kolejne kroki na drodze do pełnej realizacji 
naszego wspólnego porozumienia.

Nie oznacza to, że Związek będzie biernie czekał na dzia-
łania innych. Panele tematyczne i przyjęte przez Krajowy 
Zjazd Delegatów dokumenty bardzo wyraźnie pokazały, że 
„S” ma własne pomysły, które kierujemy także do rządu. 
W każdej z tych propozycji jest zawarta również chęć szero-
kiego i konstruktywnego dialogu społecznego.
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zili zaniepokojenie brakiem 
postępów w negocjacjach po-
między Związkiem a rządem 
w sprawie działań osłonowych 
dla zagrożonych zwolnieniami 
pracowników oświaty. „Zapro-
ponowane rozwiązania prawne 
są niewystarczające. Podsta-
wowym zadaniem naszego 
związku jest obrona miejsc 
pracy. Brak zadowalających 
efektów negocjacji spowodu-
je uzasadniony protest NSZZ 

»Solidarność«” – to stanowi-
sko „Solidarności” wybrzmiało 
zdecydowanie.

Ważne dokumenty

Spotkanie w Płocku podsu-
mowało połowę związkowej 
kadencji 2014-2018 i miało 
charakter sprawozdawczy, 

a nie wyborczy. Uzupełniono 
jedynie dwa wakaty w skła-
dzie Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”, które przypadły 
Zbigniewowi Gadzickiemu 
z Regionu Dolny Śląsk i Paw-
łowi Szpunarowi z Regionu 
Rzeszowskiego. Informację 
o działalności Komisji Krajo-
wej w ostatnich dwóch latach 
przedstawił przewodniczący 
Piotr Duda.

Zjazd przyjął również wie-

le dokumentów poświęconych 
sytuacji w całej gospodarce 
i poszczególnych branżach. 
W Stanowisku ws. wieku 
emerytalnego KZD wezwał 
rząd do wprowadzenia eme-
rytur zależnych m.in. od sta-
żu pracy, to jest ustanowienia 
prawa do emerytur po 40 la-
tach pracy dla mężczyzn i 35 

Odznaczenie od prezydenta
Pierwszego dnia KZD w Płocku prezydent RP wręczył 

wysokie odznaczenia państwowe członkom „Solidarności” 
zasłużonym w działalności na rzecz przemian demokratycz-
nych w Polsce oraz w działalności społecznej i związkowej. 
Podczas uroczystości zastępca przewodniczącego Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Roman Kuzimski 
został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski. To drugie pod względem procedencji odznaczenie 
państwowe w Polsce.

Roman Kuzimski jest związany z „Solidarnością” od 
początku. W sierpniu 1980 r. był członkiem Komitetu 
Strajkowego w Stoczni Remontowej „Nauta”. Od 1986 r. 
był pracownikiem i działaczem „S” w Stoczni im. Komuny 
Paryskiej (później Stoczni Gdynia). Zaangażowany jest w 
pracę Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego i Krajowego 
Sekretariatu Metalowców NSZZ „S”. Od 2006 r. wiceprze-
wodniczący gdańskiej „Solidarności”.

Podziękowania za służbę przy grobie  
bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Delegaci XXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów składają 
podziękowanie wszystkim członkom i sympatykom naszego 
Związku, którzy od 1984 roku pełnią służbę przy grobie bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki, patrona „Solidarności”. Doceniamy 
Wasz trud. Szczególne podziękowanie kierujemy do tych, 
którzy podjęli ten wysiłek i kontynuują rozpoczętą 32 lata 
temu służbę. Wielu z Was na służbę przy grobie naszego Pa-
trona przyjeżdża systematycznie co miesiąc. Bóg zapłać za 
Wasz trud, postawę i zaangażowanie.

latach dla kobiet. W Uchwale 
w sprawie ochrony działaczy 
związkowych KZD sprzeciwił 
się przypadkom dyskryminacji 
pracowników ze względu na 
przynależność i działalność 
związkową. Delegaci zobo-
wiązali Komisję Krajową do 
podjęcia działań zmierzających 
do zmian legislacyjnych pole-
gających na zwiększeniu odpo-
wiedzialności osób łamiących 
prawo w zakresie szczególnej 
ochrony stosunku pracy dzia-
łaczy związkowych.

W Stanowisku ws. wielkości 
odpisu na zakładowe fundusze 
świadczeń socjalnych w 2017 
roku KZD wyraził protest wobec 
„zamrożenia” funduszu świadczeń 
socjalnych na poziomie roku 2016 
i utrzymania na poziomie z 2010 
roku podstawy naliczania wyso-
kości odpisu na ZFSŚ.

Zjazd przyjął również Sta-
nowisko ws. zmiany przepisu 
Ustawy o związkach zawodo-
wych. Chodzi o wprowadzenie 
zobowiązania pracodawców 
do udostępnienia kwartalnego 
raportu finansowego zakładu 

pracy wszystkim działającym 
na jego terenie reprezentatyw-
nym organizacjom związko-
wym. W kolejnym stanowi-
sku delegaci sprzeciwili się 
przenoszeniu którejkolwiek 
kopalń do Spółki Restruktury-
zacji Kopalń, gdy nie wiąże się 
to z wyczerpaniem złoża danej 
kopalni.

Delegaci przyjęli ponadto 
Apel ws. Ogólnopolskiej Piel-
grzymki Ludzi Pracy, wzy-
wając wszystkich organizato-
rów i uczestników branżowych 
pielgrzymek na Jasną Górę 
do uczestnictwa przede wszyst-
kim w organizowanej od 34 lat 
Pielgrzymce Ludzi Pracy.

W Uchwale ws. ochrony 
znaku NSZZ „Solidarność” 
delegaci podkreślili, że jakie-
kolwiek posługiwanie się nazwą 
czy znakiem graficznym „S” bez 
zgody władz Związku spowo-

duje wszczęcie odpowiednich 
działań prawnych. Związek ma 
także przeprowadzić kampanię 
informacyjną na rzecz ochrony 
swojej nazwy i znaku.

Na wniosek Krzysztofa 
Dośli i Krzysztofa Żmudy 
z Regionu Gdańskiego XXVIII 
KZD przyjął podziękowania 
dla członków i sympatyków 
Związku uczestniczących 
w służbach przy grobie bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki. Zjazd 
przyznał także kolejnym oso-
bom tytuł Zasłużony dla NSZZ 
„Solidarność”. W ten sposób 
pośmiertnie wyróżniona została 
śp. Aleksandra Olszewska, le-
gendarna gospodyni placu So-
lidarności. Delegaci skupili się 
także na zmianach w Statucie 
Związku, „odchudzających” 
ten dokument i dostosowują-
cych go do zmieniających się 
warunków pracy związkowej.

Tekst i zdjęcia
Adam Chmielecki

Dokumenty zjazdowe opubli-
kujemy w następnym numerze 
„Magazynu”.

Bogdan Olszewski i Leszek Świeczkowski, delegaci Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S”.

Nasz sztandar.

Krzysztof Dośla w rozmowie z Małgorzatą Sadurską, 
szefową Kancelarii Prezydenta RP.

Bożena Brauer i Zdzisława Hacia z oświatowej „S” miały 
wiele pytań do minister edukacji Anny Zalewskiej.
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– Rozmawiamy w Płocku, 
gdzie wiele się działo podczas 
Krajowego Zjazdu Delegatów 
NSZZ „Solidarność”, ale za-
cznijmy może od wspomnień, 
które na pewno mignęły Panu 
przed oczami w trakcie zjaz-
du. Uczestniczył Pan w wielu 
takich spotkaniach w różnej 
roli…

– Zjazdowe obrady zaczą-
łem prowadzić jeszcze w ubie-
głym stuleciu, a skończyłem 
w 2001 roku. Później, w latach 
2002-2010, uczestniczyłem 
w zjazdach krajowych jako 
przewodniczący Związku, 
zdając sprawozdania ze swo-
jej pracy przed tą najwyższą 
władzą związkową. W Płocku 
spotkałem wielu przyjaciół 
i razem, nosząc „Solidarność” 
nie tylko w klapie, ale i sercu, 
wspominaliśmy w kuluarach 
radosne, ale i trudne momenty. 
Można powiedzieć, że siedzie-
liśmy w jednym okopie podczas 
wielu batalii o lepsze warunki 
pracy i płacy Polaków, a takie 
doświadczenia zbliżają ludzi.

– Wróćmy do spraw bie-
żących. Zjazd w Płocku po-
kazuje, jak wiele się zmieniło 
w Polsce w ciągu kilkunastu 
miesięcy. Poprzednie spotka-
nie w Bielsku-Białej w 2014 
roku odbywało się pod anty-
pracowniczymi i antyzwiąz-
kowymi rządami PO-PSL. 
Dziś na spotkanie z „Solidar-
nością” przyjeżdżają najwyż-
sze władze państwowe.

– To pokłosie drugiego „cudu 
nad Wisłą” lub drugiej rewolucji 
solidarnościowej, jak nazywam 
czasami podwójne wybory 
w 2015 roku. Oczywiście, jak 
przystało na wolny i demokra-
tyczny kraj, ten cud i rewolucja 
dokonały się za pomocą kartki 

wyborczej. Od roku prezydent 
Andrzej Duda i rząd Beaty 
Szydło wspólnie z całą więk-
szością parlamentarną dokonują 
ogromnych przemian w Polsce, 
realizują swoje zobowiązania 
wyborcze, i tutaj, w Płocku, 
rozliczyli się niejako ze swojej 
pracy. Oczywiście, tylko czę-
ściowo, bo trudno w rok doko-
nać wszystkich zapowiadanych 
zmian. Musimy zrobić wszystko, 
żeby tej szansy na dobrą zmianę 
nad Wisłą nie zmarnować.

– W pierwszym roku rzą-
dów PiS skupił się na sprawach 
społecznych. Jakie są prioryte-
ty na dalszą część kadencji?

– Teraz przychodzi kolej, 
żeby skupić się na gospodarce. 
To zostało bardzo mocno pod-
kreślone podczas prezentacji 
programu zrównoważonego 
rozwoju wicepremiera Mate-
usza Morawieckiego, który jest 
wspierany przez cały rząd. Ten 
priorytet zaowocował już pro-
jektem konstytucji dla przedsię-
biorców, który – mam nadzieję 
– zostanie wkrótce wdrożony 
i będzie przynosił efekty.

– Niektóre punkty tzw. 
dobrej zmiany spotykają się 
jednak z wątpliwościami spo-
łecznymi. Widać to chociaż-
by w oświacie. Czy reforma 
edukacji to najtrudniejsza 
przeszkoda do przeskoczenia 
przez obecny rząd?

– Oświata to z pewnością 
bardzo wrażliwa sfera publiczna, 
ponieważ dotyka najważniejszej 
części społeczeństwa – dzieci 
i młodzieży. Reforma to przede 
wszystkim zmiana ustroju szkol-
nego, oznaczająca w głównej 
mierze odejście od gimnazjów, 
które zdaniem większości Po-
laków się nie sprawdziły. Na-
tomiast totalna opozycja, z jaką 

mamy dziś do czynienia w Pol-
sce, wykorzystuje każdą okazję, 
nawet tak wrażliwą jak oświata, 
do wywoływania niepokojów 
w społeczeństwie. Uważam, że 
wycofywanie się lub opóźnianie 
obecnej reformy oświaty byłoby 
błędem. To jest realizacja jednej 
z obietnic wyborczych PiS. Gło-
sując na PiS, ludzie głosowali 
również na ten element naszego 
programu.

– Jednak oświatowa „Soli-
darność” ma zastrzeżenia do 
reformy edukacji, dotyczą-
ce na przykład standardów 
dialogu społecznego stoso-
wanych przez minister Annę 
Zalewską…

– Byłbym ostrożny z fero-
waniem daleko idących ocen 
na podstawie tylko i wyłącznie 
samego procesu konsultacji 
wdrażania reformy. Moim zda-
niem głównym zagrożeniem 
dla systemu oświaty, w tym 
również poziomu zatrudnienia, 
jest niż demograficzny. Nato-
miast planowana przez rząd PiS 
reforma oświaty może stać się 
raczej czynnikiem chroniącym 
obecny poziom zatrudnienia 
w edukacji. Znam uwagi kole-
gów z oświatowej „Solidarno-
ści” w Regionie Gdańskim, ale 
wiem też, że ich krytyka działań 
MEN nie jest do końca podzie-
lana w innych regionach.

– Takich emocji nie wywo-
łuje realizacja innej obietnicy 
wyborczej PiS, czyli powrót 
do poprzedniego, niższego 
wieku emerytalnego. Jednak 
„Solidarność” konsekwentnie 
apeluje o wprowadzenie dru-
giego kryterium uprawniają-
cego do przejścia na emery-
turę, czyli stażu pracy. Czy 
obecna większość parlamen-
tarna rozważa taki krok?

– Nie można wszystkich 
celów osiągnąć jednocześnie. 
Podczas tegorocznego spotkania 
z członkami Komisji Krajowej 
prezes PiS uczciwie podkreślił, 
że do tej kwestii możemy wró-
cić za kilka lat. I nadal stoimy 
na takim stanowisku. Jest to cie-
kawy pomysł, ale jego realiza-
cję musimy odsunąć w czasie. 
Powodem są oczywiście spra-
wy finansowe.

– Jeszcze jeden kamyczek 
do ogródka PiS. Stan dialogu 
społecznego w Polsce w porów-
naniu z tym chociażby sprzed 
roku jest oczywiście zasadni-
czo lepszy, ale widać, że wła-
dza często omija, nazwijmy to, 
pełną ścieżkę dialogu, wpro-

wadzając pewne rozwiązania 
jako inicjatywy poselskie, któ-
re nie podlegają tak ścisłym 
zasadom dialogu społecznego 
jak projekty rządowe. Czy 
nie powinno się ujednolić tych 
ścieżek i tym samym jeszcze 
bardziej podnieść standardy 
dialogu społecznego?

– Ma pan rację, to jest pewien 
mankament, który doskwiera 
„Solidarności” od lat. Był on 
drastycznie nadużywany przez 
poprzednie rządy, zwłaszcza 
gabinet PO-PSL. Faktem jest, 
że tryb poselski ma tzw. uprosz-
czoną legislację i jeśli się chce 
wprowadzać pewne zmiany 
odpowiednio szybko, to część 
projektów trzeba procedować 
właśnie w tej formule. Musimy 
ważyć różne racje, a nie ma co 
ukrywać, że na obecne władze 
jest wywierana presja, aby po-
zytywnych zmian dokonywać 
w odpowiednim tempie.

– Jest Pan przewodniczą-
cym Rady Ochrony Pracy, 
firmował jedną z pozytyw-

nych zmian w prawie pracy 
wprowadzonych przez PiS, 
czyli likwidację tzw. syndromu 
pierwszej dniówki. Przypo-
mnijmy, że chodzi o obowią-
zek zawierania umów o pracę 
na piśmie, przed podjęciem 
przez danego pracownika 
obowiązków zawodowych. Czy 
będą kolejne propracownicze 
projekty firmowe sygnowane 
Pana nazwiskiem?

– Obecnie oczekujemy na 
decyzję dotyczącą tzw. jednej 
daniny osobistej. Zapadnie ona 
na przełomie roku. Od tego uza-
leżniony będzie tryb działania 
w innych sprawach. Mnie oso-
biście interesuje ograniczenie 
patologii tzw. umów śmiecio-
wych. Oznaczają one faktycznie 

okradanie budżetu państwa, czyli 
nas wszystkich. Musimy wpro-
wadzić takie regulacje prawne, 
które sprawią, że takie działania 
nie będą się już opłacać. W tym 
celu planujemy m.in. kolejne 
wzmocnienie kompetencji Pań-
stwowej Inspekcji Pracy. Ale 
tak jak wspomniałem, szczegó-
łowe działania będą uzależnio-
ne od ostatecznej formy jednej 
daniny osobistej.

– Wróćmy jeszcze do 
przebiegu Krajowego Zjazdu 
Delegatów. Owacją na stoją-
co sala przyjęła zapowiedź 
premier Szydło ograniczenia 
przywilejów emerytalnych, 
bo tak trzeba nazwać obec-
ną sytuację, funkcjonariuszy 
aparatu represji PRL.

– Faktycznie jest taki projekt. 
Łączy się on z przygotowaną 
przez Senat zmianą ustawy 
o działaczach dawnej opozycji 
demokratycznej w PRL. Obecnie 
nie wszyscy byli opozycyjności 
są uprawnieni do otrzymywania 
świadczenia w wysokości 400 
złotych. Obowiązuje kryterium 
materialne, dochodowe. Nasza 
zmiana zniesie to kryterium. 
Wszystkie osoby uznane przez 
Instytut Pamięci Narodowej 
za działaczy opozycji w okre-
sie PRL otrzymają prawo do 
świadczenia oraz inne usta-
wowe przywileje, na przykład 
zniżki na transport publiczny, 
które przysługują kombatantom. 
Ponadto dawni działacze anty-
komunistyczni znajdujący się 
w szczególnie trudnej sytuacji 
będą mogli otrzymać dodatkowe 
świadczenie okresowe.

– Obóz PiS traktuje to jako 
oddanie sprawiedliwości dzie-
jowej i właściwe ustawienie 
hierarchii wartości i postaw?

– Tak. Raper Tadek, zresztą 
syn działacza „Solidarności”, 
w jednym z utworów krytykuje 
państwo, w którym bohaterowie 
żyją w biedzie, a ich oprawcy 
otrzymują sowite emerytury. 
Odnosiło się to głównie do Żoł-
nierzy Wyklętych, ale sądzę, 
że taką interpretację można 
rozszerzyć także na bohaterów 
„Solidarności”. Dziś ich emery-
tury są niskie często dlatego, że 
nie mogli normalnie pracować, 
w latach 80. byli wyrzucani 
z pracy, ukrywali się albo sie-
dzieli w więzieniach. Państwo 
polskie ma wobec nich dług.

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał 
Adam Chmielecki

„Solidarność” 
 w sercu

Rozmowa z JANUSZEM ŚNIADKIEM, 
posłem Prawa i Sprawiedliwości, 
delegatem Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” na XXVIII 
Krajowy Zjazd Delegatów w Płocku

– Teraz przychodzi 
kolej, żeby skupić się 
na gospodarce. To 
zostało bardzo mocno 
podkreślone podczas 
prezentacji programu 
zrównoważonego 
rozwoju wicepremiera 
Mateusza 
Morawieckiego, który 
jest wspierany przez 
cały rząd. Ten priorytet 
zaowocował już 
projektem konstytucji 
dla przedsiębiorców
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STAN WOJENNY 
zbrodnia bez kary

Mija 35 lat od wprowadzenia w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stanu wojennego. Już kilka dni po 13 grudnia 
1981 roku strajkujący w Stoczni Gdańskiej stoczniowcy wywiesili transparent o treści „Trybunał narodowy gwaran-
cją ukarania morderców i złodziei narodu polskiego!”. Kolebka „Solidarności” została brutalnie spacyfikowana 16 
grudnia. A większość zbrodni stanu wojennego do tej pory nie została rozliczona.

czapskiego z WRON – oraz członków 
Rady Państwa PRL Eugenii Kempary, 
Emila Kołodzieja i Krystyny Marsza-
łek-Młyńczyk zostały umorzone lub 
wyłączone do osobnych postępowań, 
które w większości przerwała śmierć 
oskarżonych. Wyrok sądu z 2012 r. 
daje jednak podstawy do faktycznego 
uznania stanu wojennego za nielegal-
ny wojskowy zamach stanu.

Tylko tyle odpowiedzialności po-
litycznej i karnej udało się wyegze-
kwować na najwyższym szczeblu de-
cydenckim. Niewiele lepiej rozliczenie 
stanu wojennego zostało wykonane na 
poziomie „rąk, które naciskały spust”, 
czyli konkretnych żołnierzy LWP lub 
funkcjonariuszy milicji i ZOMO, którzy 
dopuścili się pobić i morderstw. W III 
RP wskazani z imienia i nazwiska, a na-
stępnie skazani zostali nieliczni, m.in. 
Andrzej Augustyn – kapitan SB odpo-

wiedzialny za śmierć Bogdana Włosika 
w Krakowie w 1982 r.; Bogdan Garus, 
Tadeusz Jarocki i Jan Maj – milicjanci 
dowodzący interwencją ZOMO w Lubi-
nie w 1982 r., w wyniku której zginę-
ły trzy osoby; Romuald Cieślak i 14 
innych milicjantów – dowódca oraz 
członkowie plutonu specjalnego ZOMO 
odpowiedzialnego za śmierć dzie-
więciu górników w kopalni „Wujek”. 
Bezkarni pozostali także mordercy 
czterech udokumentowanych ofiar sta-
nu wojennego w Gdańsku. W 35 rocz-
nicę stanu wojennego nie skupiamy się 
jednak na mordercach. Przywracamy 
pamięć i składamy hołd tym, którzy 
oddali życie za „Solidarność”, za wolną 
i niepodległą, choć nie zawsze sprawie-
dliwą dla swoich bohaterów, Polskę.

Adam Chmielecki

Liczby  
stanu  
wojennego

1 – tylu z 26 członków Rady 
Państwa PRL sprzeciwiło się 
uchwale o wprowadzeniu stanu 
wojennego. Był to Ryszard Reiff, 
który w wyniku swojego sprzeci-
wu stracił stanowisko

4 – tyle ofiar zginęło w stanie
wojennym w Gdańsku

9 – tyle górników zginęło pod-
czas pacyfikacji kopalni „Wujek”
16 grudnia 1981 r., w najbardziej 
krwawy dzień stanu wojennego

17 – tyle lat miał Emil Bar-
chański, najmłodsza ofiara stanu
wojennego

23 – tylu członków (oficerów
LWP) liczyła Wojskowa Rada Oca-
lenia Narodowego, która przejęła 
władzę w stanie wojennym

40 – tyle obozów odosob-
nienia dla osób internowanych 
działało w stanie wojennym

120 – szacuje się, że tyle 
osób mogło stracić życie w latach 
1981-1989 w wyniku działań 
Ludowego Wojska Polskiego 
i funkcjonariuszy podległych 
MSW, wynikających z wprowa-
dzenia stanu wojennego

586 – tyle dni trwał stan 
wojenny

1500 – około tylu dzia-
łaczy opozycji demokratycznej 
wcielono do wojska i umiesz-
czono w wojskowych obozach 
specjalnych, które były szczegól-
ną formą represji

5681 – tyle osób sądy 
skazały na podstawie dekretów 
o stanie wojennym

10 000 – około tylu 
funkcjonariuszy liczyły Zmotory-
zowane Odwody Milicji Obywa-
telskiej (ZOMO), które pacyfiko-
wały manifestacje i strajkujące 
zakłady pracy w stanie wojennym

10 554 – tyle łącznie 
osób, głównie działaczy „Solidar-
ności”, internowano w okresie 
stanu wojennego

Celem wprowadzenia stanu wojennego było zniszczenie „Solidarności”, która niosła nadzieję na wolność nie tylko 
Polski, ale wszystkich narodów bloku sowieckiego. Na zdjęciu zniszczona brama nr 2 Stoczni Gdańskiej.
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W listopadzie 2016 r. z inicja-
tywy dwóch fundacji zajmu-
jących się upamiętnianiem 

historii Polski – „Łączka” i Reduta Do-
brego Imienia – powstał Społeczny 
Trybunał Narodowy, który ma przepro-
wadzić społeczne procesy komunistycz-
nych zbrodniarzy z okresu PRL. Siłą 
rzeczy jedyną formą kary w procesach 
społecznego trybunału będą infamia 
i społeczne wykluczenie osądzonych 
(zarówno żyjących, jak i zmarłych). Czy 
po 27 latach wolnej Polski taką inicjaty-
wę należy uznać za sukces, a ewentual-
ne osądzone kary za adekwatne? Przez 
większość III RP gen. Wojciech Jaru-
zelski, architekt i twarz stanu wojen-
nego, traktowany był przede wszyst-
kim nie jako były wojskowy dyktator, 
lecz pierwszy prezydent wolnej Polski. 
Będący jego prawą ręką w czasie stanu 
wojennego, szef MSW gen. Czesław 
Kiszczak uchodził za „człowieka ho-
noru”. Jednocześnie wielu zasłużonych 
działaczy „Solidarności” odbierało co 
miesiąc głodowe emerytury, ponie-
waż sądy i ZUS nie zaliczały im w po-
czet wysługi lat okresów ukrywania 
się i przebywania w komunistycznych 
więzieniach.

Wprawdzie w 2012 roku Sąd Okrę-
gowy w Warszawie uznał wprowa-
dzenie stanu wojennego za „zbrodnię 
komunistyczną”, a część członków 
Rady Państwa PRL i Wojskowej Rady 
Ocalenia Narodowego za „nielegalną 
grupę przestępczą o charakterze zbroj-
nym”, to jednak w tym procesie skaza-
ny został tylko gen. Kiszczak. Sprawy 
generałów, członków WRON-y –Woj-
ciecha Jaruzelskiego, Floriana Siwic-
kiego, Tadeusza Skóry, Tadeusza Tu-

Polacy stawili opór wojskowej dyktaturze.
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Stan wojenny. Zbrodnia bez kary

Byli młodzi, mieli całe życie przed sobą. Po sierpniu 1980 roku zaangażowali się w działalność „Solidarności” lub 
sympatyzowali z nią. Śmierć spotkała ich na ulicy. Antoni Browarczyk, Wacław Kamiński, Piotr Sadowski – kibic, stoczniowiec, 
portowiec – ofiary stanu wojennego w Gdańsku.

ŒMIERÆ za „Solidarność”
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Spośród wymienionej trójki naj-
bardziej obecny w świadomości 
społecznej – choć też jedynie na 

Pomorzu – jest Antoni „Tolek” Browar-
czyk. To wynik działań prowadzonych 
w ostatnich latach przez różne środo-
wiska, które poczuwają się do pamięci 
o historii, w tym upamiętnienia ofiar
reżimu komunistycznego – m.in. ki-
biców Lechii Gdańsk, Stowarzyszenia 
Federacji Młodzieży Walczącej i związ-
kowców z Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”.

Antoni Browarczyk urodził się 
21 października 1961 r. w Gdańsku. 
Wchodził w dorosłość, gdy rodziła się 
„S”. Jak wielu chłopaków w jego wie-
ku, miał dziewczynę, marzenia, kibi-
cował gdańskiej Lechii i sympatyzował 
z ruchem antykomunistycznym. Zaled-
wie dzień przed śmiercią, 16 grudnia 
1981 r., uczestniczył w wielkiej anty-
komunistycznej manifestacji w grodzie 
nad Motławą. Do domu wrócił bardzo 
przejęty.

Okoliczności jego tragicznej śmierci 
wciąż nie są wyjaśnione. Według oficjal-
nej wersji wydarzeń, zdeterminowanej 
przez działania komunistycznego apa-
ratu represji, Browarczyk był przypad-
kową ofiarą użycia przez „służby po-
rządkowe” broni palnej (sic!) podczas 
zatrzymywania tłumu przed budyn-
kiem Komitetu Wojewódzkiego PZPR 
w Gdańsku. Strzały miały paść w stro-
nę klubu studenckiego „Żak” (obec-
nie siedziba Rady Miasta Gdańska), 
a Browarczyk po rykoszecie miał zostać 
trafiony pociskiem w głowę i w stanie
śmierci klinicznej przewieziony do szpi-
tala wojewódzkiego w Gdańsku. Tam, 
jako oficjalną datę zgonu, wpisano
23 grudnia 1981 r. Podczas tej samej 
manifestacji ranne zostały jeszcze dwie 
osoby. Badania balistyczne wykazały, 

Antoni Browarczyk – zginął z ręki Polaka
że nie może być mowy o rykoszetach. 
Milicjanci dokładnie wiedzieli, co jest 
celem – protestujący ludzie.

Pierwsze wątpliwości co do oficjal-
nej wersji pojawiły się, gdy rodzina 
zakwestionowała datę śmierci „Tolka”. 
Zdaniem matki i siostry Antoniego Bro-
warczyka nie żył on już 18 grudnia, 
gdy udało im się przedostać do szpi-
tala i zobaczyć ciało. Wciąż także nie 
ustalono precyzyjnie miejsca śmierci, 
nie mówiąc o wskazaniu sprawcy tra-
gedii. Ciało znaleziono na ławce na Tar-
gu Rakowym, jednak prawdopodobnie 
zostało ono tam przeniesione w celu 
utrudnienia wyjaśnienia okoliczności 
tego morderstwa. Takie działania, jak 
również manipulowanie datami śmier-
ci, należały do „standardowych” prak-
tyk służb bezpieczeństwa PRL. Chodziło 
o to, aby nie pociągnąć do odpowie-
dzialności konkretnych sprawców oraz 
aby w społecznym odbiorze nie koja-
rzono okoliczności śmierci danej oso-
by z tłumieniem antykomunistycznych 
manifestacji.

Świadkiem śmierci „Tolka” Browar-
czyka był Jarosław Dziubek, obecny 
wiceprzewodniczący Komisji Zakłado-
wej NSZZ „S” w Leroy-Merlin, w 1981 
r. młody pracownik i członek „S” 
w Transbudzie w Gdańsku Kokoszkach. 
Dziubek w 2014 r. zgłosił się do proku-
ratorów gdańskiego IPN jako świadek 
ws. Antoniego Browarczyka. – Gdy  
jakiś czas temu zobaczyłem w me-
diach zdjęcie Antoniego Browarczyka, 
powróciły obrazy z 17 grudnia 1981 
roku – wyjaśnia Dziubek, który tego 
dnia uczestniczył w centrum Gdańska 
w manifestacji przeciw wprowadzeniu 
stanu wojennego. W demonstrację 
włączył się również Browarczyk wra-
cający do domu z praktyk w zakładzie 
elektromechanicznym.

– Manifestacja kierowała się ze 
skrzyżowania Huciska i Targu Drzewne-
go w stronę znienawidzonego „domu 
partii”. Nie była to zbrojna demonstra-
cja. Uzbrojeni byliśmy tylko w swoje 
gardła, którymi wykrzykiwaliśmy ha-
sła wolności i solidarności. Wspólnie 
z Janem Horbaczem, kolegą z firmy
i jednocześnie z „S”, znajdowaliśmy 
się kilkanaście metrów przed czołem 
demonstracji, pchając jako osłonę me-

talowy pojemnik na śmieci. Przed nami 
stał szpaler ZOMO, a za nim funkcjona-
riusze z pistoletami. Pojemnik pchałem 
lewym bokiem, dzięki temu widziałem 
dokładnie manifestantów. W pewnym 
momencie zobaczyłem, jak młody 
chłopak wychylił się zza rogu budyn-
ku przy Targu Drzewnym. Nagle jego 
głowa odchyliła się gwałtowanie do 
tyłu, a on przewrócił się na ulicę. Nie 
słyszałem strzału, więc nie wiedziałem, 
czy został trafiony, czy zahaczył o coś
nogą. W ciągu około dwóch minut de-
monstracja została rozproszona. Ucie-
kając przed ZOMO spojrzałem jeszcze 
na leżące nieruchomo ciało. Widziałem 
zalany krwią oczodół. Schowałem się 
za pomnikiem Jana III Sobieskiego na 
Targu Drzewnym i stamtąd obserwo-
wałem, co dzieje się dalej. Do ciała  
podbiegło kilku zomowców. Kopali 
go i szturchali, jakby sprawdzając, czy 
żyje. Ciągnęli ciało za ręce po ulicy i to-
rach. Potem załadowali je do milicyj-
nego samochodu i przejechali na Targ 
Rakowy. Zomowcy utworzyli tam gęsty 
szpaler, niczego nie było widać. Po ja-
kimś czasie odjechali w stronę Pruszcza 
Gdańskiego, a ja wróciłem do domu. 
Dopiero niedawno dowiedziałem się, 
że właśnie na Targu Rakowym znale-
ziono ciało Antoniego Browarczyka 
– relacjonuje wydarzenia z 17 grudnia 
1981 roku Jarosław Dziubek.

Być może te zeznania pozwolą naresz-
cie ostatecznie ustalić okoliczności tragicz-
nej śmierci dwudziestoletniego patrioty. 
Jednak bolesną prawdę o tej i innych ofia-
rach stanu wojennego już w 1984 roku 
pięknie i trafnie zarazem wyraziła w swoim 
wierszu Grażyna Browarczyk-Matusiak, 
siostra Antoniego: „On kochał »Solidar-
ność« jak swoją matkę, za »Solidarność« 
przypłacił życiem (…) lecz prawda kryje 
się taka, zginął od kuli na ulicy Gdańska, 
a strzał był z ręki Polaka!!!”.

– Byłam bardzo zżyta z bratem 
i mocno przeżyłam jego śmierć. Mimo 
upływu 35 lat to rana, która wciąż się 
nie zagoiła. Nie sądzę zresztą, żeby 
w pełni zagoiła się kiedykolwiek. Tym 
bardziej że zbrodnie stanu wojen-
nego wciąż nie zostały rozliczone. 
W przypadku mojego brata znane są 
nazwiska pięciu funkcjonariuszy mili-
cji, którzy podczas tamtej grudniowej 
manifestacji oddali strzały. Nie udało 
się jednak ustalić dokładnego spraw-
cy. Ale przecież ktoś tą akcją dowodził. 
Na szczęście w tej tragicznej historii są 
też elementy pozytywne. Coraz więcej 
Polaków pamięta o ofiarach stanu wo-
jennego. Są oni upamiętniani w różnej 
formie. To bardzo ważna sprawa dla 
naszej wolności i tożsamości – pod-
kreśla Grażyna Browarczyk-Matusiak, 
siostra Antoniego.

Adam Chmielecki

Antoni Browarczyk

Pierwsze wątpliwości co do 
oficjalnej wersji pojawiły się, 
gdy rodzina zakwestionowała 
datę śmierci „Tolka”. Zdaniem 
matki i siostry Antoniego 
Browarczyka nie żył on już 
18 grudnia, gdy udało im 
się przedostać do szpitala 
i zobaczyć syna i brata.

Gdańsk, okolice I Liceum Ogólnokształcącego.
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Antoni Browarczyk zginął w pierw-
szych dniach stanu wojennego. 
Niewiele od niego starszy, zaled-

wie 22-letni, Piotr Sadowski (urodzony 
10 marca 1960 r.), pracownik Zarządu 
Portu Gdańsk, poniósł śmierć 31 sierp-
nia 1982 roku. Nie była to data przy-
padkowa. Przez całą dekadę lat 80. 
w kolejne rocznice podpisania Porozu-
mień Sierpniowych, podobnie jak nie-
uznawane przez PRL święta narodowe 
3 Maja i 11 Listopada, podziemna „So-
lidarność” organizowała największe 
manifestacje niepodległościowe, które 
były brutalnie tłumione przez milicję 
i ZOMO.

Dzień 31 sierpnia 1982 r. był jed-
nym z najbardziej tragicznych w ca-

Śmierć Wacława Kamińskiego, 32-
-letniego spawacza (urodzony 
9 lutego 1950 r.) z Wydziału K-2 

Stoczni Gdańskiej, kolebki „Solidarno-
ści”, jest być może najbardziej wstrzą-
sająca spośród wszystkich w okresie 
stanu wojennego na Pomorzu. Dlacze-
go? To jednoznaczny, jaskrawy przy-
kład celowości zbrodniczych działań 
funkcjonariuszy ZOMO.

Kamiński został ciężko ranny 
w głowę 12 października 1982 roku 
podczas demonstracji przeciwko de-
legalizacji „Solidarności”, która miała 
miejsce w pobliżu pierwszej stałej sie-
dziby Związku przy al. Grunwaldzkiej 
w Gdańsku Wrzeszczu. Przypomnijmy, 
że zaledwie cztery dni wcześniej Sejm 
przyjął nową ustawę o związkach za-
wodowych, zgodnie z którą wszystkie 
organizacje pracownicze działające 
przed 13 grudnia 1981 r. (a więc także, 
a raczej przede wszystkim „S”) zosta-
ły rozwiązane. Wacława Kamińskiego 
dotknęło to bezpośrednio, bo sam był 
członkiem Związku. Najpierw w okresie 
legalnej działalności, później w podzie-
miu w stanie wojennym.

– Wacław Kamiński był spokoj-
nym, ale odważnym chłopakiem. Od 

łym stanie wojennym. Antykomuni-
styczne protesty odbyły się w ponad 
60 miejscowościach. Wzięło w nich 
udział ponad sto tysięcy osób. Reżi-
mowe służby zebrały „obfite żniwo”
– ponad trzy tysiące osób stanęło 
przed kolegiami ds. wykroczeń, aresz-
towano, a później internowano 189 
uczestników protestów, wobec kil-
kuset osób wszczęto postępowania, 
setki osób zostało rannych. Niestety, 
były też ofiary śmiertelne. Aż trzy oso-
by zginęły w Lubinie, stolicy Regionu 
NSZZ „Solidarność” Zagłębie Miedzio-
we, gdy milicja brutalnie spacyfikowa-
ła protest w centrum miasta. Ofiary
śmiertelne padły również we Wrocła-
wiu i właśnie w Gdańsku.

Piotr Sadowski był sympatykiem „So-
lidarności”, ale działającym w dalszych 
szeregach – z racji być może wieku, być 
może usposobienia. W gdańskim por-
cie pracował od niedawna jako ślusarz 
w warsztatach na nabrzeżu Węglo-
wym w Rejonie III. W dniu 31 sierpnia 
1982 roku wracając z pracy do domu 
w centrum Starego Miasta, w rejonie 
ulicy Łagiewniki, włączył się w solidar-
nościową manifestację. Podczas rozpę-
dzania demonstrantów przez oddziały 
milicji i ZOMO przewrócił się na ziemię, 
zranił w głowę i stracił przytomność. 
Nieopodal niego spadł milicyjny pocisk 
z gazami chemicznymi, które spowo-
dowały dodatkowe zatrucie organi-
zmu. Został przewieziony do szpitala, 
gdzie tego samego dnia zmarł. Śledz-

Piotr Sadowski – śmierć w rocznicę Sierpnia

Piotr Sadowski

Wacław Kamiński – milicjanci dobili rannego

Wacław Kamiński

Podobnych „nieszczęśliwych 
wypadków” w okresie 
stanu wojennego było 
więcej. W państwie prawa 
odpowiedzialność polityczną 
w takiej sytuacji powinni 
ponieść autorzy wprowadzenia 
stanu wojennego 
i kierownictwo Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, a karną 
– decydujący o użyciu środków 
chemicznych dowodzący 
akcją funkcjonariusz milicji. 
W państwie komunistycznym 
odpowiedzialności nie poniósł 
nikt.

two w sprawie jego śmierci zostało 
umorzone „z powodu niestwierdzenia 
czynu przestępczego”.

Podobnych „nieszczęśliwych wypad-
ków” w okresie stanu wojennego było 
więcej. W państwie prawa odpowie-
dzialność polityczną w takiej sytuacji 
powinni ponieść autorzy wprowadze-
nia stanu wojennego i kierownictwo 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 
a karną – decydujący o użyciu środ-
ków chemicznych dowodzący akcją 
funkcjonariusz milicji. W państwie ko-
munistycznym odpowiedzialności nie 
poniósł nikt. Dlatego Piotra Sadow-
skiego można uznać na Pomorzu za 
symbolicznego reprezentanta wszyst-
kich „przypadkowych” ofiar „nieszczę-
śliwych wypadków” lub „pobicia przez 
nieznanych sprawców”.

Adam ChmieleckiGdańsk, okolice I Liceum Ogólnokształcącego.

Kamiński został ciężko ranny w głowę 12 października 1982 roku 
podczas demonstracji przeciwko delegalizacji „Solidarności”, 
która miała miejsce w pobliżu pierwszej stałej siedziby Związku 
przy al. Grunwaldzkiej w Gdańsku Wrzeszczu. 

1980 roku był szeregowym członkiem 
naszej komisji zakładowej. Uczestni-
czył w strajku w grudniu 1981 r. po 
wprowadzeniu stanu wojennego. Gdy 
po wyjściu z internowania w sierpniu 
1982 r. zacząłem organizować tajne 
struktury „S” na wydziale K-2, Kamiński 
też się w nie zaangażował. Gdy leżał 

Pod pomnikiem Poległych Stoczniowców w Gdańsku.

nieprzytomny w szpitalu, odwiedza-
li go stoczniowcy. Ja też. Jego śmierć 
była dla nas wielką stratą – wspomina 
Brunon Baranowski, jeden z liderów 
„S” w Stoczni Gdańskiej w latach 80.

Wspomnieliśmy o celowym i brutal-
nym działaniu milicjantów. Otóż gdy 
Kamiński został raniony petardą gazo-
wą wystrzeloną przez zomowców, je-
den ze świadków całego zdarzenia za-
brał go swoim samochodem (żukiem) 
do szpitala. Jednak po przejechaniu 
kilkuset metrów pojazd został zatrzy-
many przez oddział ZOMO, a Kamiń-

ski, mimo że już był ranny, dotkliwie 
pobity. Gdy trafił do szpitala, było już
za późno na ratunek. Zmarł w klinice 
Akademii Medycznej w Gdańsku 28 li-
stopada 1982 roku. Co ciekawe, młody 
stoczniowiec nie pochodził z Gdańska. 
Przyjechał nad morze aż z Dolnego Ślą-
ska. Szukał pracy, znalazł śmierć.

Antoni Browarczyk, Piotr Sadow-
ski, Wacław Kamiński – oddali życie, 
abyśmy mogli żyć w wolnej i niepod-
ległej Polsce. Cześć ich pamięci!

Adam Chmielecki
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Jan Samsonowicz wiedział, że esbecy za nim chodzą. Pewnego dnia powie-
dział żonie, aby – jeśli coś mu się stanie – nie wierzyła w to, że mógł popełnić 
samobójstwo. A jednak gdy jego ciało znaleziono wiszące na płocie stadionu 
Stoczniowca Gdańsk, to właśnie w taką stronę potoczyło się komunistyczne 
śledztwo.

zrzeszone w komunistycznej Centralnej 
Radzie Związków Zawodowych, doda-
jąc do swoich nazw człony „niezależny” 
i „samorządny”, mogą zdezorientować 
wielu pracowników. Był to jeden z czyn-
ników, który przyczynił się do dookreśle-
nia nazwy NSZZ o człon „Solidarność”.

W czasie 16 miesięcy związkowe-
go „karnawału” był również członkiem 
Prezydium Zarządu Regionu Gdańskie-
go, delegatem na I WZD gdańskiej „S” 
i I Krajowy Zjazd Delegatów. Nie wahał 

się angażować w działania o bardzo 
różnym charakterze, od współorganiza-
cji strajku okupacyjnego pracowników 
służby zdrowia w Urzędzie Wojewódz-
kim po głodówkę w celu uwolnienia 
więźniów politycznych. Jemu też ko-
muna „pozwoliła” zaliczyć się do tego 
zaszczytnego grona. Od początku stanu 
wojennego do lipca 1982 r. był interno-
wany w ośrodkach w Strzebielinku, Iła-
wie i Kwidzynie.

– W obozie w Iławie siedzieliśmy 
w jednej celi, zresztą m.in. z Antonim 
Macierewiczem. Tam się zaprzyjaźni-
liśmy. Dla mnie był to człowiek z gór, 
twardy, ale z duszą poety – wspomina 
Zenon Kwoka, w latach 80. lider „S” 
w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Ko-
munikacyjnym w Gdańsku i członek 
ZRG NSZZ „S”, który od lat angażuje się 

w wyjaśnienie tajemniczej śmierci Jana 
Samsonowicza.

Dwie tajemnice
Po wyjściu z internowania Jan Sam-

sonowicz zaangażował się w działalność 
podziemną. Ale to, co w jego życiu było 
piękne i jasne, skończyło się w czerw-
cu 1982 r. Pozostała śmierć i tajemnica. 
W dniu 30 czerwca 1983 r. Samsonowi-
cza znaleziono powieszonego na płocie 
okalającym stadion klubu Stoczniowiec 
Gdańsk (obecnie Polonia), od strony uli-
cy Twardej. Komunistyczni śledczy przy-
jęli wersję o samobójstwie. Taką wersję 
uznali również liderzy podziemnej „So-
lidarności” w Gdańsku, m.in. Bogdan 
Borusewicz i Aleksander Hall.

Takie przypuszczenia ułatwiał fakt, 
że Jan Samsonowicz w tym czasie miał 
duże problemy osobiste. Zaniedbał życie 
małżeńskie. Rozwiódł się z żoną Haliną, 
z którą miał trójkę dzieci. Halina znalazła 
nowego partnera, z którym planowała 
ślub… właśnie 30 czerwca 1982 r. Z ko-
lei Jan szukał miłości u boku przyjaciółki 
z „Solidarności” w Akademii Medycznej 
Barbary Iwanek. Dzień przed śmiercią 
jej się oświadczył. Iwanek pierścionek 
przyjęła, ale w śledztwie stwierdziła, że 
potraktowała go jako prezent, a oświad-
czyny odrzuciła…

Jednak większość kolegów Jana 
Samsonowicza z „S” w służbie zdrowia 
odrzucała wersję o samobójstwie. Znali 
go jako człowieka pogodnego i wesołe-
go, wręcz „duszę towarzystwa”. Znaleźli 
się świadkowie, którzy w dniu śmierci, 
w pobliżu stadionu Stoczniowca, widzie-
li Samsonowicza w towarzystwie dwóch 
nieznanych mężczyzn. Sam związkowiec 
od dawna wspominał swoim współ-
pracownikom i znajomym, że grozi mu 
niebezpieczeństwo, ponieważ poznał 
ważną tajemnicę Służby Bezpieczeń-
stwa. Od połowy lat 70. wielokrotnie był 
aresztowany, w jego domu odbywały się 
rewizje. Jak wynika z dokumentów SB, 
wspólnie z kolegą z Akademii Medycz-
nej, również działaczem RMP i „Solidar-
ności”, prowadził komórkę kontrwywia-
dowczą skierowaną przeciw esbecji. Czuł 
na plecach oddech rozpracowującej go 
tajnej policji politycznej. – Mówił, że oba-
wia się o życie swojej córki. Nie podając 
szczegółów, dawał do zrozumienia, że 
taka groźba została do niego skierowana 
– zaznacza Zenon Kwoka.

Tezę o samobójstwie Samsonowicza 
poddała w wątpliwość w swoim rapor-
cie z 1991 r. Sejmowa Komisja Nadzwy-
czajna do Zbadania Działalności MSW, 
nazywana „komisją Jana Rokity” (był 
jej przewodniczącym). Komisja zaliczyła 
sprawę Samsonowicza do 102 przy-
padków śmierci w latach 80. spowo-
dowanych działaniami funkcjonariuszy 
podległych MSW. „W sprawie śmierci 
Jana Samsonowicza (…) postępowanie 
prowadzono wyłącznie pod kątem po-
twierdzenia tezy o samobójstwie, czemu 
służyć miały przede wszystkim dowody 
z przesłuchań świadków. W przypadku 
wątków nie przystających do przyjętego 
założenia zaniechano ich pogłębienia, 
przez co utracono możliwość odtworze-
nia przebiegu wypadków poprzedzają-
cych zgon” – czytamy w raporcie „komi-
sji Rokity”.

Wątpliwości budziły m.in. sposób uło-
żenia ciała Jana Samsonowicza w chwili 

TAJEMNICA stanu wojennego

Gdyby żył, dziś mógłby być liderem 
branżowej „Solidarności” w służ-
bie zdrowia. Jan Samsonowicz 

(urodzony 27 marca 1944 roku) od po-
czątku opozycyjnej działalności wyróż-
niał się wyjątkową aktywnością. Jeszcze 
w latach 70. zaangażował się w trój-
miejskie środowiska Ruchu Obrony Praw 
Człowieka i Obywatela oraz Ruchu Mło-
dej Polski (był współzałożycielem i sy-
gnatariuszem deklaracji ideowej RMP), 
a także w dominikańskie duszpasterstwo 
akademickie. Był rozpracowywany przez 
Służbę Bezpieczeństwa w ramach spraw 
operacyjnych „Dominik” (1976-1978) 
i „Samson” (1978-1984).

Aktywność łączył z wrażliwością – jako 
nastolatek uczył się w Liceum Technik Pla-
stycznych w Gdyni Orłowie. Interesował 
się literaturą, sam też pisał, a jego utwory 
były publikowane zarówno w prasie ofi-
cjalnej, jak i bezdebitowej.

Chociaż pracował w Akademii Me-
dycznej, nie miał wykształcenia medycz-
nego. Skończył filologię polską. Wcze-
śniej często zmieniał branże i miejsca 
pracy. „Nie pracuje zgodnie z kierunkiem 
zdobytego wykształcenia, lecz szuka 
pracy, która bez względu na wysokość 
wynagrodzenia stwarzałaby mu warunki 
do prowadzenia działalności antysocja-
listycznej” – napisali w raporcie na jego 
temat esbecy.

Aktywny w „Solidarności”
Gdy 14 sierpnia 1980 r. wybuchł strajk 

w Stoczni Gdańskiej, Jan Samsonowicz 
już następnego dnia znalazł się w przy-
szłej kolebce „Solidarności”. Zajmował 
się drukiem i kolportażem ulotek. Po za-
warciu Porozumień Sierpniowych został 
liderem najpierw tymczasowych struktur, 
a później przewodniczącym zakładowej 
„S” w Akademii Medycznej. A była to 
wówczas organizacja licząca, bagatela, 
około czterech tysięcy członków!

Samsonowicz pisał komunikaty i ana-
lizy społeczno-polityczne do „Pomostu”, 
pisma „S” w akademii, którego był też 
redaktorem naczelnym. Wykazywał 
się dużym wyrobieniem politycznym. 
Przykładowo w artykule „Stare związki 
w nowej szacie” przestrzegał, że związki 

Jan Samsonowicz

Chociaż pracował w Akademii 
Medycznej, nie miał 
wykształcenia medycznego. 
Skończył filologię polską. 
Wcześniej często zmieniał 
branże i miejsca pracy. 
„Nie pracuje zgodnie 
z kierunkiem zdobytego 
wykształcenia, lecz szuka 
pracy, która bez względu na 
wysokość wynagrodzenia 
stwarzałaby mu warunki do 
prowadzenia działalności 
antysocjalistycznej” – napisali 
w raporcie na jego temat 
esbecy.

jego odnalezienia, powieszonego na 
płocie na pasku od spodni, oraz wyjątko-
wo szeroka, podwójna bruzda wisielcza 
na jego szyi. Zwracał na to uwagę m.in. 
Dariusz Kobzdej, lekarz i przyjaciel Sam-
sonowicza jeszcze z czasów wspólnej 
działalności w Ruchu Młodej Polski.

Pogrzeb Jana Samsonowicza 6 lip-
ca 1983 r. w Sopocie okazał się wielką 
manifestacją niepodległościową. Wzięło 
w nim udział kilka tysięcy osób, w tym 
pozostający na wolności działacze zde-
legalizowanej „S”. Trumnę, którą nieśli 
przyjaciele z „S” służby zdrowia, oraz 
grób okryto flagami Związku.

Po dobrej stronie
– W sprawie wyjaśniania okoliczności 

śmierci Jana Samsonowicza najbardziej 
bulwersuje mnie haniebna postawa 
dwóch osób. Bogdana Borusewicza, któ-
ry w 1983 r. był szefem podziemnej „S” 
w Gdańsku, oraz Jacka Taylora, adwoka-
ta i pełnomocnika rodziny w śledztwie. 
Borusewicz twierdził, że przeprowadził 
prywatne śledztwo w sprawie śmierci 
Jana Samsonowicza i ustalił, że było to 
samobójstwo. Oprócz tego zakazał pu-
blikowania w prasie podziemnej wszel-
kich informacji o jego śmierci, kłamliwie 
uzasadniając to prośbą ze strony rodziny. 
Jacek Taylor nakłonił rodzinę Jana Samso-
nowicza do odmowy zeznań, argumen-
tując, że śledztwo jest nierzetelne i stron-
nicze, a także że przyjdą takie czasy, kiedy 
zostanie przeprowadzone uczciwie. Jed-
nak sam nie złożył w śledztwie zażalenia 
ani żadnych uwag. Nowe czasy przyszły 
w wolnej Polsce na początku lat 90. Pro-
kurator Bogdan Szegda przeprowadził 
nowe śledztwo. Jacek Taylor, pełnomoc-
nik rodziny, był znów całkowicie bierny. 
Nasuwa się pytanie, co jest wart wolny 
kraj, który nie potrafi rozliczyć zbrodni
popełnionych na bohaterach walczących 
o jego wolność? – ocenia z żalem Zenon 
Kwoka.

Pozostaje nam wiedza, że życie Jana 
Samsonowicza przyniosło owoce. Sam 
w jednym ze swoich ostatnich tekstów 
w 1983 r. oceniał: „Ostatecznym celem 
»Solidarności« jest doprowadzenie do 
tego, aby Ojczyzna odzyskała niepod-
ległość, a społeczeństwo otrząsnęło się 
z kilkudziesięcioletniego letargu (…) To, 
co się stało, tworzyło zupełnie nowy 
świat, który w ocenie historycznej bę-
dzie wielkim zyskiem całego narodu. 
Zyskiem, którego jeszcze nie jesteśmy 
w stanie ocenić...”.

Adam Chmielecki

Pogrzeb.
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ZWIĄZEK

O sytuacji pracowników socjalnych rozmawia-
my z ANNĄ DUNAJSKĄ, członkinią Trójmiejskiego 
Zespołu  Pracowników Socjalnych przy Krajowej 
Sekcji Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ „S”. 

Trwa spór zbiorowy w Operze Bałtyckiej w Gdańsku. Zespół 
artystyczny jest gotów do podjęcia akcji protestacyjnej. 
Spisany został protokół rozbieżności. Artyści znaleźli się 
pod ścianą. I nie jest to bynajmniej ścianka sceniczna. Przed 
strajkiem powstrzymuje ich nadzieja na skuteczne mediacje 
oraz troska o widzów i repertuar operowy.

O dramatycznej sytuacji pracowników oraz o sposobie, 
w jaki opera jest zarządzana przez nowego dyrektora 
Warcisława Kunca, zespół alarmuje w obszernym liście 

skierowanym 7 listopada do marszałka województwa pomorskiego 
Mieczysława Struka.

„Z powodu braku możliwości porozumienia i bezprzedmio-
towości dalszych rozmów zostały zerwane negocjacje dotyczące 
zmian w Regulaminie Pracy oraz w Regulaminie Wynagradzania 
Opery Bałtyckiej pomiędzy porozumieniem wszystkich związków 
zawodowych działających w Operze Bałtyckiej a nowym dyrekto-
rem Warcisławem Kuncem. Postawa dyrektora była nieprzejedna-
na, nieakceptowana, a jego działania jednostronne i zmierzające do 
tego, aby ww. rozmowy zerwać” – piszą związkowcy.

List podpisali: Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” 
w Operze Bałtyckiej, związkowcy z Organizacji Związku Zawo-
dowego Polskich Artystów Muzyków Orkiestrowych, Związku 
Zawodowego Pracowników Opery Bałtyckiej, Związku Zawodo-
wego Nieartystycznych Pracowników Opery Bałtyckiej.

Spotkanie ostatniej szansy artystów z Opery Bałtyckiej z pomor-
skim marszałkiem Mieczysławem Strukiem odbyło się w środę, 16 
listopada. Rozmowy, mające zażegnać trwający konflikt, zakończyły 
się de facto niczym. No, z małym wyjątkiem – powołano mediatora, 
bo strony są zgodne w jednym: opera ma grać spektakle. Na 1 grudnia 
zaplanowana była premiera opery Giacoma Pucciniego „La Boheme/
Cyganeria”. Spektakl więc nie spadnie z afisza.

Rolę rozjemcy w konflikcie w Operze Bałtyckiej marszałek 
Struk powierzył Beacie Jaworowskiej, zastępcy dyrektora De-
partamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego.

– Dzięki mediacji urzędu pojawia się jakaś szansa, bo dotychczas 
o jakimkolwiek dialogu z dyrekcją mowy nie ma. Nie ma też, co nie-
pokoi, zaplanowanego repertuaru. Stając przed komisją konkurso-
wą, pan Kunc nie mówił, że chce zmienić regulamin wynagrodzeń. 
„Solidarność” nie udzieliła mu poparcia, bo otrzymaliśmy sygnały 
od kolegów z zespołów z Łodzi i ze Szczecina, iż jego sposób zarzą-
dzania jest mocno kontrowersyjny, że nam współczują. Szybko się 
okazało, że niestety mieli rację. Dyrektor Kunc zdaje się nie rozu-
mieć, czym jest indywidualna praca artysty – mówi Anna Sawicka, 
koncertmistrz wiolonczel orkiestry Opery Bałtyckiej i przewodni-
cząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w operze.

Okazuje się, że po zmianach w regulaminie wynagrodzeń 
członkowie chórów i orkiestr zarabiali po 2 tysiące złotych brutto. 
Gdy opera zaczęła grać spektakle w sezonie jesiennym, wypłata 
wzrosła o kilkaset złotych. Cóż z tego, skoro po obcięciu stawek 
wypadło po około 700 złotych mniej niż w poprzednim sezonie. 
Podawana średnia zarobków 3,5 tysiąca nie dotyczy większości 
pracowników, a jedynie solistów i koncertmistrzów.

Pracownicy opery od lat skarżą się na zbyt niskie zarobki. W lu-
tym br. Urząd Marszałkowski nie zgodził się na podwyżkę pensji. 
W marcu doszło do eskalacji konfliktu. Odbyło się referendum 
strajkowe. W operze kontrolę prowadzą inspektorzy Państwowej 
Inspekcji Pracy po zawiadomieniach związkowców.

Sytuacja jest dynamiczna. 16 listopada po trwającym trzy go-
dziny nerwowym spotkaniu marszałek Struk stwierdził, że rozumie 
emocje, ale konflikt nie służy nikomu. Tymczasem związkowcy 
alarmują o braku repertuarowych planów artystycznych na cały 
sezon, co nie pozwala ocenić artystycznych perspektyw zawodo-
wych, ciągłych zmianach miesięcznego planu pracy, organizacji 
pracy w dni wolne bez pisemnego porozumienia ze związkami 
zawodowymi. Zgłaszają zmiany regulaminu wynagradzania rów-
nież bez konsultacji ze związkami.

Związkowcy zwrócili się więc do marszałka Struka (Urząd 
Marszałkowski jest organizatorem Opery Bałtyckiej) o odwołanie 
Warcisława Kunca ze stanowiska dyrektora.

W Polsce nie ma układu zbiorowego obejmującego artystów 
i pracowników instytucji kultury.

(asg)

Spór  
w operze

Bezpieczeństwo, prestiż i etyka

napaści na pracowników so-
cjalnych, choćby ten wypadek 
sprzed kilku lat, kiedy to nasze 
dwie koleżanki zostały podpa-
lone przez swojego podopiecz-
nego. Takie tematy jednak żyją 
w mediach bardzo krótko. 
W marcu tego roku przepro-
wadziłam badania dotyczące 
bezpieczeństwa pracowników 
socjalnych, z których wynika, 
że sytuacja jest bardzo poważ-
na. I tak pracownicy socjalni 
spotykają się z agresją ze strony 
swoich podopiecznych, ale tak-
że doświadczają mobbingu ze 
strony swoich przełożonych. I 
właśnie kwestia bezpieczeństwa 
stała się głównym tematem 
konferencji naukowej na Wy-
dziale Nauk Społecznych UG, 
którą zorganizowaliśmy przy 
wsparciu finansowym Komisji 
Krajowej i Zarządu Regionu.

– Jak ocenia Pani efekty 
gdańskiej konferencji?

– Niewątpliwym sukce-
sem jest fakt, że wzięli w niej 
udział przedstawiciele pra-
cowników pomocy społecznej 
z całej Polski. Udało się nam 
zainicjować działania, które 
pozwolą poprawić pozycję 
naszego zawodu. Cieszy także 
to, że w konferencji, oprócz 
naukowców i związkowców, 
uczestniczyli także dyrektorzy 
ośrodków pomocy społecznej. 
W Trójmiejskim Zespole Pra-
cowników Socjalnych NSZZ 
„Solidarność” rozpoczęliśmy 
pracę nad Kartą pracownika 
socjalnego, na wzór Karty na-
uczyciela. Mam nadzieję, że 
uda się ją opracować i uchwalić 
już przy współpracy koleżanek 
i kolegów z innych regionów. 

(mk)

Do tematu sytuacji bezpie-
czeństwa pracowników socjal-
nych powrócimy w następnym 
„Magazynie Solidarność”

Organizacja i rozwój Związ-
ku w służbie zdrowia oraz 
wynagrodzenia pracowni-
ków wykonujących zawo-
dy medyczne były głów-
nymi tematami Walnego 
Zebrania Delegatów Sekcji 
Służby Zdrowia NSZZ „So-
lidarność” Regionu Gdań-
skiego, które odbyło się 17 
i 18 października 2016 r. 
w Jastrzębiej Górze.

Delegaci podsumowa-
li działalność sekcji 
w pierwszej połowie 

kadencji 2014-2018. Spra-
wozdanie z tego okresu przed-
stawiła przewodnicząca „S” 
w pomorskiej służbie zdrowia 
Irena Jenda. W wyborach uzu-
pełniających na nowego człon-
ka Rady Sekcji Służby Zdrowia 
wybrano Marka Zawadzkiego 
z „S” w COPERNICUSIE Pod-
miocie Leczniczym.

Związkowcy omówili m.in. 
projekt ustawy o sposobie usta-
lania najniższego wynagrodze-
nia zasadniczego pracowników 
wykonujących zawody medycz-
ne zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych. W dyskusji udział 
wzięli m.in. kierownik Biura 
Eksperckiego, Dialogu i Polity-
ki Społecznej Komisji Krajowej 
NSZZ „S” Katarzyna Zim-
mer-Drabczyk oraz zastępca 
przewodniczącego Krajowego 
Sekretariatu Ochrony Zdrowia 
NSZZ „S” Grzegorz Cezary 
Urbaniak. Zarząd Regionu 

O zarobkach i rozwoju  
w służbie zdrowia

Gdańskiego NSZZ „S” repre-
zentował zastępca przewod-
niczącego Roman Kuzimski. 
W przyjętym w tej sprawie 
stanowisku związkowcy uznali 
zaproponowany przez Mini-
sterstwo Zdrowia poziom płac 
za niewystarczający w stosunku 
do rangi i odpowiedzialności 
zawodów medycznych. Zade-
klarowali też wsparcie działań 
Sekretariatu Ochrony Zdrowia 
NSZZ „S” w celu ustalenia 
wyższych wskaźników wy-
nagrodzeń. Sekcja przyjęła 
także stanowiska ws. outsour-
cingu i zmian umów o pracę 
na umowy cywilnoprawne. 
Związkowcy wskazali na wie-
le negatywnych konsekwencji 
takich rozwiązań: obniżenie 
wynagrodzeń pracowników, 
zmniejszenie ich liczby, zwięk-
szenie zakresów obowiązków 
u pozostałych zatrudnionych 

w służbie zdrowia, co przekłada 
się na niższą jakość usług.

Regionalna Sekcja Służ-
by Zdrowia stawia na rozwój 
Związku. Prezentację o skutecz-
nych metodach organizowania 
pracowników przedstawili do-
świadczeni związkowi trenerzy 
– Janusz Zabiega i Mariusz 
Skrzypek. Obecnie do „S” 
służby zdrowia w Regionie 
Gdańskim należy ponad 1300 
pracowników z 18 organizacji 
związkowych. Sekcja stawia 
sobie jednak za cel powstanie 
nowych organizacji w zakładach 
opieki zdrowotnej i podniesienie 
poziomu uzwiązkowienia w już 
istniejących. Efekty działań na 
rzecz rozwoju już są widoczne. 
W ostatnich miesiącach powstała 
zakładowa „S” w Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Czersku.

(ach)

Obrady Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Służby 
Zdrowia NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego.

– W listopadzie na Uniwersy-
tecie Gdańskim odbyła się duża 
ogólnopolska konferencja na-
ukowa poświęcona bezpieczeń-
stwu pracowników socjalnych. 
Jak doszło do jej realizacji?

– W marcu tego roku zorga-
nizowaliśmy spotkanie przed-
stawicieli organizacji zakła-
dowych NSZZ „Solidarność” 
zrzeszających pracowników 
pomocy społecznej z Gdań-
ska, Gdyni i Sopotu, na którym 
omówiliśmy najważniejsze pro-
blemy naszego środowiska. W 
ten sposób powstał Trójmiejski 
Zespół Pracowników Socjal-
nych NSZZ „Solidarność”.  
Bezpieczeństwo, prestiż i etyka 
zawodu pracownika socjalnego 
– to najważniejsze kwestie, z 
którymi musimy się zmierzyć. 
Co jakiś czas do opinii społecz-
nej przebijają się informacje o 
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Więcej niż trzy czwarte Polaków de-
klaruje, że spodziewa się prezentu od 
Gwiazdora/Świętego Mikołaja. A co 
chcielibyśmy dostać? Co czwarta kobieta 

biorąca udział w badaniu Barometr Provi-
denta wskazała kosmetyki i odzież jako wy-

marzone prezenty świąteczne. 18 proc. 
chciałoby dostać biżuterię, 9 proc. – 
książki, a 4 proc. – elektronikę. A jak 
jest w przypadku mężczyzn? Jedna 

trzecia panów marzy o elektronice, 15 
proc. chciałoby dostać odzież, 14 proc. – 

alkohol, 10 proc. – kosmetyki, a 7 proc. 
– książkę lub płytę z muzyką.



MAGAZYNEK PODRĘCZNY

CZTERODNIOWY TYDZIEŃ PRACY...

Cytat miesiąca

„

4259,37 zł
Tyle wyniosło przeciętne wynagrodzenie 
w sektorze przedsiębiorstw w październiku 
2016 r. Wzrosło o 1 proc. w porównaniu 
z wrześniem tego roku. Wobec październi-
ka zeszłego roku wzrost wyniósł 3,6 proc.

pod redakcją Martyny Werry

Biznesmeni nie dbają 
o pracowników
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Studenci! Praca tylko po znajomości

W  H O L A N D I I
Więcej niż trzy czwarte Polaków de-

CO  ZNAJDZIEMY
                                       POD CHOINKĄ?

Z
 

G
A

L
E

R
II
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Polscy przedsiębiorcy częściej są postrzegani jako profesjo-
nalni biznesmeni niż nieprofesjonalni, innowacyjni niż nieinno-
wacyjni, rzetelni niż nierzetelni, ale też… nieuczciwi niż uczciwi. 
Przynajmniej takie wnioski płyną z badania Kantar Public „Polscy 
przedsiębiorcy: odbiór społeczny a obraz medialny”. Najbardziej 
interesujące są jednak odpowiedzi na polecenie wskazania cech 
najlepiej opisujących krajowych biznesmenów. Wśród najczęst-
szych są: pracowity (61 proc.), kreatywny (50 proc.), oraz nie dba 
o pracowników (46 proc.). Co ciekawe, ostatnią cechę wskazy-
wały również osoby, które same były przedsiębiorcami – 28 proc. 
przebadanych biznesmenów było zdania, że jednym z pięciu 
określeń najlepiej opisujących przedstawiciela ich grupy jest „nie 
dba o pracowników”.                                                                

Każdy z nas zna 
osobę, która ma trud-
ności z zabraniem 
się do pracy i wciąż 
odkłada wykona-
nie jakiegoś zadania 
„na wieczne nigdy”, 
pomimo możliwo-
ści podjęcia się go 
teraz, żeby w ostat-
niej chwili zabrać 
się do pracy. Takie 
zachowanie, nazy-
wane prokrastynacją 
albo odkładactwem, 
niedawno zostało 
uznane za zaburzenie 
psychiczne. Według 
psychologów jego 
przyczyną może być wysoki 
stopień trudności zadania 
i lęk przed upokorzeniem 
spowodowanym porażką. 
Czasem sytuacja jest odwrot-

Tylko połowa polskich stu-
dentów uważa, że ma szansę 
znaleźć pracę po ukończeniu 
studiów. Za największe uła-
twienia w zdobyciu zatrudnie-
nia uważają znajomości (aż 74 
proc. ankietowanych!) i do-
świadczenie zawodowe (65 
proc.). Tylko 37 proc. wskaza-
ło prestiż ukończonej uczelni. 
Za bariery, które najczęściej 

utrudniają start na rynku pracy, 
studenci uznali brak doświad-
czenia (74 proc.), wysokie wy-
magania pracodawców (51 
proc.), a także niewielką prak-
tykę (42 proc.). Dane pochodzą 
z ogólnopolskiego badania 
w ramach projektu „Start na 
rynku pracy”, przeprowadzo-
nego na grupie 2011 studen-
tów z całej Polski.                 
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na – prokrastynator obawia 
się, że po wykonaniu pracy 
otrzyma od szefa jeszcze wię-
cej zadań, które okażą się być 
jeszcze trudniejsze. Skłonno-

ści do występowania 
tego zaburzenia naj-
częściej mają osoby nie-
śmiałe i introwertyczne, 
które reagują lękiem 
na myśl o tym, że mają 
wziąć udział w czymś 
ważnym. Jak można 
zmusić się do pracy? 
Można podzielić sobie 
zadanie na kilka mniej-
szych etapów, a jeżeli 
jest rzeczywiście bardzo 
trudne, poprosić kogoś 
o pomoc (ale nie o wy-
ręczenie nas!). Osoby, 
które łatwo się rozpra-
szają, powinny zwracać 
szczególną uwagę na 

otoczenie, porządek na biur-
ku. Dobrą motywacją może 
być też wymyślenie sobie 
rzeczywistej lub symbolicznej 
nagrody.                             

Stopa bezrobocia rejestro-
wanego w Polsce w paź-
dzierniku 2016 r. wyniosła 
8,2 proc. przy 8,4 proc. 
we wrześniu tego roku 
i 9,6 proc. w październiku 
ubiegłego roku.

Ceny paliwa do prywat-
nych środków trans-
portu w październiku 
tego roku wzrosły o 2,3 
proc. w stosunku do 
września 2016 roku.

Ceny odzieży i obu-
wia w październiku 
2016 roku wzrosły 
o 3,6 proc. wobec 
września 2016 
roku.

Ceny żywności 
w październiku 2016 
roku wzrosły o 0,5 
proc. w porównaniu 
z wrześniem tego 
roku.

Chodzi o pieniądze. Oni w nas walą tym, że likwidują 
prenumeraty w urzędach, że wstrzymali wszelkie ogłoszenia 
spółek skarbu państwa w tej gazecie. I to w nas strasznie 
walnęło.

Adam Michnik, naczelny „Gazety Wyborczej”, 
na spotkaniu KOD w Koszalinie

Międzynarodowa Organizacja Pracy w 2015 roku oceniła, że 
czterodniowy tydzień pracy, z 36 godzinami pracy w tygodniu, 
będzie korzystny zarówno dla pracowników, jak i gospodarki.

Według portalu CNNMoney najkrócej pracują Holendrzy – po-
daje portal interia.pl. W Holandii pracownicy spędzają w pracy 
średnio 29 godzin tygodniowo, a czterodniowy tydzień pracy jest 
tu niemal standardem. Na drugim miejscu znalazła się Dania z 33 
godzinami pracy tygodniowo. System pracy w Danii jest podob-
ny do tego w innych krajach skandynawskich. Powszechne są ela-
styczne harmonogramy pracy i płatne urlopy – pracownicy mają 
prawo do co najmniej pięciu tygodni płatnego urlopu rocznie.

Trzecie miejsce przypada Norwegii, gdzie – tak jak w Danii 
– średni tygodniowy czas pracy to 33 godziny. Norweskie prawo 
umożliwia pracownikom minimum 21 dni płatnego urlopu w 
roku, a także pozwala rodzicom z małymi dziećmi do zmniej-
szania liczby godzin pracy w tygodniu.

Na kolejnym miejscu znalazła się Irlandia ze średnio 34 
godzinami pracy tygodniowo. Ten czas został w ostatnich 30 
latach mocno zredukowany. Jeszcze w 1983 roku Irlandczycy 
pracowali po 44 godziny tygodniowo. Aż w trzech krajach średni 
tydzień pracy wynosi 35 godzin – to Niemcy, Szwajcaria i Belgia.

Z kolei według tegorocznego raportu OECD Better Life Index 
Polacy są jednym z najdłużej pracujących narodów w Europie. 
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wskazuje, że aż 
7,4 proc. Polaków spędza w pracy ponad 50 godzin w tygodniu, 
czyli 10 godzin więcej niż standardowe 8 godzin przez 5 dni w ty-
godniu. Oznacza to, że Polska to ósmy najbardziej zapracowany 
kraj na świecie.                                                                       



1712/grudzień 2016

SPOŁECZEŃSTWO

W jaki sposób ma być egzekwowane prawo pracy w erze 
korporacji, które nieraz dysponują większymi budżetami 
niż państwa? Czy Kościół jest korporacją? Jak godzić ochro-
nę danych osobowych z pytaniami zadawanymi w procesie 
rekrutacji? Czy opłaca się być społecznie odpowiedzialnym 
w biznesie? To były tematy podejmowane podczas I Ogól-
nopolskiej Konferencji Prawa Pracy „Prawo pracy versus 
korporzeczywistość”, która odbyła się 15 listopada na 
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Praca w epoce dyktatu korporacji
I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PRAWA PRACY „PRAWO PRACY VERSUS KORPORZECZYWISTOŚĆ”

Prawo pracy 
pracodawcy?

Jak przystało na akademicką 
konferencję, nie obyło się bez 
tematów na pozór paradoksal-
nych. Czy prawo pracy chroni 
li tylko pracownika? Znajdują 
się w nim też zapisy chroniące 
pracodawców.

Otóż zdaniem Michała 
Szypniewskiego, pracownika 
dydaktycznego Wydziału Prawa 
i Administracji UG, pracodawca 
też jest w zapisach kodeksu pra-
cy chroniony. Przykład? Cho-
ciażby ograniczenie wysokości 
wypłacanych odszkodowań 
za wadliwe wypowiedzenie, 
zwolnienie z pracy, do trzech 
miesięcznych pensji. Na grun-
cie kodeksu pracy rozwiązania 
chronią bardziej pracodawcę niż 
przy ewentualnym zastosowa-
niu w procesie odszkodowaw-
czym kodeksu cywilnego.

Seria ograniczeń działają-
cych na rzecz pracodawcy wy-
nika też z zasad prowadzenia 
sporów zbiorowych. Przy sile 
negocjacyjnej pracodawcy sza-
ry pracownik jest bezradny.

Kolejna kwestia to delego-
wanie pracowników za grani-
cę. Paradoksalnie, może być 
ono potraktowane jako podróż 
służbowa. Zatem dozwolone 
jest wypłacanie diety jak w po-
dróży po kraju, czyli równowar-
tość 7 euro, stosując przepisy 
o podróży służbowej.

Kościół jako korporacja

Przypomnijmy, że podsta-
wy prawa pracy współtworzy-
ła Katolicka Nauka Społeczna 
i encyklika z 1891 roku Rerum 
novarum Leona XIII. Potwier-
dza to encyklika Laborem exer-
cens św. Jana Pawła II z 1981 
roku.

Ale okazuje się, że Kościół 
katolicki i inne związki wyzna-
niowe mogą być traktowane 
jako korporacje. I nie jest to li 
tylko prowokacja intelektualna. 
Piotr Maciaszek w swoim wy-
kładzie przeprowadził wywód 
na temat praw i obowiązków 
pracowników i zleceniobior-
ców w kontekście kanonu 1286 
Kodeksu Prawa Kanonicznego 
(cyt.: Zarządcy dóbr w umo-
wach o pracę powinni dokładnie 

przestrzegać również przepisów 
państwowych, dotyczących pra-
cy i życia społecznego, zgodnie 
z zasadami podawanymi przez 
Kościół; tym, którzy na podsta-
wie umowy o najem podejmują 
pracę, mają wypłacać sprawie-
dliwe i słuszne wynagrodzenie, 
tak ażeby mogli odpowiednio 
zaspokoić potrzeby własne 
i swojej rodziny).

Kościół jest też pracodaw-
cą m.in. dla osób świeckich 
(organistów, kościelnych, 
prawników). Zatrudnienie na 
przykład nauczycieli religii 
reguluje konkordat ze Stolicą 
Apostolską. W województwie 
pomorskim jest 840 nauczy-
cieli religii, którzy otrzymują 
od biskupów tak zwaną misję 
kanoniczną, a w Polsce uczy 
18 tysięcy katechetów i kate-
chetek świeckich i 10 tysięcy 
osób duchownych.

Etyka w biznesie

Jaka jest rola organizacji pra-
cowniczych w wielkim przed-
siębiorstwie? W spółce Skarbu 
Państwa Grupie Lotos decyzją 
zarządu przed kilku laty powo-
łano stanowisko pełnomocnika 
zarządu ds. przedstawicielstwa 
pracowniczego i rzecznika ds. 
etyki.

Rolę tę pełni dr Paweł Pet-
tke. Jego rolą jest zapobieganie 
konfliktom i zaskarbianie uzna-
nia organizacji pracowniczych 
dla działań zarządu.

Lotos to strategiczne przed-
siębiorstwo. Co ciekawe, sto-
sunkowo wysokie zarobki 
w Grupie (która ma już trze-
ciego prezesa w tym roku!) 
powodują, że dr Pettke ma 
zadanie ułatwione. Co innego, 
jeśli chodzi o kooperantów. 
W tym przypadku potrzebny 
był kodeks dobrych praktyk. 
Kodeksy etyczne, spotykane 
na Zachodzie, w „starej UE, to 
nie jest jeszcze formuła u nas 
rozpowszechniona.

Doktor Marta Zbucka, dy-
rektor ds. zakupów w Grupie 
Lotos, jest zdania, że to dobre 
narzędzie oddziaływania na łań-
cuch kooperantów, wymuszają-
ce na nich wysokie standardy. 
Działa też tam Rada Pracowni-
ków Grupy Lotos SA. Obowią-
zuje układ zbiorowy pracy.

– Układ daje nam gwarancję 
spokoju społecznego, system 
świadczeń zdrowotnych, na-
gród, świadczeń dla pracowni-
ków odchodzących na emerytu-
rę. Pojawiała się koncepcja, by 
układ zbiorowy był ponadzakła-
dowy, w całej branży paliw. Czy 
się uda? Nie wiem – zastanawia 
się Pettke.

MOP

W erze globalizacji i łańcu-
chów dostawców warto też za-
stanowić się nad rolą organiza-
cji międzynarodowych. Michał 
Maksymiuk, przedstawiciel 
stowarzyszenia Pracodawcy 
Pomorza, oddelegowany do 
współpracy w ramach Między-
narodowej Organizacji Pracy, 
podał przykład smutny, bo ka-
tastrofy z 2013 roku w Bangla-
deszu w Rana Plaza, w której 
zginęło 1120 osób. W gruzach 
zawalonego budynku fabryk 
odzieżowych znaleziono też 
metki marek należących do 
jednej z firm z Pomorza.

Bangladesz po tym został 
przymuszony do podniesienia 
standardów. W efekcie „sfo-
kusowany” na maksymalizacji 
zysku biznes szuka tańszych 
miejsc pracy i znajduje je na 
przykład w Birmie.

MOP pracuje od trzech lat 
nad dyrektywą/rezolucją, która 
znajdzie zastosowanie w takich 
przypadkach i będzie oddziały-
wała prewencyjnie.

Życie w korpo

Wystąpił też, jak przystało 
na motto konferencji, Mariusz 

Wiśniewski, jawiąc się jako 
człowiek sukcesu, przedstawi-
ciel korporacji, obracający się 
umiejętnie w międzynarodo-
wym środowisku pracy, w mię-
dzynarodowej korporacji. 
Skoro, jak twierdzi Wiśniew-
ski, gratyfikacje finansowe są 
wysokie, a jedyne problemy 
to jakość kawy, papieru w ła-
zience i wystrój biurka, to rze-
czywiście związki zawodowe 
„frontmenom” korporacji nie 
wydają się potrzebne. Zastę-
pują je „boardy”.

Korporacja, w której za-
dania wykonuje Mariusz Wi-
śniewski, to 80 tysięcy pra-
cowników w 61 państwach, 
generująca w obrocie nieru-
chomościami, więc nie w pro-
dukcji, 16 miliardów dolarów 
rocznego obrotu, zajmując tym 
samym miejsce w czwartej 
setce światowych korporacji. 
Wielki jest świat korporacji. 
Nie ma w nim miejsca na zbyt-
ni indywidualizm. Celem jest 
sukces samej korporacji.

– Wszyscy pracujemy, by 
być numerem jeden. Jednost-
ki pracujące w egoistycznym 
celu stanowią zagrożenie dla 
integralności zespołu – rela-
cjonuje Wiśniewski.

Atrakcyjni, dobrze 
wykształceni, tani

Po ponad 12 latach w Unii 
Europejskiej jesteśmy trakto-
wani jako rynek pracowników 
dobrze wykształconych, a go-
rzej wynagradzanych! Otóż 
Uniwersytet Gdański wygrał 
projekt międzynarodowy doty-
czący pracowników delegowa-
nych. Okazuje się, że wynagro-
dzenie naszych pracowników 
naukowych w ramach projektu 
stanowi tylko… trzecią część 
tego, co otrzymują za taką 
samą (!) pracę ich koledzy ze 
„starej Unii”.

Artur S. Górski

Idąc do sklepu, płacimy 
przykładowo za koszulę 
równowartość 29,90 euro 

– w globalnym łańcuchu do-
staw „koszt” pracownika ją 
szyjącego to 18 eurocentów, 
czyli…6 promili ceny!

Z problemem etyki w bizne-
sie wiąże się pytanie, czy zysk 
jest najważniejszym celem każ-
dej firmy. A może co najmniej 
tak samo ważna jest renoma 
firmy?

– Naszym celem było za-
prezentowanie dobrych praktyk 
w biznesie, o których mówi się, 
że są jak yeti, o którym wszy-
scy słyszeli, ale nikt go nie 
spotkał. Chcemy takie spotka-
nia umożliwiać – powiedziała 
nam na zakończenie konferencji 
dr hab. Monika Tomaszew-
ska, współorganizatorka kon-
ferencji, w której uczestniczył 
m.in. dr Waldemar Uziak, 
szef Działu Prawnego Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” oraz przedsta-
wiciele korporacji CBRE, Pra-
codawców Pomorza, Grupy 
Lotos, studenci. Wśród ponad 
stu gości i słuchaczy był też 
Krzysztof Dośla, przewodni-
czący Zarządu Regionu.

Skan oka a prawo  
do prywatności

Jak zauważyła dr hab. Moni-
ka Tomaszewska, już w procesie 
rekrutacji dochodzi do kolizji 
między zakresem zadawanych 
pytań a ochroną danych osobo-
wych, na przykład przy kreśle-
niu profilu psychologicznego. 
Warto więc rozważyć, czy jest 
dozwolone rysowanie szczegó-
łowego profilu kandydata, sko-
ro zapisy ustawy o ochronie da-
nych osobowych jasno określają 
zakres informacji, do podania 
których jesteśmy zobowiązani. 
Przy czym szerszy zakres od-
powiedzi bywa niezbędny, aby 
przykładowo uniknąć powierze-
nia stanowiska kierowniczego 
mobberowi czy funkcji doradcy 
finansowego osobie karanej za 
przestępstwa gospodarcze.

Nadal nie jest unormowana 
sfera dotycząca potwierdzania 
tożsamości, choćby poprzez 
linie papilarne czy skan oka, 
służąca identyfikacji pracowni-
ka i jego czasu pracy.

Konferencja naukowa o prawie pracy. 
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Zaczynamy 
od barszczu

Składniki:
1,5 kg buraków ćwikłowych, 3-4 ząbki 

czosnku, kromka razowego chleba na 
prawdziwym zakwasie

Buraki umyć, obrać, pokroić w plastry, 
ułożyć w szklanym lub kamionko-

wym słoju, dodać obrane ząbki 
czosnku, zalać letnią wodą źró-
dlaną (może raczej nie tą z kra-
nu, a mineralną, która ma swój 
przyrodzony smak) tak, by 
ledwie przykryła buraki. Ułożyć 

na wierzchu kromkę razowca, 
obwiązać słój gazą i odstawić w ciepłe miejsce. Po 
4-5 dniach słój otworzyć, zdjąć pianę, jaka utworzyła 
się na wierzchu, zakwas przelać do wyparzonych 
butelek, zakręcić i odstawić w chłodne miejsce. Tak 
przygotowany może stać i kilka miesięcy.
Do barszczu mogą być uszka z grzybami, ale też 
mogą być paszteciki.

Wigilijne paszteciki to 
ulubiona potrawa w domu 
El¿biety Racy

Składniki ciasta:
2 szklanki mąki, pół paczki margaryny (12,5 dag), 1 
jajko, 3 dag drożdży, pół szklanki kwaśnej śmietany, 
sól, przyprawa jarzynka
Składniki farszu:
1 kg kiszonej kapusty, 20 dag pieczarek, 2 cebule, 
pieprz, sól.
Ugotować kapustę. Pieczarki umyć, pokroić w pla-

stry, usmażyć, cebule obrać, po-
kroić, zeszklić na oleju, następnie 
dodać kapustę z grzybami i chwi-
lę przesmażyć razem. Przyprawić 

do smaku jarzynką, solą i świeżo 
zmielonym pieprzem. Farsz można 

przygotować poprzedniego dnia.
Ciasto:
Z podanych składników wyrobić 
ciasto. Podzielić na pół, każdą 

porcję rozwałkować na placek. 
Z placków wyciąć paski o szero-

kości 10 cm. Położyć na nich 
farsz i zlepić, tworząc długi 
rękaw. Przełożyć go tak, aby 

zlepione krawędzie znalazły 

Każda rodzina ma swoje przepisy na świąteczne potrawy, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Szcze-
gólnie widać to w naszym regionie, gdzie mieszają się tradycje z całej Polski, także tej przedwojennej. 
W wieczór wigilijny w jednych domach podaje się tradycyjny barszcz z uszkami, gdzie indziej zupę grzybo-
wą bądź zupę rybną. Z przepisów nadesłanych przez naszych Czytelników stworzyliśmy międzyregionalną 
wieczerzę wigilijną. Więcej przepisów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. W połowie grudnia 
wylosujemy nazwiska osób, które otrzymają od nas w podziękowaniu nagrody książkowe.

Przy wigilijnym stole 
się pod spodem. Pokroić na paszteciki, położyć na 
oprószonej mąką ściereczce, aby wyrosły (w ciepłe 
miejsce). Posmarować roztrzepanym jajkiem i piec 
w temperaturze 150 stopni na złoty kolor.

A teraz przepisy na potrawy 
z ryb. Sposób na karpia 
duszonego w œmietanie poda³ 
nam Zbigniew Kowalczyk ze 
Straszyna

Składniki:
1 kg sprawionego karpia, 3 marchewki, 2 pietruszki, 
kawałek selera, 3 cebule, 2 łyżki masła, pół szklanki 
śmietany, 3 łyżki posiekanej natki pietruszki, sól, 
pieprz
Oczyszczonego karpia pokroić w dzwonka, oprószyć 
solą i ułożyć w rondlu. Posypać drobno posiekaną 
cebulą, dodać masło i skropić rybę wodą, podsma-
żyć, dodać pokrojone warzywa i dusić pod przykry-
ciem 15 minut. Następnie dodać śmietanę (uważać, 
by się nie zwarzyła), doprawić solą pieprzem i so-
kiem z cytryny. Dusić jeszcze 5-10 minut. Wyłożyć 
na półmisek, posypać posiekaną pietruszką.

W domu Beaty Piskorz nie 
ma wigilijnej wieczerzy bez 
œledzi w cieœcie

Składniki:
Solone płaty 
śledziowe 
(5-6 sztuk)
Ciasto:
Półtora 
szklanki 
mąki, 2 
jaja, 3 łyżki 
oleju, dwie-
-dwie i pół 
szklanki 
mleka
Ze składni-
ków robimy ciasto naleśnikowe, musi być bardziej 
gęste niż na zwykłe naleśniki. Można dodać posieka-
ną cebulę. Śledzie (po wcześniejszym wymoczeniu) 
kroimy na mniejsze kawałki. Maczamy je w cieście 
i smażymy z dwóch stron na rozgrzanym oleju na 
złoty kolor.

Do ryby pasuj¹ buraczki, 
na które przepis przys³a³a 
Marta z Wejherowa

Buraczki wigilijne „inaczej”
Składniki:
6-8 upieczonych w skórce buraków (najlepsze po-
dłużne, pieczone w folii w piekarniku), sok i skórka 
z 1 pomarańczy, 4-6 łyżek octu balsamicznego, 4 
łyżki oliwy, 1 łyżka miodu, 4 gałązki tymianku, sól, 
pieprz
Upieczone buraki obieramy i kroimy na cieniut-
kie plasterki (można w maszynce). Sok i skórkę 
z pomarańczy mieszamy z miodem, octem i oliwą. 
Następnie dodajemy liście tymianku (może być przy-

prawa, ale świeże liście lepsze) i doprawiamy solą 
i sporą ilością pieprzu. Marynatą zalewamy buraki 
i delikatnie mieszamy. Przekładamy do szczelnie 
zamkniętego naczynia i wstawiamy do lodówki 
na co najmniej kilka godzin. Buraki w marynacie 
można przechowywać w lodówce 7-10 dni. Smakują 
świetnie do wszystkiego.

Teraz coœ s³odkiego. Przepisem 
na sernik podzieli³a siê 
z nami Justyna Weyer 
z Chojnic

Składniki:
Spód: 1 i 3/4 szklanki mąki pszennej, 150 g masła, 2 
żółtka, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 
niecała szklanka cukru
Masa serowa:
1 kg zmielonego uprzednio twarogu, 1 szklanka 
mleka, duży budyń waniliowy, 1/2 szklanki oleju, 
3/4 szklanki cukru pudru, cukier wanilinowy, sok z 1 
cytryny, 2 całe jaja, 3 żółtka
Pianka:
5 białek, 1 szklanka cukru
Sposób przygotowania:
Spód: Mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia, 
przesiać do naczynia. Dodać masło, żółtka, cukier, 
zagnieść ciasto. Położyć na około 15 minut do 
zamrażarki. Formę wyłożyć papierem do pieczenia, 
wysmarować dokładnie tłuszczem, wykleić zmrożo-
nym ciastem.
Masa serowa: Do miski włożyć zmielony trzykrotnie 
twaróg, dodać jaja i żółtka, zmiksować na niskich 
obrotach miksera, dodawać mleko, budyń, olej, 
cukier puder, cukier wanilinowy, sok z cytryny, cały 
czas miksując. Masę wylać na spód. Wstawić do 
nagrzanego do 180 stopni piekarnika. Piec około 
godziny.
Pianka: Białka ubić na sztywną pianę, pod koniec 
ubijania dodając cukier, wyłożyć na pieczony już 
przez godzinę sernik, piec jeszcze przez około 10 
minut, aż do ścięcia się piany z białek.

A na koniec tradycyjna 
potrawa z Kresów.  
Kutiê przygotowywa³a babcia, 
potem mama, a teraz tradycjê 
kontynuuje Joanna Bielawska

Składniki:
20 dag obłuskanej pszenicy (kutii), 25-30 dag maku, 
50 dag miodu, 20 dag rodzynek, 20 dag orzechów 
włoskich, 20 dag kandyzowanej skórki pomarańczo-
wej, 1/4 litra słodkiej śmietanki, 1-2 kieliszki rumu, 
aromat rumowy
Obłuskaną pszenicę ugotować do miękkości z odro-
biną soli. Mak sparzyć i zmielić przez najdrobniejsze 
sitko, można dwa razy. Rodzynki namoczyć w alko-
holu, orzechy posiekać.
Następnie w makutrze lub innej większej misce 
wymieszać pszenicę, mak i miód, dodając słodką 
śmietankę w takiej ilości, by masa miała konsysten-
cję gęstego kremu. Dodać bakalie, zapach i bardzo 
dokładnie wymieszać.

Pyszny sernik Justyny.

NASZE BOŻE NARODZENIE

Wigilijne paszteciki Eli Racy.
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W    stolicy Gruzji, niedale-
ko placu Wolności, przy 
ulicy Puszkina (Pusz-

kinis) 19, mieści się nietypowa 
restauracyjka czy raczej bar. Na-
zwano go bar Warszawa, bo za-
łożyli go niegdyś Polacy. Kiedy 
weszłam z dużą dozą ciekawości 
do środka, przeżyłam niemalże 
mały szok, gdyż ściany lokalu 
zostały wytapetowane starymi 
polskimi gazetami. Widniał też 
tam egzemplarz „Tygodnika So-
lidarność”, w którym przez chwilę 
kiedyś pracowałam i byłam jego 
korespondentką z Gdańska. Jed-
nak za moich czasów wyglądał 
on zupełnie inaczej, niż to, co 
zobaczyłam (i przeczytałam) na 
ścianie tbiliskiego baru. Inny, ar-
chiwalny już format, inny papier, 

Trochę „Solidarności” w Tbilisi

Ściany lokalu zostały wytapetowane starymi polskimi 
gazetami. 
inna jakość druku, inny sposób 
pisania i odmienna tematyka, 
chociaż także poruszająca kwestie 
związkowe.

Obok gazetowych nagłów-
ków umieszczono czarne ta-
blice, informujące, że czaczę 
(miejscowy bimber robiony 
z wytłoczyn winogron), wódkę, 
piwo czy herbatę mogę kupić 
za 2 lari, czyli za nieco ponad 
3 złote, a śledzia w oleju albo 
zimne nóżki za 5 lari, co równa 
się niecałym 8 złotym. Obsługa 
baru nie mówi po polsku, przy-
najmniej nie mówiła, kiedy tam 
zawędrowałam. Klientów poza 

mną i moimi przyjaciółmi nie 
było, ale też nie była to pora 
spożywania posiłków. Pol-
ski, jakby nie było, bar w tym 
miejscu zrobił mi niecodzienną 
niespodziankę i spore wrażenie, 
a wchodząc tam spodziewałam 
się – kto wie – łowickich pa-
siaków, góralskich portek czy 
kaszubskich haftów. Nie wpa-
dłabym na pomysł, aby zamiast 
w archiwum, na ścianie w dale-
kim kraju zachować dla potom-
nych artykuły ze współczesnej 
– także solidarnościowej – hi-
storii Polski.
Tekst i zdjęcia Maria Giedz

REKLAMA

Skończyła się pedagogika 
wstydu w odniesieniu do 
historii Polski, dominują-

ca po 1989 roku. Coraz więcej 
Polaków zna historię swojego 
kraju i jest z niej dumna – zgod-
nie podkreślali uczestnicy I Po-
morskiego Kongresu Pamięci 
Narodowej, który z inicjatywy 
Instytutu Pamięci Narodowej 
odbył się 18 listopada w Sali 
BHP w Gdańsku.

W kolebce „Solidarności” 
spotkało się ponad 300 przed-
stawicieli blisko 80 organizacji 
zaangażowanych w upamięt-
nianie historii i działalność pa-
triotyczną. Nie zabrakło przed-
stawicieli Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” i byłych 
lub obecnych związkowców 

zaangażowanych w działalność 
obywatelską – m.in. członków 
Stowarzyszenia „Godność” 
i Związku Stowarzyszeń Osób 
Represjonowanych w latach 
1981-1990 im. bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki, Joanny i An-
drzeja Gwiazdów, An-
drzeja Kołodzieja.

W trakcie kongresu odbył 
się panel dyskusyjny „Pa-
mięć, patriotyzm, przeszłość”, 
z udziałem prezesa IPN Jaro-
sława Szarka, wiceministra 
kultury i dziedzictwa narodo-
wego Jarosława Sellina, 
redaktora magazynu „Nowy 
Obywatel” Krzysztofa Wo-
łodźki i Tadeusza Antoniaka 
ze Stanów Zjednoczonych.

Adam Chmielecki

Powstanie 
kontynent polskości?

Na kongresie pojawiły się także grupy rekonstrukcyjne.

SPOŁECZEŃSTWO
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Służba BHPbhpbhpA B C  

Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca zatrudniający wię-
cej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa 
i higieny pracy, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w za-
kresie BHP.

Służba bezpieczeństwa 
i higieny pracy, w od-
różnieniu od społecz-

nej inspekcji pracy, podlega 
bezpośrednio pracodawcy lub 
osobie zarządzającej jednostką 
organizacyjną.

Pracodawca zatrudniają-
cy do 100 pracowników po-
wierza wykonywanie zadań 
służby BHP pracownikowi za-
trudnionemu przy innej pracy, 
a w przypadku braku kompe-
tentnych pracowników, może 
powierzyć wykonywanie tych 
zadań specjalistom spoza za-
kładu pracy.

Pracodawca posiadający 
ukończone szkolenie niezbędne 
do wykonywania zadań służby 
BHP może sam wykonywać 
zadania tej służby, jeżeli:
1. zatrudnia do 10 pracowni-

ków albo
2. zatrudnia do 20 pracowni-

ków i jest zakwalifikowany 
do grupy działalności o nie 
wyższej niż trzecia katego-
ria ryzyka.
Zarówno pracownik służ-

by BHP, jak i pracownik za-
trudniony przy innej pracy 
czy specjalista spoza zakładu 
powinni spełniać wymagania 
kwalifikacyjne niezbędne do 
wykonywania zadań tej służ-

by oraz ukończyć odpowiednie 
szkolenie BHP.

Co bardzo ważne, pracow-
nicy służby BHP oraz inni pra-
cownicy wykonujący zadania 
tej służby nie mogą ponosić 
jakichkolwiek niekorzystnych 
dla nich następstw z powodu 
wykonywania tych zadań.

Właściwy inspektor pracy 
Państwowej Inspekcji Pra-
cy może nakazać utworzenie 
służby BHP albo zwiększenie 
liczby pracowników tej służ-
by, jeżeli jest to uzasadnione 
stwierdzonymi zagrożeniami 
zawodowymi.

Rozporządzenie Rady Mini-
strów z dnia 2 września 1997 r. 
w sprawie służby bezpieczeń-
stwa i higieny pracy (Dz. U. 
nr 109 poz. 704 z późn. zm.) 
szczegółowo określa zakres 
działania, uprawnienia, orga-
nizację, liczebność i podpo-
rządkowanie oraz kwalifikacje 
wymagane do wykonywania 
zadań służby BHP.

Zgodnie z rozporządzeniem 
pracodawca zatrudniający 
od 100 do 600 pracowników 
tworzy wieloosobową lub jed-
noosobową komórkę albo za-
trudnia w tej komórce pracow-
nika służby BHP w niepełnym 
wymiarze czasu pracy. Nato-

miast pracodawca zatrudnia-
jący ponad 600 pracowników 
zatrudnia w pełnym wymiarze 
czasu pracy co najmniej jedne-
go pracownika służby BHP na 
każdych 600 pracowników.

Do zakresu działania służby 
BHP należy między innymi:
1. przeprowadzanie kontroli 

warunków pracy oraz prze-
strzegania przepisów i za-
sad BHP, ze szczególnym 
uwzględnieniem stanowisk 
pracy kobiet w ciąży lub 
karmiących dziecko pier-
sią; młodocianych; niepeł-
nosprawnych; pracowni-
ków zmianowych, w tym 
pracujących w nocy oraz 
osób fizycznych wykonu-
jących pracę na innej pod-
stawie niż stosunek pracy 
w zakładzie lub w miejscu 
wyznaczonym przez praco-
dawcę,

2. bieżące informowanie pra-
codawcy o stwierdzonych 
zagrożeniach zawodowych, 
wraz z wnioskami zmierza-
jącymi do usuwania tych 
zagrożeń,

3. udział w opracowywaniu 
planów modernizacji i roz-
woju zakładu pracy pod ką-
tem poprawy stanu BHP,

4. zgłaszanie wniosków do-
tyczących wymagań BHP 
w procesach produkcyj-
nych,

5. przedstawianie pracodawcy 
wniosków dotyczących za-

chowania wymagań ergono-
mii na stanowiskach pracy,

6. udział w opracowywaniu za-
kładowych układów zbioro-
wych pracy, wewnętrznych 
zarządzeń, regulaminów 
i ogólnych instrukcji dot. 
BHP,

7. opiniowanie szczegółowych 
instrukcji BHP na poszcze-
gólnych stanowiskach pra-
cy,

8. udział w ustalaniu okolicz-
ności i przyczyn wypadków 
przy pracy,

9. prowadzenie rejestrów, 
kompletowanie i przecho-
wywanie dokumentów dot. 
wypadków przy pracy, cho-
rób zawodowych oraz wy-
ników badań i pomiarów 
czynników szkodliwych 
dla zdrowia w środowisku 
pracy,

10. udział w dokonywaniu oce-
ny ryzyka zawodowego,

11. współdziałanie ze społecz-
ną inspekcją pracy oraz 
z zakładowymi organiza-
cjami związkowymi.

Wykaz zakresu działań 
służby BHP zawarty w rozpo-
rządzeniu zawiera w sumie 22 
pozycje.

Służba BHP jest uprawnio-
na do:
1. przeprowadzania kontroli 

stanu BHP oraz przepisów 
i zasad w tym zakresie 
w zakładzie pracy i w każ-
dym innym miejscu wyko-
nywania pracy,

2. występowania do osób kie-
rujących pracownikami 
z zaleceniami usunięcia 
stwierdzonych zagrożeń 
wypadkowych, szkodliwo-
ści zawodowych oraz uchy-
bień w zakresie BHP,

3. występowania do pracodaw-
cy z wnioskami o nagradza-
nie pracowników wyróżnia-
jących się w działalności na 
rzecz poprawy warunków 
pracy,

4. występowania do praco-
dawcy o zastosowanie kar 
porządkowych w stosunku 
do pracowników odpowie-
dzialnych za zaniedbanie 
obowiązków w zakresie 
BHP,

5. niezwłocznego wstrzymania 
pracy maszyny lub innego 
urządzenia technicznego 
w razie wystąpienia bezpo-
średniego zagrożenia życia 
lub zdrowia pracownika lub 
innych osób,

6. niezwłocznego odsunię-
cia od pracy pracownika 
zatrudnionego przy pracy 
wzbronionej lub pracow-
nika, który swoim zacho-
waniem lub sposobem wy-
konywania pracy stwarza 
bezpośrednie zagrożenie 
życia lub zdrowia,

7. wnioskowania do pracodaw-
cy o niezwłoczne wstrzy-
manie pracy w zakładzie 
pracy, w jego części lub 
w innym miejscu wyzna-
czonym przez pracodawcę 
do wykonywania pracy 
w przypadku stwierdzenia 
bezpośredniego zagrożenia 
życia lub zdrowia pracow-
ników albo innych osób.

Rozporządzenie Rady Mini-
strów z 2 września 1997 r. 
w sprawie służby BHP 
określa również wymagania 
kwalifikacyjne do wykonywa-
nia zadań tej służby.

Iwona Pawlaczyk

Potrącenia 
z wynagrodzenia 
chorobowego 

Pracownik był chory i prze-
bywał na zwolnieniu lekarskim 
przez 30 dni we wrześniu 2016 
roku. Po upływie 10 dni cho-
roby umowa o pracę uległa 
rozwiązaniu z upływem okresu, 
na który została zawarta. Wy-
nagrodzenie i inne należności 
ze stosunku pracy pracownika 
są zajęte przez komornika na 
poczet niespłaconego zadłuże-
nia. W jaki sposób należy do-
konać potrąceń z wynagrodze-
nia chorobowego, a następnie 
zasiłku?

Przez pierwsze 10 dni cho-
roby pracownikowi przysługu-
je wynagrodzenie chorobowe.

Wynagrodzenie chorobowe 
przysługuje za czas niewyko-
nywania pracy poprzedzający 
okres pobierania zasiłku cho-
robowego, który wynosi 33 dni 
w danym roku kalendarzowym, 

a w przypadku pracownika, któ-
ry ukończył 50 rok życia – za 
czas łącznie do 14 dni w ciągu 
roku kalendarzowego.

Do wynagrodzenia cho-
robowego stosuje się odpo-
wiednio przepisy dotyczące 
wynagrodzeń pracowniczych, 
więc należy uznać, że praco-
dawca ma prawo dokonywać 
potrąceń z wynagrodzeń na 
zasadach określonych w art. 
87 – 91 k.p.

Zgodnie z art. 87 §3 k.p., 
potrącenia z wynagrodzenia 
mogą być dokonywane w na-
stępujących granicach:

1. w razie egzekucji świad-
czeń alimentacyjnych – do wy-
sokości 3/5 wynagrodzenia,

2. w razie egzekucji innych 
należności lub potrącania zali-
czek pieniężnych – do wysoko-
ści 1/2 wynagrodzenia.

Podobnie obowiązują kwo-
ty wolne od potrąceń w wyso-
kości określonej w art. 871 k.p. 
i art. 91 k.p.

Istotne jest, że przy do-
konywaniu potrąceń z wyna-
grodzenia chorobowego nie 
dokonuje się zmniejszenia 
kwoty wolnej od potrąceń, 
gdy  wynagrodzen ie  j e s t 
wypłacane tylko za część 
m i e s i ą c a  ( p r z y k ł a d o w o 
– wynagrodzenie chorobo-
we stanowi kwota 900 zł, 
a kwota wolna od potrąceń 
to 1355,69 zł – nie ma za-
tem możliwości dokonania 
potrąceń).

Potrącenia 
z zasiłku chorobowego

Wynagrodzenie chorobowe 
przysługuje za czas niewy-
konywania pracy z powodu 
choroby, który wynosi 33 dni 
w danym roku kalendarzo-
wym, a w przypadku pracow-
nika, który ukończył 50 rok 
życia – za czas łącznie do 14 
dni w ciągu roku kalendarzo-
wego.

Jeśli podczas pobytu pra-
cownika na zwolnieniu lekar-
skim (w trakcie 33 dni lub 14 
dni) umowa o pracę zostanie 
rozwiązana, to do dnia roz-
wiązania umowy wynagro-
dzenie chorobowe wypłaca 
pracodawca, a następnie ZUS 
wypłaca zasiłek chorobowy.

Do egzekucji świadczeń 
z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyń-
stwa – czyli w tej sytuacji do 
zasiłku chorobowego, znajdą 
zastosowanie zasady określo-
ne w ustawie o emeryturach 
i rentach z FUS (art. 139-143 
ustawy).

Z zasiłku chorobowego, po 
odliczeniu składki na ubezpie-
czenie zdrowotne oraz zaliczki 
na podatek dochodowy potrą-
ca się sumy egzekwowane 
na mocy tytułów wykonaw-
czych:

1. w razie egzekucji świad-
czeń alimentacyjnych – do 

wysokości 60 proc. kwoty 
świadczenia,

2. w razie egzekucji innych 
należności niż świadcze-
nia alimentacyjne – do 
wysokości 25 proc. kwoty 
świadczenia.
Przy dokonywaniu potrą-

ceń należy uwzględnić kwotę 
wolną od potrąceń, czyli część 
świadczenia, odpowiadającą 50 
proc. najniższej emerytury lub 
60 proc. najniższej emerytury, 
w zależności od rodzaju egze-
kwowanych należności.

W okresie od od 1.03.2016 
do 28.02.2017 – 50 proc. naj-
niższej emerytury to kwota 
441,28 zł (882,56 zł x 50 
proc.), a 60 proc. najniższej 
emerytury to kwota 529,54 zł 
(882,56 zł x 60 proc.).

Kwotę wolną od potrąceń 
i egzekucji ustala się propor-
cjonalnie do wypłacanego 
świadczenia.
Stan prawny na 23.11.2016.

Maria Szwajkiewicz

Potrącenia komornicze w trakcie choroby pracownika



2112/grudzień 2016

PRAWO

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

pn. wt. śr. czw. pt.

Porady dla komisji zakładowych

koordynator działu
dr Waldemar Uziak 8.45-12.45 – 8-16 9-14 –

radca prawny
Iwona 
Jarosz-Lipkowska

8-10 8-16 – 9-16 –

radca prawny
Tomasz Wiecki 10.30-15.30 – 10.30-15.30 – 8.30-15.30

Porady dla indywidualnych członków NSZZ „Solidarność”

radca prawny
Joanna 
Kobus-Michalewska

– 8.30-11 O. Gdynia
11-17 8.30-16 –

doradca prawny
Maria Szwajkiewicz 8.30-16 9-16 8.30-15.30 9-15.30 O. Gdynia

9-15

radca prawny
Łukasz Sulej – 12.10-15.10 8.30-17 – 8-14

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

Prawo w pracy, uprawnienia pracownicze, ochrona praw 
związkowych, zabezpieczenie społeczne, zdrowe miej-
sca pracy, sprawy rodzinne, podatki, prawa konsumenta, 
oświata – porady prawne na stronie internetowej Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”: 
http://www.solidarnosc.gda.pl/porady-prawne/

Wkrótce święta, a więc też czas zakupów. Na jakie przepisy, 
z punktu widzenia konsumentów, należy zwrócić uwagę.

różnić tzw. rękojmię za wadę 
oraz reklamację na podstawie 
gwarancji – jeśli została udzie-
lona. W przypadku obowiązu-
jącej z mocy prawa rękojmi 
konsument może dochodzić 
swoich roszczeń bezpośrednio 
od sprzedawcy, który jednocze-
śnie jest odpowiedzialny za ich 
rozpatrzenie.

Z kolei gwarancja jest 
udzielana dobrowolnie przez 
gwaranta, którym najczęściej 
jest producent, importer lub 
dystrybutor, i której zakres 
jest określony w oświadcze-
niu gwarancyjnym (karta 
gwarancyjna) i w przypadku 
pojawienia się problemów 
z zakupionym towarem oraz 
reklamacji złożonej na pod-
stawie gwarancji, to właśnie 
do tych podmiotów powinien 
zwrócić się klient.

Ustawowa rękojmia za 
wady ma charakter bezwzględ-
ny. Obowiązuje sprzedawców 
zawsze i nie można jej wyłą-
czyć lub ograniczyć zapisami 
w regulaminie. Zakres rękojmi 
jest bardzo szeroki – dotyczy 
wszelkich wad fizycznych 
sprzedanej rzeczy i niezgod-
ności towaru z umową (np., 
gdy rzecz nie ma właściwości, 
o której konsument został za-
pewniony).

Natomiast gwarancja ma 
charakter dobrowolny – jej 
udzielenie i zakres zależy tylko 
i wyłącznie od woli gwaranta 
(np. producenta lub dostaw-
cy). Gwarancja nie wyłącza, 
nie ogranicza ani nie zawiesza 
uprawnień kupującego wynika-
jących z przepisów o rękojmi 
za wady rzeczy sprzedanej – 
wybór sposobu reklamowania 
towaru zależy od konsumenta.

4. Postępowanie 
reklamacyjne z tytułu 
rękojmi

Konsument składa pismo 
reklamacyjne do sprzedawcy.

Sprzedawca odpowiada za 
wadliwy towar przez 2 lata od 
jego wydania.

Jeżeli wada fizyczna zosta-
ła przez konsumenta stwier-
dzona przed upływem roku od 
dnia wydania rzeczy, domnie-
mywa się, że wada istniała 
w momencie wydania rzeczy 
kupującemu. W tej sytuacji, 
przedsiębiorca, aby uchylić 
się od odpowiedzialności, mu-
siałby wykazać, że wada jest 
wynikiem nieprawidłowego 
zachowania konsumenta, np. 
użytkowanie obuwia wbrew 
zaleceniom producenta, za-

lanie telefonu komórkowego 
wodą itp.

Termin do złożenia rekla-
macji wynosi jeden rok, licząc 
od dnia dostrzeżenia wady. 
Sprzedawca w ciągu 14 dni jest 
obowiązany ustosunkować się 
do złożonej reklamacji – brak 
reakcji sprzedawcy w powo-
łanym terminie oznacza, że 
sprzedawca uznał reklamację 
za uzasadnioną.

5. Co może żądać 
konsument 
w przypadku 
stwierdzenia wady

Konsument może w ramach 
reklamacji zażądać jednego 
z czterech działań:
 wymiany towaru na nowy;
 naprawy towaru;
 obniżenia ceny;
 odstąpienia od umowy, o ile 

wada jest istotna.
Jeżeli przedsiębiorca nie 

zgadza się z tym wyborem, 
może pod pewnymi warun-
kami zaproponować inne roz-
wiązanie, biorąc pod uwagę 
następujące okoliczności:
 łatwość i szybkość wymiany 

lub naprawy towaru;
 charakter wady – istotna czy 

nieistotna;
 to, czy towar był wcześniej 

reklamowany.
a) wymiana lub naprawa

Jeśli konsument żąda wy-
miany rzeczy lub jej naprawy, 
przedsiębiorca może odmówić 
spełnienia tego żądania tylko 
wówczas, gdy opcja wskazana 
przez konsumenta:
 byłaby niemożliwa do 

zrealizowania dla sprze-
dawcy – np. ze względu na 
zaprzestanie produkcji okre-
ślonych części zamiennych 
lub całego towaru

albo
 wymagałaby nadmiernych 

kosztów – np. żądanie wy-
miany całego urządzenia 
na nowe, jeśli uszkodzenie 
dotyczy jednego elementu 
o niskiej wartości.

Ważne!!!
Sprzedawca musi wymienić 
towar lub usunąć wadę w 
rozsądnym czasie (nie ma 
tu określonego terminu) i 
bez nadmiernych niedo-
godności dla konsumenta. 
Jeśli tego nie czyni, konsu-
ment może wyznaczyć mu 
czas na spełnienie żądania. 
W przypadku dalszej bez-
czynności przedsiębiorcy 
i upływu wyznaczonego 
terminu klientowi wolno 
odstąpić od umowy lub 
żądać obniżenia ceny.

b) odstąpienie od umowy lub 
obniżenie ceny

Konsument może żądać 
odstąpienia od umowy tylko 
wtedy, gdy wada ma charakter 
istotny.

Żądaniu obniżenia ceny po-
winno towarzyszyć określenie 
kwoty, o którą cena ma być 
obniżona (z uwzględnieniem 
wartości towaru z wadą i to-
waru pełnowartościowego).

Jeżeli jest to pierwsze 
żądanie złożone w ramach 
reklamacji dotyczącej dane-
go towaru, sprzedawca może 
zaproponować konsumentowi 
niezwłoczną wymianę lub na-
prawę – niewiążącą się z nad-
miernymi niedogodnościami.

Sprzedawca nie ma prawa 
odmówić konsumentowi ob-
niżenia ceny lub odstąpienia 
od umowy, jeżeli jest to druga 
lub kolejna reklamacja dane-
go towaru.

Jeśli rzecz wadliwa została 
zamontowana, kupujący może 
żądać od sprzedawcy demonta-
żu (chyba że koszt demontażu 
przewyższa cenę rzeczy sprze-
danej), usunięcia wady i po-
nownego zamontowania rze-
czy. W razie niewykonania tego 

Poradnik konsumenta
obowiązku przez sprzedawcę 
kupujący jest upoważniony do 
dokonania tych czynności sam, 
na koszt sprzedawcy.

6. Koszty reklamacji

W razie, gdy kupujący od-
stępuje od umowy lub żąda 
wymiany rzeczy wadliwej na 
wolną od wad, obowiązany jest 
on dostarczyć rzecz sprzedaw-
cy na jego koszt.

Jeżeli ze względu na ro-
dzaj rzeczy lub sposób jej za-
montowania dostarczenie do 
sprzedawcy będzie nadmierne 
utrudnione, konsument musi 
udostępnić ją sprzedawcy 
w miejscu, w którym się znaj-
duje. Wówczas sprzedawca po-
winien odebrać reklamowany 
towar we własnym zakresie lub 
też usunąć wadę na miejscu.

I najważniejsze – sprzedaw-
ca jest obowiązany przyjąć od 
kupującego rzecz wadliwą 
w razie konieczności wymia-
ny rzeczy na wolną od wad lub 
odstąpienia od umowy.
Stan prawny na 17.11.2016 r.

Maria Szwajkiewicz

1. Zakupy przez 
Internet

Jeśli umowa jest zawierana 
na odległość lub poza lokalem 
przedsiębiorstwa, konsumento-
wi przysługuje:
 prawo do informacji o da-

n y c h  p r z e d s i ę b i o r c y, 
wszystkich kosztach, któ-
re będzie musiał ponieść 
w związku z umową, a tak-
że sposobie i terminie wy-
konania prawa odstąpienia 
od umowy (art. 12 ustawy). 
Konsument powinien te 
informacje otrzymać na 
piśmie lub innym trwałym 
nośniku.

 prawo do odstąpienia od 
umowy. W terminie 14 dni 
od dnia otrzymania towaru 
konsument może od umowy 
odstąpić bez konieczności 
podawania przyczyny (tzw. 
prawo do namysłu). Wy-
starczy, że w podanym 14-
-dniowym terminie wyśle 
oświadczenie o odstąpieniu 
od umowy.
Nie zawsze od umowy moż-

na odstąpić – na przykład, jeśli 
przedmiotem świadczenia jest 
towar ulegający szybkiemu ze-
psuciu lub jeśli towary są nieroz-
łącznie połączone ze względu na 
swój charakter (np. paliwo wlane 
do samochodu). Nie można też 
zwrócić biletów do kina lub na 
inne wydarzenia rozrywkowe, 
chyba że sam przedsiębiorca 
dopuszcza taką możliwość.

2. Jeśli się rozmyślimy 
– czyli prawo zwrotu

Prawo konsumenta do od-
stąpienia od umowy nie do-
tyczy sklepów stacjonarnych. 
Oznacza to, że jeśli w takim 
sklepie zrobimy zakupy, a po-
tem się rozmyślimy co do za-
kupionego towaru, sprzedawca 
nie jest obowiązany do przyję-
cia zwrotu.

Ewentualna możliwość 
zwrotu towarów lub usług bez 
podania przyczyny w przypad-
ku umowy zawieranej z konsu-
mentem w lokalu przedsiębior-
stwa wynikać może wyłącznie 
z umownego prawa odstąpienia 
od umowy, które uregulowa-
ne jest w kodeksie cywilnym 
i uzależnione najczęściej od 
woli przedsiębiorcy.

3. Rękojmia lub 
gwarancja, czyli jak 
reklamować wadliwy 
towar

Mówiąc o prawie kupujące-
go do reklamacji, należy roz-
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SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność”
opracował Wojciech Matuszewski

Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

Jesteśmy obecnie na drugim 
etapie realizacji programu 
„Budowa Silnego Związ-

ku”, a mianowicie w trak-
cie spotkań szkoleniowych 
odbywających się co środę 
w siedzibie Zarządu Regionu 
– informuje wiceprzewod-
niczący słupskiej „Solidar-
ności” Tadeusz Pietkun , 
który jest odpowiedzialny za 
prowadzenie szkoleń. – Za-
interesowanie jest spore, ale 
niepowalające na kolana, na 
spotkania przychodzi zawsze 
kilku naszych związkowców, 
którzy chcą się rozwijać, a przy 
okazji poradzić, jak rozwiązać 
swoje problemy.

9 listopada odbyło się takie 
spotkanie z działaczami nowo 
powstałej Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” w SPV 
sp. z o.o w Dębnicy Kaszub-
skiej, dawnej garbarni Skotava. 
Około 60 procent załogi opo-
wiedziało się za utworzeniem 
organizacji zakładowej, chcąc 
przede wszystkim wywalczyć 
nowy regulamin funduszu płac, 
gdyż po przekształceniach wła-
snościowych (wcześniej była 
to firma państwowa, obecnie 

9 listopada z okazji 98 
rocznicy odzyskania 
niepodległości przed 

słupską Herbaciarnią odbył się 
niezwykły koncert artystycz-
ny. Mogliśmy uczestniczyć 
w pierwszym Festiwalu Pieśni 
Patriotycznych i Wojskowych. 
Wystąpiło siedmioro wyko-
nawców – solo i w zespołach. 
Szczególnie wielki entuzjazm 
widzów wzbudziło wykonanie 
„Pierwszej Brygady” przez 
znany od lat słupski chór woj-
skowy „Wiarusy”. Publiczność, 
która licznie przybyła na kon-

cert, włączała się do śpiewu, 
tworząc z artystami niepowta-
rzalny klimat. Podczas kon-
certu można było zrobić sobie 
zdjęcia z postaciami ubranymi 
w mundury z roku 1918, napić 
się gorącej kawy i herbaty, 
a także spróbować wojskowej 
grochówki z kuchni polowej

Nad imprezą sprawował pa-
tronat honorowy podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Obrony 
Narodowej prof. hab. Woj-
ciech Fałkowski.

Organizatorem i prowa-
dzącym koncert był Ireneusz 

Borkowski, a współorganiza-
torami: NSZZ „Solidarność” 
Region Słupski, Centrum Edu-
kacji Regionalnej w Słupsku, 
Związek Piłsudczyków RP, 
Muzeum Pomorza Środkowe-
go w Słupsku i Młodzieżowe 
Centrum Kultury w Słupsku.

Obecny na festiwalu prze-
wodniczący Regionu Słupskie-
go Stanisław Szukała powie-
dział nam, że ma nadzieję, iż 
ten pierwszy festiwal zapocząt-
kuje coroczną tradycję i wpisze 
się na stałe w kulturalny krajo-
braz grodu nad Słupią.

11 Listopada w kościele Mariackim w Słupsku odprawiona zo-
stała uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny i Miasta Słupska 
w 98 rocznicę odzyskania niepodległości po 124 latach niewoli. 
Eucharystię w towarzystwie księży z dekanatu słupskiego Wschód 
i Zatorze koncelebrował ks. Zbigniew Krawczyk, a słowo Boże 
wygłosił proboszcz parafii pod wezwaniem ojca Maksymiliana 
Kolbe ks. Lucjan Huszczonek.

Wśród licznych pocztów sztandarowych był obecny także 
sztandar Zarządu Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność”. Po 
nabożeństwie orszak składający się z pocztów sztandarowych, de-
legacji i mieszkańców przeszedł na plac Zwycięstwa, gdzie pod 
pomnikiem Żołnierza Polskiego złożono wieńce i wiązanki kwia-
tów. W imieniu Zarządu Regionu kwiaty złożył przewodniczący 
Stanisław Szukała w towarzystwie związkowców.

W tę jedyną i niepowtarzalną noc,  
gdy pierwsza gwiazdka prowadzi nas  

do Betlejem, w którym przyszedł na świat nasz 
zbawiciel Jezus Chrystus,  

dzielimy się opłatkiem i składamy życzenia,  
aby w Waszych sercach zagościły miłość i radość, 

dopisywało zdrowie.
Niech święta Bożego Narodzenia  
staną się oazą ciepła domowego,  

a rodzący się w ubogiej stajence maleńki Jezus 
umocni w Was wiarę, mądrość i nadzieję  

w całym 2017 roku.
Stanisław Szukała

Przewodniczący oraz Zarząd Regionu 
Słupskiego NSZZ „Solidarność”
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98 rocznica odzyskania niepodległości 

Przewodniczący słupskiej „Solidarności” Stanisław Szukała 
składa w imieniu Związku wiązankę kwiatów podczas 
uroczystości Narodowego Święta Niepodległości.

Program „Budowa Silnego Związku” 
w Regionie Słupskim nabiera rozpędu 

Tadeusz Pietkun prowadzi szkolenie. Od prawej: Bożena 
Brzeska, przewodnicząca OZ NSZZ „Solidarność” SPV sp. 
z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej, Barbara Budniak z Rady 
Pracowniczej, Mariusz Kuzynko, sekretarz, oraz Andrzej 
Jończyk.

tworzy ją kapitał mieszany 
niemiecko-holendersko-wło-
ski) osoby pracujący tam po 
kilkanaście lat nie otrzymy-
wały żadnych podwyżek.

Podczas spotkania prowadzą-
cy Tadeusz Pietkun objaśniał, co 
i jak należy zrobić, aby być sku-
tecznym i osiągnąć zamierzone 
cele. Dla związkowców z Dęb-
nicy Kaszubskiej oprócz wspo-
mnianych podwyżek płac bardzo 
ważną sprawą jest także utwo-
rzenie zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych. Obecny 

podczas szkolenia przewodni-
czący Zarządu Regionu Stani-
sław Szukała nakreślił, w jaki 
sposób powinno się rozmawiać 
z dyrekcją i jakie środki należy 
podjąć, aby związkowcy mogli 
być skutecznymi przedstawicie-
lami załogi.

Zarząd Regionu NSZZ „So-
lidarność” zaprasza w każdą 
środę na cykl szkoleń wszyst-
kie zainteresowane organizacje 
zakładowe do swojej siedziby 
w Słupsku przy ul Jedności 
Narodowej na godzinę 14.

Pierwszy Festiwal Pieśni 
Patriotycznych i Wojskowych

„Wiarusy” śpiewają „Pierwszą Brygadę”.
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CZYTELNICY I MY

Na końcu JĘZYKAJĘZYKA

Na rozwiązania (e-maile, listy 
tradycyjne, adresy w stopce na 
str. 2) czekamy do 15 dnia na-
stępnego miesiąca od ukazania 
się tego wydania „Magazynu”. 
Rozlosowaliśmy nagrodę za roz-
wiązanie Krzyżówki z rozmachem 
z nr. 10/2016. Otrzymuje ją pani 
Maria Szymczak ze Starogardu 
Gd. Nagrodę wyślemy pocztą. 
Hasło brzmiało: „Miesiąc walki 
z rakiem piersi”.

C

C H

C H

H

C

C

H

C

Krzyżówka z Księciem Niezłomnym
Hasła podano w dowolnej 
kolejności, ale ujawniono 
wszystkie litery C i H.

 Stary… mocno śpi
 hol w mieszkaniu
 miasto w Hiszpanii z Al-

hambrą
 twórca kabaretu Pod Egidą 

(imię i nazwisko)
 Łukasz Fabiański, Przemy-

sław Tytoń
 ochrona portu przed falami
 restauracja zniszczonego 

budynku
 afrykańska największa 

antylopa
 miasto św. Tomasza
 nasz wschodni sąsiad
 Andrzej, współtwórca Wol-

nych Związków Zawodo-
wych w 1987 r.

 przepowiednia, zapowiedź
 „zasiali … owies”
 sylwestrowa, karnawałowa, 

dziecięca
 1000 m
 był nim Wincenty Kadłu-

bek, Jan Długosz
 niejedno na ul. Mariackiej
 narada
 kumka w stawie
 przechadzka
 ciężarówka z Japonii
 pistolet maszynowy lub 

pralka
 wielki sklep
 „Jak zdobyto Dziki …” 

Johna Forda
 imię Hoovera, Degasa
 nimfa zakochana w Ody-

seuszu
 domena taternika
 mieszkaniec Padwy
 film Janusza Majewskiego 

z 1964 r. anagram „a tra-
wa”

 uczniowie Jezusa

 składnik ceny
 łkanie, szloch
 rodaczka
 Marian, poeta, autor słów 

„Kiedy znów zakwitną białe 
bzy”

 pies, brodacz monachijski
 na Wigilii niejedna pod 

choinką
 podrzędna restauracja
 badziewie, tandeta
 magazyn
 polski kardynał zm. 

w 1951 r. nazywany Księ-
ciem Niezłomnym

 na plecach pierwszoklasisty
 ogół zainteresowanych 

zakupami

Wskutek albo na skutek
Kiedy stosujemy słowo wskutek? Jakie jest jego pochodzenie? Dlaczego nie 
wolno mówić i pisać „na wskutek”?
Podchwytliwe przykłady
Które zdania są poprawnie napisane, a w których występuje błąd?
W przykładach:
1. Na skutek wypadku przez kilka miesięcy kulała.
2. Wskutek pożaru stracili cały dobytek.
3. Na wskutek przymrozków czereśnia miała mało owoców.
4. Dzięki chorobie nie przystąpił do egzaminów.
pierwsze dwa zdania napisane są poprawnie, natomiast w zdaniach trzecim 
i czwartym występują błędy. Poniżej wyjaśnię, na czym one polegają.
Definicja, przykłady
Wskutek (lub na skutek) to przyimek, który łącząc się z rzeczownikiem (lub in-
nym wyrazem w jego funkcji), ‘tworzy wyrażenia określające przyczynę, zwykle 
negatywną’. Rzeczowniki łączące się z przyimkami wskutek lub na skutek zawsze 
występują w dopełniaczu.
Przykłady:
Wskutek karambolu nie działała komunikacja miejska.
Wskutek zderzenia samochodu z motocyklem zginęły dwie osoby.
Wskutek choroby opuścił kilka wykładów.
Jest zarozumiałym impertynentem i wskutek tego nie ma przyjaciół.
Synonimy
Przyimek wskutek można zastąpić synonimami oraz wyrazami lub wyrażeniami 
bliskoznacznymi: na skutek, skutkiem, w efekcie, w konsekwencji, w rezultacie, 
w wyniku, w następstwie, z powodu; na przykład:
Na skutek karambolu zamknięto przejazd przez most.
W wyniku ciężkiej, długotrwałej pracy w nieludzkich warunkach stał się kaleką.

Jan awansował w wyniku znakomitych efektów w pracy.
Z powodu katastrofy budowlanej zamknięto stadion.
Pochodzenie
Przyimek złożony wskutek stanowi zrost dawniej pisanego oddzielnie wyrażenia 
– składającego się z przyimka „w” i rzeczownika „skutek”.
Paradoks polega na tym, że „wskutek” – w wyrażeniu z rzeczownikiem – wska-
zuje przyczynę, po której zwykle następuje efekt (rezultat, skutek), zaś sam rze-
czownik „skutek” znaczy ‘następstwo jakiegoś działania’.
Częsty błąd
Przyimek wskutek często zastępowany jest błędnym wyrażeniem przyimkowym 
„na wskutek”.
Błąd powstał w wyniku kontaminacji*), czyli nieprawidłowego zmieszania sło-
wa „wskutek” z wyrażeniem „na skutek”. Tej błędnej formy („na wskutek”) nie 
należy stosować.
Dlaczego „wskutek” nie można zastąpić słowem „dzięki”
Słowo „dzięki” odnosi się do zjawisk korzystnych i pożądanych, na przykład 
w zdaniu „Dzięki tobie zdałam egzamin.” – pozytywna przyczyna powoduje 
pozytywny rezultat.
Natomiast wyraz „wskutek”, łącząc się z rzeczownikami typu: choroba, wypa-
dek, pożar, przestępstwo odnosi się do zjawisk niekorzystnych, takich, których 
wolelibyśmy unikać i dlatego błędem byłoby stwierdzenie (zawierające rażący 
dysonans): „Dzięki pożarowi stracili wszystko.”.

Barbara Ellwart
*) Kontaminacja – to zjawisko słowotwórcze oznaczające połączenie (skrzyżowanie) dwóch 
(lub więcej) wyrazów albo wyrażeń (zwykle zbliżonych semantycznie); w wyniku którego 
powstaje (często nieprawidłowe) słowo lub wyrażenie, zwrot. Kontaminacji podlegają też 
często związki frazeologiczne. Oto przykłady błędnych kontaminacji:
• pełnić rolę – powstało ze zmieszania: „pełnić funkcję” i „grać/odgrywać rolę”
• jak na ironię losu – „ironia losu” i „jak na ironię”
• przykładać do czegoś wagę – „przykładać do czegoś miarę” i „przywiązywać do czegoś wagę”
• w każdym bądź razie – „w każdym razie” i „bądź co bądź”;
• dzięki bardzo – „dziękuję bardzo” i „wielkie dzięki”
• wywrzeć piętno – „wywrzeć nacisk” i „odcisnąć piętno”

 kobieta-żołnierz z 1939 r.
 pouczenie, wskazówka
 pole działania Adamka, 

Kuleja
 żart. człowiek, 

który źle 
przyjmuje
krytyczne
uwagi

 matka króla
Salomona.

                 (kas)
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KASZUBSKIE BETLEJEMKI

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

REKLAMA

Trzy kilometry na północ-
ny wschód od Szemudu 
leży wieś Grabowiec. 

Idąc w stronę lasu, dociera się 
do niezwykłego miejsca, w któ-
rym panuje cisza, a jednocze-
śnie radosna atmosfera. To tam 
kilkanaście lat temu zakonnice 
ze wspólnoty od świętego Bru-
nona postanowiły założyć swoją 
siedzibę, nazywając ją Monaste-
rem Najświętszej Dziewicy na 
Pustyni, w skrócie Betlejem. 
Określenie „na pustyni” jest nie-
co szokujące, bo na Kaszubach, 
poza ruchomymi wydmami 
w okolicach Łeby, trudno zna-

leźć pustynię. Chodzi tu jednak 
o przenośnię, nawiązującą do 
charakteru zgromadzenia.

Zakonnice wybrały Kaszu-
by, bo wiele lat temu istniał 
u nas podobny erem zgroma-
dzenia męskiego w Kartuzach. 
Betlejemki, albo jak brzmi to 
bardziej poprawnie, betlejemit-
ki są wspólnotą kontemplacyj-
ną. Nie wolno im rozmawiać, 
nawet między sobą. Jeśli po-
trzebują się porozumieć, piszą 
do siebie karteczki. Każda 
z nich mieszka we własnym 
eremie, samodzielnym domku. 
Ich życie opiera się na regule 

św. Brunona z Kolonii, ustalo-
nej w XI wieku, ale nawiązują-
cej do duchowości wschodniej, 
wypracowanej w IV wieku 
właśnie w pustynnych pustel-
niach. Notabene święty Brunon 
był założycielem zgromadzenia 
kartuzów, na Kaszubach obec-
nych od XIII wieku, w którym 
obowiązuje milczenie, modli-
twa, post, praca i przebywanie 
w samotności przez większą 
część dnia.

Kiedy dotarłam do monaste-
ru w Grabowcu, byłam przeko-
nana, że poza zakonnicami nie 
spotkam żywego ducha. Jakże 
się myliłam. Bowiem do owe-
go Betlejem przybywają ludzie 
z całego świata. Urzeka ich nie 
tylko piękno przyrody i znako-
micie wkomponowany w nią 
zespół klasztorny, ale przepięk-
ny śpiew, milczenie i nietypowa 
liturgia łącząca w jedność ele-
menty wschodniego i zachod-
niego chrześcijaństwa.

Nazwa Betlejem wzięła się 
od stajenki, w której urodził się 
Jezus, adorowany przez Mary-
ję. Pierwsza kaplica wzniesiona 

przez zakonnice owego zgro-
madzenia też miała charakter 
stajenki. Podobnie jak Maryja 
siostry adorowały Syna Bo-
żego obecnego w Eucharystii. 
I tak jest też w Grabowcu, gdzie 
wnętrze kościoła przypomina 
stodołę czy stajnię. Zakonnice 
godzinami siedzą we własnych 
stallach, a raczej leżą skulone 
na podłodze niewielkiego ko-
ścioła, adorując Słowo Wcie-
lone pod postacią Chleba Eu-
charystycznego, inaczej hostii 
umieszczonej w monstrancji, 
kontemplując Trójcę Świę-
tą, przedstawioną zwyczajem 
wschodnim pod postacią trzech 
aniołów. Ich liturgia, w większo-
ści po łacinie, składa się ze śpie-
wu o melodiach mozarabskich, 
syryjskich, koptyjskich, a także 
łacińskich z tradycji kartuskiej. 
Jest w niej sporo inspiracji z li-
turgii wschodniej, czyli z tra-
dycji bizantyjskiej. Odniosłam 
wrażenie, że jestem na mszy 
Kościoła rzymskokatolickiego, 
a jednocześnie chaldejskiej, sy-
riańskiej, a może maronickiej? 
Wierni mogą w niej uczestni-
czyć przebywając wyłącznie na 
emporze (balkonie). Kolejnego 
szoku doznałam, kiedy po trzy-
krotnym czytaniu Ewangelii, 
jak w kościołach Wschodu, 
rozpoczęło się kazanie. Było 
rewelacyjne, bo składało się 
z milczenia. Tekst Ewangelii 
każdy mógł przemyśleć po 
swojemu.

Przy przekazywaniu znaku 
pokoju do wiernych podeszły 
dwie zakonnice. Uśmiechnięte, 
radosne, ubrane w białą szatę 
przypominającą strój nomady 
czy habit kartuza, podawały 
wyciągnięte dłonie, wkładając 
w nie dłoń każdego wiernego. 
Kiedy nastąpił moment roz-
dawania komunii, na emporę 
wszedł kapłan i pomagające mu 
zakonnice. Komunia była pod 
dwiema postaciami. Zakonnice 
nie żyją jednak tylko modlitwą 
i kontemplacją. One też pracują, 
a swoje wyroby: ikony, rzeźby, 
medaliony, ręcznie malowa-
ną ceramikę, własne wypieki 
sprzedają w przyklasztornym 
sklepiku. Czyni to dyżurna sio-
stra, która otrzymuje pozwole-
nie na rozmowę z wiernymi.
Tekst i zdjęcia Maria Giedz
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Przewodniczący i sekretariat 
pok. 107, 308 43 52, 308 44 41 
301 88 54 fax: 308 44 18  
prezydium@solidarnosc.gda.pl 

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

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

Członkowie prezydium, pok. 107, 110  
308 43 69, 308 42 60

Dyrektor Biura ZRG, pok. 110 
308 42 60 

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

Kadry, pok. 127, 308-42-97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Biuro Pracy, pok. 5,  
301 34 67, 308 43 47 
biuro.pracy@solidarnosc.gda.pl

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

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

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

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

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

Spółka z o.o. Akwen, pok. 18  
308 44 00, fax: 308 42 13

Ośrodek Nieinwazyjnej Diagnostyki 
Kardiologicznej, pok. 104, 301 06 22, 
308 44 50 fax: 346 28 08

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

Biura oddziałów ZR
Gdynia, ul. Śląska 52, 515 240 490 
tel./fax 620 61 82 gdynia@solidarnosc.gda.pl
Kartuzy, ul. Gdańska 15, pok. 20 
502 172 289, tel./fax 681 31 00 
Starogard Gd., ul. Paderewskiego 11 
502 172 281, tel./fax 562 22 20 
starogard@solidarnosc.gda.pl 
Tczew, ul. Podmurna 11 506 074 609, 
tel./fax 531 29 96 tczew@solidarnosc.gda.pl

Kościerzyna, ul. Traugutta 7  
502 172 282, tel./fax 686 44 26  
koscierzyna@solidarnosc.gda.pl
Puck, ul. Sambora 16  
502 172 289, 673-16-15 
Wejherowo, ul. Hallera 1A/1 
502 486 003, tel./fax 672 37 76 
wejherowo@solidarnosc.gda.pl 
isiu@op.pl
Pruszcz Gdański, ul. Polskich Kolejarzy 4 
502 172 286, tel./fax 683 30 11 
jaludwik@o2.pl
Chojnice, ul. 31 Stycznia 56 
502 172 285, tel./fax 52 39 72 001
Biuro Terenowe w Lęborku  
ul. Bolesława Krzywoustego 1, 
663 775 705, 59 862 16 69 
Malbork, plac Słowiański 4 
tel./fax 55 647 28 00, 516 059 047 
malbork@solidarnosc.gda.pl

Uwaga! przed każdym  
nr. telefonu dodajemy 58

Właśnie nastał grudzień, miesiąc wielu świąt, rocznic i ważnych wydarzeń. Jednym z nich, 
zaliczanych do najbardziej radosnych i obchodzonych przez ludzi z całego świata, są święta 
Bożego Narodzenia. Upamiętniają historię sprzed dwóch tysięcy lat, która miała miejsce 
w mieście Betlejem. Od tego czasu w różnych zakątkach świata ludzie nadają nazwę Betle-
jem swoim wioskom, osadom czy miasteczkom. W Polsce mamy Betlejem na Podkarpaciu, 
na Dolnym Śląsku i nawet na Kaszubach, niedaleko Stężycy. Mamy też betlejemitki, czyli 
Zgromadzenie Małych Sióstr od Betlejem. Eremów betlejemitek na całym świecie jest kil-
kanaście, ale w Polsce tylko jeden, i to właśnie na Kaszubach.

Grabowiec: kościół.

Grabowiec: modlitwa w ciszy.


