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AKTUALNOŚCI

W KRAJU


W REGIONIE


Janusz Śniadek gościem 
Zarządu Regionu

Sąd Najwyższy po stronie 
pracowników
Sąd Najwyższy stanął po stronie pracowników. 
Pracodawca ma obowiązek konsultowania 
ze związkiem zawodowym planowanych 
wypowiedzeń – wynika z orzeczenia Sądu 
Najwyższego (Sygn. akt III PZP 7/11) ws. 
praktyk pracodawców, którzy próbowali unikać 
obowiązku konsultacji zwolnień pracowni-
ków, jeśli zakładowa organizacja związkowa 
odmówiła udostępnienia listy swoich członków 
lub pracowników, którzy wystąpili do związku 
o podjęcie obrony ich praw. Sąd nie uznał tego 
faktu za wystarczającą przesłankę do braku 
konsultacji. – Zdarzało się, że udostępnianie 
przez związek listy pracowników, którzy przy-
stąpili do organizacji, kończyło się szykanami. 
Wielokrotnie udaje się uchronić przed zwolnie-
niem osobę, która jest jedynym żywicielem ro-
dziny – mówi dr Marcin Zieleniecki z Zespołu 
Prawnego Komisji Krajowej NSZZ „S”. 

Ustawa o płacy minimalnej 
w Sejmie
16 lutego mają zakończyć się sejmowe prace 
eksperckie nad obywatelskim projektem 
ustawy o płacy minimalnej. 26 stycznia przed-
stawiciele NSZZ „S” zaprezentowali projekt na 
forum Komisji Finansów oraz Komisji Polityki 
Społecznej i Rodziny. Celem przygotowanej 
przez „S” ustawy jest stopniowe podwyższanie 
minimalnego wynagrodzenia za pracę do wy-
sokości 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. 

Protest w ND Polska 
zawieszony
19 stycznia kierowcy polskiego oddziału fran-
cuskiej firmy logistycznej Norbert Dentressangle
zawiesili dwutygodniową akcję strajkową. Nie 
oznacza to osiągnięcia porozumienia. Po 
uzgodnieniu protokołu rozbieżności pracownicy 
zwrócili się do ministra pracy o wyznaczenie 
mediatora. – Nie kończy to działań wobec 
pracodawcy. Zwrócimy się do największych 
klientów ND o poparcie postulatów strajku-
jących kierowców. O pomocy zapewniła nas 
również Europejska Federacja Transportowców 
– powiedział Maciej Jankowski, przewodniczą-
cy Regionu Zielonogórskiego NSZZ „S”. Kierow-
cy ND Polska sp. z o.o. domagają się podwyżki 
płac i poprawy warunków pracy. 

Minister zlekceważył 
pracowników Polfy 
Warszawa
– Dowódca policji poinformował nas, że naru-
szyliśmy prawo, popełniliśmy przestępstwo z art. 
193 k.k. i zostaniemy usunięci siłą. Tak też się sta-
ło – opowiada o wydarzeniach w Ministerstwie 
Skarbu Państwa 10 stycznia Mirosław Miara, 
przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w Polfie
Warszawa SA. Interwencja policji nastąpiła po 
3 godzinach oczekiwania pracowników Polfy na 
spotkanie z ministrem Mikołajem Budzanow-
skim. Związkowców przewieziono na komendę 
policji, gdzie zostali przesłuchani. Wieczorem 
wrócili do domów. Pracownicy Polfy termin 
spotkania w dn. 10 stycznia zaproponowali już 
w grudniu. Ponieważ odpowiedź odmowną 
dostali dopiero 9 stycznia, mimo wszystko 
stawili się w ministerstwie, pisemnie informując 
wcześniej o tym fakcie. Spotkanie miało dot. 
planowanej prywatyzacji Polfy.

Manifestacja w Lublinie

17 stycznia zwolnieni pracownicy LZPS sp. 
z o.o. manifestowali w Lublinie niezadowole-
nie z postępowania zarządu spółki Protektor 
SA. Protestującym towarzyszyli związkowcy 
z „Solidarności” z całego regionu. – Chcemy 
uświadomić mieszkańcom Lublina, że mogą 
wkrótce podzielić nasz los – mówił Marcin 
Szewc, szef „Solidarności” w LZPS. – Bę-
dziemy konsekwentnie dążyć, by krzywdy 
pracowników zostały naprawione. Nie odpu-
ścimy. Będziemy tu za tydzień i za miesiąc, 
jeśli będzie taka potrzeba – dodał Marian 
Król, szef ZR Środkowschodniego NSZZ „S”. 

Nowe organizacje zakładowe
Bridgestone w Stargardzie Szczecińskim, Au-
chan w Płocku, TPV Displays Polska sp. z o.o. 
w Gorzowie Wlkp. – pracownicy tych przed-
siębiorstw utworzyli w ostatnich tygodniach 
organizacje zakładowe NSZZ „Solidarność”. 
W przypadku japońskiego koncernu Bridge-
stone to już druga organizacja „S” – pierwsza 
powstała w ub.r. w Poznaniu i liczy obecnie 
490 osób. – Zwiększenie liczby członków to 
obecnie główny cel młodej organizacji. Jej 
liderzy wiedzą, że aby rozwiązywać problemy 
pracowników trzeba najpierw zorganizować 
liczną i silną organizację – mówi Łukasz 
Kopeć z Działu Rozwoju Związku Komisji 
Krajowej NSZZ  „S”. 
Powstanie wszystkich trzech wymienionych 
komisji zakładowych to efekt współpracy 
zakładowych inicjatorów z Działem Rozwoju 
Związku KK NSZZ “S” i zarządami poszczegól-
nych regionów. 

Wspólny protest budżetówki
Pracownicy sądów, ZUS-u i straży pożarnej 
zrzeszeni w NSZZ „Solidarność” żądają 
odmrożenia płac w budżetówce oraz wy-
równania wynagrodzeń pracowników sfery 
budżetowej o wskaźnik inflacji z poprzednich
lat.  Związkowcy powołali Międzybranżowy 
Komitet Protestacyjny Pracowników Sfery 
Budżetowej i zapowiadają, że jeśli ich postu-
lat nie zostanie spełniony, rozpoczną czynną 
akcję protestacyjną. Komitet reprezentuje ok. 
180 tys. pracowników.
– Pracownicy sfery budżetowej od 4 lat 
mają zamrożone wynagrodzenia i de facto 
otrzymują coraz niższe pensje z roku na rok. 
Dotychczas wszystkie nasze postulaty i wnioski 
były całkowicie ignorowane przez stronę 
rządową, dlatego zdecydowaliśmy się na 
połączenie sił – mówi Waldemar Urbanowicz, 
przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Sądownictwa. 
– Powołanie międzybranżowego komitetu 
protestacyjnego jest odpowiedzią na działania 
rządu mające na celu skłócenie ze sobą 
pracowników sfery budżetowej. Próbuje nas 
się rozgrywać jednym dając podwyżki, innym 
zamrażając płace. Ta inicjatywa ma pokazać, 
że nie damy się w ten sposób rozgrywać, że 
potrafimy mówić jednym głosem – dodaje Da-
mian Eksterowicz, wiceprzewodniczący Sekcji 
Krajowej Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”. 

Również w sali Akwen 17 stycznia odbyło się 
spotkanie opłatkowe Grupy Rehabilitacyjnej 
przy Pomorskim Stowarzyszeniu Kultury Zdro-
wotnej i Sportu NSZZ „Solidarność”. Obecni 
byli: Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG, 
oraz dr Jerzy Karpiński, pomorski lekarz 
wojewódzki. 

Rocznica śmierci ks. Jastaka
Dwunasta rocznica śmierci ks. prałata Hila-
rego Jastaka minęła 17 stycznia. Wieloletni 
proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Gdyni czynnie wspierał NSZZ 
„Solidarność” od momentu jej powstania. 
W sierpniu 1980 r. odprawiał msze św. po-
lowe w strajkujących zakładach Gdyni, m.in. 
w Stoczni im. Komuny Paryskiej.

IPN o historii „S”
Zenon Lasoń, były przewodniczący Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach 
Przemysłu Cukierniczego „Pomorzanka” 
w Słupsku, został odznaczony Krzyżem Wol-
ności i Sprawiedliwości. Odznaczenie wręczył 
13 stycznia wojewoda pomorski Ryszard 
Stachurski podczas uroczystości w histo-
rycznej Sali BHP w gdańskiej stoczni. Okazją 
do wyróżnienia była zorganizowana tam 
promocja najnowszych wydawnictw Instytutu 
Pamięci Narodowej, poświęconych historii 
„Solidarności”. O swoich książkach opowie-
dzieli historycy IPN: dr hab. Igor Hałagida 
(„NSZZ »Solidarność« Regionu Słupskiego 
1980-1990. Tom 2: Dokumenty Komitetu 
Wojewódzkiego PZPR i Służby Bezpieczeń-
stwa”), dr Karol Nawrocki („Wokół elbląskiej 
»Solidarności«. Dokumenty”) oraz Sławomir 
Flis („»Wojna o akta«. Studia i materiały źró-
dłowe”). Czekamy na wydawnictwa instytutu 
poświęcone historii Regionu Gdańskiego „S”.

Oczy i uszy bezpieki
„Oczy i uszy bezpieki” – to tytuł wystawy 
Instytutu Pamięci Narodowej, którą do 12 lu-
tego można obejrzeć w historycznej Sali BHP 
gdańskiej stoczni (w godz. 10-16, z wyjąt-
kiem niedziel). Ekspozycja pokazuje metody, 
jakimi komunistyczna Służba Bezpieczeństwa 
inwigilowała społeczeństwo. Zaprezentowa-
no m.in. oryginalny sprzęt szpiegowski.

Historyczna rocznica 
w Starogardzie Gd.

– Zasada, że zdrowie to nie towar, na pewno 
nie obowiązuje rządzących. Biblią lekarzy stanie 
się nie przysięga Hipokratesa, ale kodeks han-
dlowy – tak poseł Janusz Śniadek skomento-
wał zamieszanie wokół tzw. ustawy refundacyj-
nej. Były przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ 
„S” 9 stycznia był gościem Zarządu Regionu 
Gdańskiego. Śniadek nie tylko odniósł się do 
bieżącej sytuacji w kraju. Przedstawił również 
szczegóły prac w komisjach sejmowych, w któ-
rych nie ma dialogu i współpracy z opozycją, oraz 
zapowiedział przyjęcie w najbliższym czasie przez 
PiS Karty „Solidarnej Polski”. Poseł po raz kolejny 
skrytykował także umowy śmieciowe. – Gdyby 
wszyscy samozatrudnieni w niektórych branżach, 
np. w służbie zdrowia, wystąpili o uznanie wyko-
nywanych czynności za stosunek pracy, to system 
by się zawalił – ocenił Śniadek.

Stanowisko ZRG ws. zmiany 
ustawy o emeryturach 
i rentach
„Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność” wyraża sprzeciw wobec przyjęcia wa-
loryzacji kwotowej jako zasady podwyż-
szenia świadczeń emerytalno-rentowych. 
Nie jest istotne, iż próbuje się ograniczyć tę wa-
loryzację do jednorazowego aktu obejmującego 
jedynie rok 2012” – czytamy w Stanowisku ZRG 
NSZZ „Solidarność” ws. zmiany ustawy o eme-
ryturach i rentach z Funduszu Społecznego oraz 
niektórych innych ustaw. 
W dokumencie przyjęto również: „Istotne jest, 
iż łamie to istotę prawa do waloryzacji gwaran-
towanego przez art. 67 Konstytucji RP. Podważa 
to także zaufanie do państwa, jego instytucji, 
stabilności oraz przewidywalności w tak ważnej 
jak zaopatrzenie emerytalne sprawie”. 

Spotkania opłatkowe w Akwenie 

– To człowiek musi być najważniejszy w po-
lityce państwa – powiedział przewodniczący 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność” Krzysztof Dośla podczas spotkania 
opłatkowego Komisji Oddziałowej NSZZ „S” 
Emerytów i Rencistów Stoczni Gdańskiej, 
które odbyło się 13 stycznia w sali Akwen. 
Gościem jak zawsze licznie zgromadzonych 
stoczniowych emerytów był również metro-
polita gdański abp Sławoj Leszek Głódź.

29 stycznia Starogard Gdański uroczyście 
obchodził 92 rocznicę powrotu miasta do Ma-
cierzy. 29 stycznia 1920 r. miasto znajdujące 
się pod zaborem pruskim zajęły w imieniu 
Rzeczpospolitej wojska gen. Józefa Hallera. 
W uroczystościach – mszy św. w kościele 
św. Mateusza oraz składaniu kwiatów pod 
pomnikiem Niepodległości – wzięli udział 
członkowie NSZZ „S” z Oddziału w Starogar-
dzie Gdańskim (m.in. Ryszard Lis, Edmund 
Zieliński i Bogdan Zielonka). Obecny był 
także poczet sztandarowy Komisji Międzyza-
kładowej przy Zakładach Farmaceutycznych 
Polpharma SA.
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PYTANIE MIESIĄCA

Czy odczuwa Pan/Pani skutki 
zmiany zasad refundacji leków?  

Obok spisu treści 

www.solidarnosc.gda.pl

W numerze między innymi:

MIROSŁAW MADEJ 
przewodniczący Sekcji Służby 
Zdrowia NSZZ „S” Regionu 
Gdańskiego
– Ustawa refundacyjna wprowadziła wiele 
bałaganu i nie jest w interesie ani lekarzy, 
ani aptekarzy. A najbardziej cierpią pacjen-

ci. Członkowie naszej sekcji skarżą się na podwyżki cen le-
ków i błędy na receptach. Wierzę, że pewne zmiany ustawy 
w Sejmie pozwolą na poprawę sytuacji, zarówno pacjentów, 
jak i pracowników służby zdrowia.

JAN KLASSA, przewodniczący 
Sekcji Emerytów i Rencistów 
NSZZ „Solidarność” Regionu 
Gdańskiego
– To, co stało się z ustawą refundacyjną, 
to prawdziwa tragedia. W ostatnim czasie 
wzrosły ceny leków, a do tego mamy zamie-

szanie z błędnie wypisanymi receptami. Emeryci i renciści, 
którzy przychodzą do naszego biura, skarżą się, że są od-
syłani od Annasza do Kajfasza ze źle wypełnionymi recepta-
mi. Jeśli ktoś nie zaopatrzył się w leki przed Nowym Rokiem, 
to teraz jest zdezorientowany i nie wie, gdzie zrealizować 
najtaniej receptę. Poprawki do listy leków refundowanych 
są robione na gorąco i nastało wielkie zamieszanie. Skarżą 
się emeryci, którzy od lat cierpią na schorzenia przewlekłe, 
zwłaszcza cukrzycy, którzy przyjmują insulinę. To prawdziwa 
tragedia dla ludzi najniżej uposażonych.  

PAWEŁ GLANERT, fotograf 
związany z ZRG NSZZ 
„Solidarność” 
– Żona od lat choruje na cukrzycę typu 1, 
więc bardzo cierpimy z powodu podwy-
żek cen insuliny i pasków do glukometrów 
umożliwiających kontrolę poziomu cukru 

we krwi. Nie można kupić już pasków do glukometru AC-
CU-CHEK za 1 grosz (tylko pacjenci, którzy muszą robić trzy 
wstrzyknięcia dziennie, będą płacić opłatę ryczałtową 3,60 
zł). Inni za paski zapłacą w najlepszym wypadku 30 proc., 
będą więc one kosztowały 16 zł za opakowanie. A żona 
zużywa cztery opakowania miesięcznie. Mamy też inny glu-
kometr Glucosense, ale do niego paski też są drogie. Mało 
tego, wskazania na jednym i drugim glukometrze różnią się 
o 20-30 jednostek. Podobnie jest z podstawową insuliną In-
sulatard i NovoRapid, które kosztowały odpowiednio ok. 4 
i 24 zł, a obecnie 14 i 44 zł. Dodając do tego ceny pasków 
jest to ponad 100 procent więcej, niż płaciliśmy uprzednio.

oprac. (dtg)

Kiedy pojawiła się inicjatywa „Solidarności”, aby przeprowadzić ogólnopolskie 
referendum, mające odpowiedzieć na pytanie, czy Polacy zgadzają się na wydłużenie 
wieku emerytalnego, trzeba było zebrać podpisy pod wnioskiem. 

Pospolite ruszenie, str. 5

W filmie promującym przeprowadzenie referendum emerytalnego, przygotowa-
nym przez NSZZ „Solidarność”, tajemnicza ręka odsuwa co kilka chwil ławkę, do 
której z coraz większym trudem zmierza zmęczony pracownik. 

Praca aż do śmierci?, str. 6

O tym, kiedy umowa o dzieło czy umowa-zlecenie staje się umową śmieciową, 
a kiedy jest zwykłą umową cywilnoprawną, rozmawiamy z Mieczysławem Szcze-
pańskim, okręgowym inspektorem pracy w Gdańsku.

Nie każde zlecenie to umowa śmieciowa, str. 9

Przeciwko podziałowi służb mundurowych na lepsze i gorsze protestowało 12 
stycznia przed Pomorskim Urzędem Wojewódzkim około dwóch tysięcy straża-
ków, policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służby Więziennej. 

Mundurowi nie dadzą się podzielić, str. 10

Trwa chaos w służbie zdrowia spowodowany wprowadzeniem ustawy refunda-
cyjnej i nową listą leków refundowanych. 

Wojna pieczątkowa lekarzy i aptekarzy, str. 11

Laury dla komisji wyróżniających się w aktywności i działaniach na rzecz rozwoju 
„Solidarności” wręczono podczas spotkania organizacji związkowych Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 20 stycznia w gdańskim kinie Neptun.

Razem bezpieczniej!, str. 12

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Soli-
darność” w Gdańsku negatywnie odniosła się do propozycji likwidacji szkół 
w mieście. 

Przeciwko likwidacji szkół w Gdańsku, str. 15

– Często słyszymy, że „Solidarność” powinna zwinąć sztandary. My jednak uwa-
żamy, że nie powinna ich zwijać, ale nawet rozwinąć jeszcze bardziej. Bo dziś jest 
to potrzebne bardziej niż kiedyś.

Pomagamy i wychowujemy, str. 19

„Solidarność” zebrała milion podpisów pod 
wnioskiem o zwołanie referendum w sprawie 
wieku emerytalnego Polaków (Pospolite ru-
szenie, str. 5), i dalej zbiera. Internauci chcą, 
aby na drodze referendum obywatele nasze-
go kraju wypowiedzieli się w sprawie ACTA. 
Można zapytać, po co obywatele mają bezpo-
średnio decydować w kwestiach poszczegól-
nych ustaw, przecież koalicyjny rząd PO-PSL 
uzyskał legalny mandat do podejmowania 
decyzji w imieniu dużej części społeczeństwa. 
Mamy również instytucje dialogu społeczne-
go, takie jak np. Komisja Trójstronna, poza 
tym jest obowiązek konsultowania poszcze-
gólnych ustaw ze środowiskami, których 
dotyczą. Więc o co chodzi? Chodzi o to, że 
dialog społeczny w Polsce od dawna to fik-
cja, tylko dopiero teraz zauważają to kolejne 
grupy społeczne, których zaczynają dotykać 
reformy Donalda Tuska. Zaklejone usta czy 
hasła w rodzaju „Nie damy sobie zamknąć 
ust” to nie nowość, pojawiały się na kolej-
nych manifestacjach organizowanych przez 
„Solidarność”. To, że Platforma Obywatelska 
nie bierze pod uwagę głosu obywateli związ-
kowcy wiedzą od dawna, teraz przekonują 
się o tym lekarze, aptekarze, internauci (Sta-

nowisko KK w sprawie dialogu społecznego 
w Polsce, str. 4). I jeszcze jedna sprawa. Ta 
fikcja dialogu nie mogłaby istnieć, gdyby nie 
poparcie (obojętność) tzw. mainstreamowych 
mediów, które problemy podnoszone przez 
związki zawodowe sprowadzały do tego, 
czy na manifestacji podpalono opony, czy 
nie (Fikcja dialogu także w mediach, str. 8). 
W Internecie media te nie mają monopolu na 
informację i dlatego trudno zlekceważyć pro-
test przeciw ACTA. 

W lutowym „Magazynie” kontynuujemy 
temat wieku emerytalnego Polaków (Praca 
aż do śmierci?, str. 6) i umów śmieciowych 
(O umowach śmieciowych – krytycznie, str. 
8 i Nie każde zlecenie to umowa śmieciowa, 
str. 9). Powracamy również do spotkania or-
ganizacji zakładowych Regionu Gdańskiego 
w kinie Neptun, obok krótkiej relacji przed-
stawiamy opinie jego uczestników (Razem 
bezpieczniej!, str. 12, Czy warto było się 
spotkać, str. 13). Należy także przeczytać ko-
lejny odcinek cyklu poświęconego katolickiej 
nauce społecznej, w którym opisana została 
postać papieża Leona XIII (Papież robotni-
ków, str. 17).

Małgorzata Kuźma

Kolejni darczyńcy z całego kraju dołączają do zbiórki pienię-
dzy na pomnik ks. prałata Henryka Jankowskiego, który ma 
powstać w sierpniu br. W ostatnich dniach wpłat dokonały: KM 
NSZZ „S” WSK PZL Rzeszów, KM NSZZ „S” Pracowników 
Oświaty i Wychowania Rejon Tczew, KM NSZZ „S” we Flextro-
nicsie Tczew, KM NSZZ „S” w GPEC Gdańsk, KZ NSZZ „S” 
w Hydrobudowie SA, KM NSZZ „S” w Stoczni Remontowej 
„Nauta”, Komisja Rewizyjna Regionu Gdańskiego NSZZ „S”, 
Sekcja Krajowa Ciepłownictwa NSZZ „S” oraz regiony NSZZ 
„S”: Podlaski, Rzeszowski, Słupski, Zielonogórski, Ziemi Łódz-
kiej i Ziemi Radomskiej. Prosimy o dalsze wpłaty na konto: Spo-
łeczny Komitet Budowy Pomnika ks. Henryka Jankowskiego, 
37 1130 1121 0006 5595 7520 0001.

Pomnik księdza prałata

Leon XIII potępiał komunizm i socjalizm, ale jednocześnie nie afirmował liberali-
zmu. Uważał, że żadna z tych ideologii nie jest sprawiedliwa.

Papież robotników, str. 17
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SP     JRZENIE
Obradująca od 24 do 25 

stycznia br. w Białym-
stoku Komisja Krajowa 

oskarżyła rząd o całkowite lek-
ceważenie dialogu społecznego. 
Ostatnie plenarne posiedzenie 
Komisji Trójstronnej – podstawo-
wej płaszczyzny dialogu – odbyło 
się w lipcu ub.r. Kilkumiesięcz-
ny brak przewodniczącego czy 
wreszcie powołanie na tę funkcję 
ministra w miejsce wicepremiera 
świadczą o rzeczywistym podej-
ściu tego rządu do dialogu. KK 
zagroziła wycofaniem swoich 
przedstawicieli z prac wojewódz-
kich komisji dialogu społecznego 
i skierowaniem skargi na rząd Pol-
ski do instytucji europejskich.

Komisja Krajowa podsumo-
wała też dotychczasowy prze-
bieg akcji zbierania podpisów 
pod wnioskiem o referendum 
w sprawie wieku emerytalne-

go. W specjalnym stanowisku, 
zaproponowanym przez Region 
Gdański,  KK podziękowała tym 
wszystkim, którzy wniosek „S” 
poparli, przypominając, że akcja 
trwa nadal. KK wyraziła przeko-
nanie, że władze nie zlekcewa-

KK wzywa rząd do przestrzegania prawa
Obrady w Białymstoku 

żą woli narodu w tej sprawie. 
W dyskusji rozważano też formy 
akcji protestacyjnych wspierają-
cych wniosek referendalny.

Członkowie KK uczestniczyli 
w uroczystości przyznania Mamie 
bł. księdza Jerzego Popiełuszki 
tytułu Człowiek Roku „Tygodni-
ka Solidarność”, który w imieniu 
nagrodzonej odebrali siostra i brat 
bł. ks. Jerzego. Uroczystość od-
była się w liceum w Suchowoli, 
do którego uczęszczał ks. Jerzy, 
a które dziś nosi Jego imię. 

„Solidarność” wezwała  rząd 
do zawieszenia decyzji w spra-
wie podpisania ACTA oraz zażą-
dała przeprowadzenia publicznej 
debaty nad  jego treścią.  „Nie-
dopuszczalny jest brak konsul-
tacji społecznych i publicznej 
debaty w trakcie prac przygoto-
wawczych nad przyjęciem tak 
ważnego dokumentu” – czytamy 
w przyjętym stanowisku.

Podczas obrad KK przyjęła 
wiele stanowisk, w tym w sprawie 
dramatycznej sytuacji pacjentów 
spowodowanej błędami ustawy 
refundacyjnej, w sprawie podat-
ku od kopalin, a także sytuacji 
w wielu zakładach pracy – m.in. 
w Coca-Coli HBC Polska.

(jr)

Stanowisko Komisji Krajowej 
w sprawie dialogu społecznego w Polsce

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z całą stanowczo-
ścią protestuje przeciwko działaniom rządu Donalda Tuska 
zmierzającym do degradacji dialogu społecznego w Polsce.

Przypominamy, że dialog społeczny zapisany w Konsty-
tucji Rzeczypospolitej Polskiej jest gwarancją praw podsta-
wowych i wolności. Omijanie i nierespektowanie jej zapisów 
godzi w istotę demokracji i zasady państwa prawa. Rządząca 
od 2007 roku koalicja PO-PSL świadomie i notorycznie doko-
nuje zamachu na te zasady. 

W ostatnich miesiącach działania te przyjmują wyjąt-
kową skalę. Nierealizowanie wspólnie przyjętych uchwał, 
uniemożliwienie partnerom społecznym zajęcia stanowiska 
w sprawie waloryzacji rent i emerytur, wzrostu wynagrodzeń 
w państwowej sferze budżetowej oraz w sprawie wysokości 
minimalnego wynagrodzenia w 2012 roku są ewidentnymi 
przykładami łamania przez rząd ustawy o Trójstronnej Komi-
sji do spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich ko-
misjach dialogu społecznego.

Degradację dialogu społecznego najlepiej obrazuje całko-
wite lekceważenie partnerów społecznych, które przejawia 
się w ograniczaniu przez stronę rządową właściwego funk-
cjonowania Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodar-
czych. Przykładami takich działań jest niezwoływanie posie-
dzeń plenarnych i posiedzeń prezydium Trójstronnej Komisji 
oraz nieprzesyłanie projektów istotnych dla pracowników 
i pracodawców ustaw do rozpatrzenia przez komisję lub 
jej zespoły. Szczególnym przejawem tego lekceważenia jest 
wykonywany przez rząd „chocholi taniec” wokół powołania 
przewodniczącego Trójstronnej Komisji.

Ograniczanie uczestnictwa NSZZ „Solidarność” w proce-
sie legislacyjnym uchwalania aktów prawnych i ich zmian 
przejawia się również poprzez niezawiadamiania o posiedze-
niach komisji sejmowych. Niestety, niezapraszanie przedsta-
wicieli Związku na ich obrady w polskim parlamencie stało 
się normą.

Takie złe praktyki stały się inspiracją dla wielu pracodaw-
ców, władz samorządów gmin, powiatów i województw do 
unikania dialogu, jego łamania, a w skrajnych przypadkach 
do dyskryminowania członków Związku za ich przynależność 
związkową.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” stanowczo protestu-
je przeciwko działaniom rządu Donalda Tuska zmierzającym 
de facto do uczynienia z dialogu społecznego jedynie insty-
tucji fasadowej i wzywa rząd do przestrzegania prawa gwa-
rantowanego przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

 W przypadku kontynuowania przez rząd takiej destruk-
cyjnej polityki wobec dialogu społecznego w Polsce, NSZZ 
„Solidarność” podejmie decyzje w sprawie ewentualnego 
wycofania swoich przedstawicieli z prac wojewódzkich komi-
sji dialogu społecznego oraz rozważy skierowanie skargi do 
Międzynarodowej Organizacji Pracy na rząd polski o działa-
nia podważające zasady demokratycznego państwa prawa.

Stanowisko KK 
ws. ustawy 
refundacyjnej

Komisja Krajowa NSZZ 
„Solidarność” negatywnie 
ocenia sytuację w służbie 
zdrowia spowodowaną 
wprowadzeniem nowych 
przepisów refundacyjnych.

Strach pacjentów, utrud-
nienia w dostępie do leków, 
protest lekarzy i farmaceu-
tów – to efekt wadliwego 
prawa stanowionego z na-
ruszeniem reguł demokra-
tycznych, lekceważenia ne-
gatywnych opinii i ostrzeżeń 
kierowanych do rządu przez 
związki zawodowe, eksper-
tów i środowiska medyczne.

Konsekwencje nieodpo-
wiedzialnych decyzji władzy 
ponoszą obywatele, szczegól-
nie ci dotknięci ciężkimi często 
nieuleczalnymi chorobami. Na 
powtórzenie się takiej sytuacji 
nie może być zgody.
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AMinister Rostowski prze-
prasza. Za brak konsul-
tacji ACTA. Podobnie 

minister Boni. Ale w podtekście 
obu tych aktów skruchy kryje się 
stwierdzenie – nie spodziewaliśmy 
się takiego protestu. Myśleliśmy, że 
się uda. Podobnie myślała zapewne 
minister Kopacz – najpierw opo-
nentów przegłosujemy w Sejmie, 
a później – po wyborach – prze-
pchnie się kolanem wprowadzenie 
ustawy refundacyjnej w życie. I znowu będzie zaoszczędzony 
miliard – bo przecież tak naprawdę w ustawie refundacyjnej 
chodzi o to, żeby zaoszczędzić trochę budżetowych środków. Na 
kim? Na pacjentach, oczywiście. Tymczasem wprowadzono o je-
den zapis za dużo – narzucając odpowiedzialność finansową na 
lekarzy przekroczono granicę. I podobnie jak w sprawie interne-
towej cenzury, głównym celem jest nie rozwiązanie problemu, ale 
uciszenie społecznej burzy. To jest najbardziej charakterystyczne 
dla rządzącego obozu – tak postępowano w każdej sprawie – od 
katastrofy smoleńskiej począwszy, poprzez tzw. aferę hazardo-
wą, powódź, ustawę antykryzysową, aż po obecne zawirowania 
wokół ACTA czy ustawy refundacyjnej.

I tu, wydaje się, dochodzimy do sedna problemu – o którym 
zresztą pisałem trzy tygodnie temu w naszym IBIS-ie (pole-
cam!) – dla tej władzy jakikolwiek dialog czy tzw. społeczne 
konsultacje są stratą czasu, a opozycja polityczna – to chwast, 
który trzeba wyplewić! 

Tak naprawdę są dwa sposoby, żeby zmienić tę patologiczną 
dla demokracji i budowy społeczeństwa obywatelskiego sytu-
ację. Pierwszy – to powiązanie naszych oczekiwań i przekonań 
z aktem wyborczym. Wybierajmy nie tych, którzy obiecują, 
a tych, którzy określone obietnice realizują. Oczywisty jest jed-
nak fakt, że polityczny teatr od wielu lat wprowadza w tym za-
kresie tylko zamęt. Chyba nigdzie w Europie nie było tylu spek-
takularnych zmian politycznych barw, co w Polsce. Najbardziej 
absurdalnym przykładem są tutaj osoby Kluzik-Rostkowskiej 
i Arłukowicza – oboje dla własnej kariery politycznej wylądo-
wali w rządzącej Platformie i uzyskali wyborcze poparcie. Drugi 
sposób – to siła społecznej samoorganizacji. Ostatnie wyda-
rzenia pokazały, że ta władza (jak zresztą każda) cofa się przed 
siłą. Ba, jest w stanie nawet przeprosić! Warto z tego wyciągnąć 
wnioski. Społeczna alienacja, podział i brak solidarności – są na 
rękę rządzącym. Mogą wtedy realizować swobodnie ową staro-
żytną zasadę – divide et impera (dziel i rządź) – bez przeszkód. 
Społeczna organizacja jest dziś walką o podmiotowość, ale też 
walką o przyszłość. Nie mam wątpliwości, że bez tej podmioto-
wości nasza wolność będzie niespełniona. Mam też nieodparte 
wrażenie, że dziś to nie jest tylko nasz problem. To jest problem 
całej Europy. Paradoksalnie bowiem w zdominowanej przez 
liberałów Europie przeważa nie wolny rynek i uczciwa konku-
rencja, nie chęć rzeczywistej spójności i solidarności, a interes 
własny – uprzywilejowanych grup wspieranych często przez 
tzw. niezależnych ekspertów czy równie niezależne i anonimo-
we ratingowe agencje, jednym komunikatem wywołujące panikę 
lub euforię na rynkach finansowych.

Jacek Rybicki

Wolność
na kartki

Chcesz mieć SERWIS – wypełnij ANKIETĘ!
Wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem In-

ternetowego Biuletynu Informacyjnego „Solidar-
ności” Regionu Gdańskiego prosimy o wypełnienie 
ankiety, którą można pobrać z naszej strony interne-
towej www.solidarnosc.gda.pl lub w siedzibie Regio-
nu (pok. 105). Ankieta dostępna jest również w od-
działach Zarządu Regionu. 
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Kiedy pojawiła się inicjatywa „Solidarności”, aby przepro-
wadzić ogólnopolskie referendum, mające odpowiedzieć na 
pytanie, czy Polacy zgadzają się na wydłużenie wieku emery-
talnego, trzeba było zebrać podpisy pod wnioskiem. Sprzy-
mierzeńcą nie był czas, wszyscy zdawali sobie sprawę, że trze-
ba to zrobić szybko, jeszcze przed przedstawieniem projektu 
ustawy w Sejmie. Zapowiedzi premiera wskazywały bowiem 
na to, że może to nastąpić w niedalekiej przyszłości. 

rę. A my uważamy, że to nie 
politycy powinni decydować 
o tym, kto jak długo powinien 
pracować. Wypowiedzieć w tej 
sprawie powinno się społe-
czeństwo. Dlatego walczymy
o referendum. Zapraszamy 
do poparcia naszej inicjatywy 
– opowiada Mariusz Skrzy-
pek z Działu Organizowania 
i Rozwoju.

Koledzy sympatycznie 
wspominają pewnego pana, 
który dowiedziawszy się o co 
im chodzi, zaczął energicznie 
ponaglać żonę: – Zośka, szu-
kaj dowodu, panowie z „Soli-
darności” przyszli. Trzeba się 
podpisać, żeby było referen-
dum, szybko.

Takich osób było więcej. 
Niektórzy na hasło „Solidar-
ność” i samą inicjatywę re-
agowali pozytywnie, a nawet 
przyjaźnie. Tak było z pewną 
starszą panią, która najpierw
sama podpisała się na liście, 
a potem jeszcze pomagała 
zjednać inne osoby. Wycho-
dząc z bloku zauważyła zna-
jomą młodą parę z małym 
dzieckiem. Zawołała na nich, 
wytłumaczyła, o co chodzi, na-
mówiła do podpisania się. 

Zjednywać 
nieprzekonanych

Ale były też zaskakujące 
reakcje. Na przykład niektó-
rzy młodzi mówili, że chcą 
pracować długo. A nawet jak 
najdłużej.

– Wtedy odpowiadaliśmy 
spokojnie, że my też chcemy 
pracować jak najdłużej, ale nie 
wszyscy tak mogą i nie wszy-
scy tego chcą. Więc nie powin-
ni decydować o tym politycy 
– mówi Mariusz Skrzypek.

A Jan Szewczyk wspomina 
pewne miłe i zabawne młode 
małżeństwo.

– Drzwi otworzył nam młody 
mężczyzna z dzieckiem na ręku. 
Po wysłuchaniu nas stwierdził
stanowczo, że nie chce podpisać
się na liście. Ale wtedy nagle po-
jawiła się jego żona, która strasz-
nie go skrzyczała: „Ty głupku, 
chcesz, żebym pracowała do 67 
lat. Już podpisuj listę...”. Bardzo
się śmialiśmy, ale to było sym-
patyczne.

Niestety, nasi koledzy spo-
tykali też starsze osoby, które

wykazywały dość egoistyczną
postawę, stwierdzając, że już
są na emeryturze, więc temat 
referendum ich nie dotyczy.

– Wtedy odpowiadaliśmy, 
że z pewnością mają dzieci 
albo wnuki, które może nie 
chcą pracować do 67 roku ży-
cia – mówi Adam Tylski. 

Podczas, jak to nazywają 
koledzy, „kolędowania”, zabie-
gając o podpisy mieszkańców 
pod wnioskiem, przyszła im do 
głowy pewna refleksja.

– Chodziliśmy po klatkach 
po godzinie 16. Wydawać by się 
mogło, że o tej porze ludzie po-
winni już wrócić z pracy. Ale tak 
nie było. W wielu mieszkaniach 
nikogo nie zastaliśmy. Więc cał-
kiem prawdopodobnie, że jednak 
ludzie jeszcze byli w pracy.

W centrach 
handlowych, 
kościołach, tam, gdzie 
są ludzie...

Koledzy zbierali także pod-
pisy w centrach handlowych, 
w przychodni i pod kościoła-
mi. Dużą życzliwością i pomo-
cą wykazali się księża, którzy 
podczas mszy informowali 
o inicjatywie „Solidarności”, 
tłumacząc, że osoby, które ją 
popierają, mogą podpisać się na 
liście wychodząc z kościoła. 

– Ale wnioski są różne. Na 
przykład w bazylice św. Brygi-
dy o naszej inicjatywie mówił 
w trakcie ogłoszeń ks. Ludwik 
Kowalski. I wprawdzie zebra-
liśmy tam około 150 podpisów, 
nie uważam jednak, aby był to 
dobry wynik. Przecież na mszy 
było dużo, dużo więcej osób.

Jan Szewczyk podkreśla 
stanowczo, że wielu kolegów

i koleżanek podeszło do akcji 
„Solidarności” bardzo poważ-
nie.

– Na uwagę szczególnie 
zasługują ci, którzy potrafili
zebrać dużo więcej podpi-
sów niż wynika to z liczby 
członków. Na przykład Flo-
rek Słomczyński z oddziału 
w Malborku, gdzie jest około
tysiąca związkowców, prze-
kazał nam listy z ponad trze-
ma tysiącami podpisów. Ale 
przecież nieźle napracowali 
się koledzy z PKP Cargo, Por-
tu Gdańskiego, Politechniki 
Gdańskiej, Elektrociepłowni 
Gdańsk, ze Stoczni Gdańsk 
i Gdańskiej Stoczni „Remon-
towa”, z oddziału w Gdyni, 
Tczewie i Malborku. Trudno 
wymienić wszystkich – wyja-
śnia szef Działu Organizowa-
nia i Rozwoju.

W Gdyni też pełna 
mobilizacja

Podobne refleksje ma Alek-
sander Kozicki z oddziału 
w Gdyni, w którym zebrano 
około 7 tysięcy podpisów. 
Chwali związkowców, którzy 
się zaangażowali.

– Pozytywnie oceniam 
ogólną mobilizację. Koleżan-
ki i koledzy z wielu zakładów 
pracy aktywnie zbierali pod-
pisy. Są nawet rekordziści, 
jak np. oświata w Gdyni, Port 
Gdynia, Stocznia Marynarki 
Wojennej czy Radmor, ale 
także małe komisje, jak np. 
Stocznia Remontowa Nauta, 
Fabryka Urządzeń Okrętowych 
czy PEWiK w Gdyni, które 
przekazały listy z dwukrotnie
większą liczbą podpisów niż 
mają członków.

W Gdyni także zbierano 
podpisy pod kościołami. So-
lidarnościową akcję przepro-
wadzono w kościele pw. św. 
Andrzeja Boboli na Obłużu, 
gdzie kanonikiem jest Sławo-
mir Decowski, duszpasterz
ludzi pracy. Zebrano tam ok. 
350 podpisów. W trzech innych 
kościołach zebrano  łącznie 
dalsze kilkaset podpisów. 

Kozickiemu pomagała tak-
że mama z koleżanką. Starsze 
panie dostarczyły listy z ponad
250 podpisami, które zbierały 
w kościele pw. Chrystusa Mi-
łosiernego w Redłowie. Szef 
oddziału w Gdyni ma także 
niewesołe refleksje.

– O zbieraniu podpisów 
pod wnioskiem o referendum 
ksiądz powiedział z ambony. 
Ale ludzie są bierni. Na mszach 
było przecież kilka tysięcy 
osób. Powoli niestety ludzie
stają się widzami we własnym
życiu, coraz ciężej zmotywo-
wać ich do solidarności, od-
powiedzialności za los swój 
i innych – mówi Kozicki. – Ale 
potem ci sami bierni ludzie re-
cenzują wydarzenia. I często
wygłaszają opinie negatywne.  
Na szczęście nie można tego 
powiedzieć o wszystkich. Mam
takie przeświadczenie, że u nas 
w Związku jest wielu mądrych
ludzi, o postawie nieegoistycz-
nej. To buduje.

Olga Zielińska

Nie opowiadamy o wielu kole-
żankach i kolegach, którzy po-
przez zaangażowanie w akcję 
pokazali, co znaczy dziś słowo 
„solidarność”, co znaczy być 
dobrym związkowcem. Chcie-
libyśmy jednak podziękować 
wszystkim.

AKCJA ZBIERANIA PODPISÓW POD WNIOSKIEM O REFERENDUM 

Pospolite ruszenie

Wysoką poprzeczkę 
postawił przewod-
niczący Regionu 

Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność” Krzysztof Dośla. Na 
ostatnim posiedzeniu Zarządu
Regionu powiedział: – Jest nas
prawie 40 tysięcy. Niech każdy 
z nas złoży tylko jeden podpis, 
będziemy mieli ich 40 tysięcy. 
Ale przecież każdy z nas ma 
rodzinę, znajomych. – To po-
winno być pospolite ruszenie, 
wszyscy powinniśmy się w to 
zaangażować – podkreślał Ja-
cek Rybicki, członek Prezy-
dium ZRG.

Trzeba tłumaczyć 
i tłumaczyć

Skuteczną akcję zbierania 
podpisów rozpoczęli natych-
miast koledzy z Działu Orga-
nizowania i Rozwoju. Zła po-
goda i zimno uniemożliwiały 
zbieranie podpisów na ulicy, 
dlatego postanowili zapukać
bezpośrednio do mieszkań. 
Pojechali na Chełm, na duże 
osiedle. Odwiedzili osiem blo-
ków. Rozmawiali z wieloma 
ludźmi.

– Szliśmy piętro po piętrze. 
Dzwoniliśmy do wszystkich
drzwi. Czasem były zabawne 
sytuacje, bo ludzie nagle rów-
nocześnie wychodzili z róż-
nych mieszkań. Popatrywali na 
siebie zaskoczeni – opowiada 
Jan Szewczyk, kierownik 
działu.

A potem trzeba było prze-
konać do złożenia podpisu pod 
wnioskiem. Nie było to łatwe.

– Ludzie nie byli agresyw-
ni, raczej zdziwieni, ale reakcje 
były różne – opowiada Adam 
Tylski z Działu Organizowania 
i Rozwoju. –  Na ogół przyjmo-
wali nas przyjaźnie. Tłumaczy-
liśmy spokojnie, o co chodzi, 
dlaczego trzeba się podpisać, 
dlaczego powinno być referen-
dum, w którym zwykli ludzie 
mogliby wypowiedzieć się, 
czy chcą podwyższenia wieku 
emerytalnego.

Wiele osób nie słyszało 
o projekcie ustawy rządu albo
też nie miało na ten temat żad-
nego zdania.

–  Tłumaczyliśmy, że w naj-
bliższym czasie rząd chce 
przyjąć ustawę, która wydłuży
czas oczekiwania na emerytu-

W czasie spotkania przedstawicieli organizacji zakładowych Regionu Gdańskiego w kinie 
Neptun zbierane były podpisy pod wnioskiem o referendum emerytalne.
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W filmie promującym przeprowadzenie referendum eme-
rytalnego, przygotowanym przez NSZZ „Solidarność”, 
tajemnicza ręka odsuwa co kilka chwil ławkę, do której 
z coraz większym trudem zmierza zmęczony pracownik. 
Gdy w końcu „dogania” miejsce swojego odpoczynku przy 
liczbie 67, nie ma nawet siły porządnie odpocząć. To trochę 
humorystyczna, ale nieprzesadzona wizja tego, co planuje 
zafundować nam rząd. 

się w roku 2020 w przypadku 
mężczyzn i w 2040 r. w przy-
padku kobiet. Jeśli rząd zreali-
zuje swoje plany, już obecni 
55-latkowie będą pracować 
dłużej niż miałoby to miejsce 
w dotychczasowym systemie.

Zmiany mają objąć również 
system emerytalny rolników 
i służb mundurowych oraz spo-
sób waloryzacji rent i emerytur 
(z procentowej, odnoszącej się 
do poziomu inflacji, na kwoto-

wą, czyli bardziej uznaniową, 
uzależnioną od kondycji bu-
dżetu państwa w danym mo-
mencie).

Zdecydowane „nie” takim 
planom rządu powiedziała „So-
lidarność”: Komisja Krajowa, 
jak i zarządy regionów oraz 
przedstawiciele poszczegól-
nych organizacji zakładowych. 
O wielkim sukcesie związko-
wej inicjatywy ws. referendum 
dotyczącego zmian w systemie 
emerytalnym, który mówi sam 
za siebie, piszemy na str. 6.

Zarząd Regionu Gdańskie-
go już w grudniu ubiegłego 
roku przyjął odpowiednie sta-
nowisko, w którym pokreślił, 
że „dłuższe pozostawanie na 
rynku pracy powinno być do-
browolne i wspierane przez 
państwo odpowiednim syste-
mem zachęt dla pracowników 
i pracodawców”.

Nie ten kierunek

NSZZ „Solidarność” kwe-
stionuje nie tylko zrównanie 
i podniesienie wieku emery-
talnego oraz tryb wprowadza-
nia tak ważnych zmian (bez 
dialogu ze społeczeństwem), 
ale także generalny kierunek 
zmian systemowych. Wydaje 
się, że rząd wybrał rozwiąza-
nie najprostsze z możliwych 
– prostą decyzję administracyj-
ną, która pozornie może łatwo 
zmniejszyć obciążenia finan-
sowe państwa, a jednocześnie 
utrwali liberalny wizerunek 
gabinetu w środowiskach euro-

Mowa oczywiście o wybranych 
zawodach, w których relacje 
między trudnymi warunkami 
pracy a wiekiem emerytalnym 
powinno określać niezależne 
orzecznictwo sądowe.

W sytuacji, gdy rząd upiera 
się przy zrównaniu wieku eme-
rytalnego kobiet i mężczyzn, 
warto rozważyć ponadto uza-
leżnienie wieku uprawniają-
cego kobiety do przejścia na 
emeryturę od liczby urodzo-
nych przez nie dzieci. I tak za 
każdego potomka wiek emery-
talny pań mógłby obniżać się 
o dwa lub trzy lata.

Skąd wziąć pracę?

Kolejnym argumentem 
przeciw proponowanym przez 
rząd zmianom w systemie eme-
rytalnym jest obecna i przyszła 
sytuacja na polskim rynku pra-

Praca aż DO ŚMIERCI?

Przypomnijmy, że rząd 
PO-PSL planuje zrów-
nanie wieku emerytal-

nego kobiet i mężczyzn oraz 
podniesienie go do poziomu 
67 lat (obecnie kobiety mogą 
przejść na emeryturę w wie-
ku 60, a mężczyźni 65 lat). 
Ma się to odbywać stopniowo 
od 2013 r. – wiek emerytalny 
będzie podnoszony o kolejny 
miesiąc co cztery miesiące, 
a zatem cały proces zakończy 

Kadry z filmu promującego przeprowadzenie referendum 
emerytalnego.

Przywileje mundurowych 
częściowo zachowane
Rząd planuje zmiany nie tylko w systemie emerytur 
powszechnych, ale i mundurowych. Żołnierze wstępujący 
do służby po 1 stycznia 2013 r. prawo do świadczenia 
nabędą po przepracowaniu 25 lat i ukończeniu 55 roku 
życia. Wyjątek uczyniono dla żołnierzy pełniących obecnie 
służbę kandydacką i słuchaczy szkół wojskowych, którzy po 
1 stycznia 2013 r. odpowiednio zostaną przyjęci do służby 
stałej lub ukończą studia. Ci wojskowi będą mieli prawo 
wyboru między obecnym a nowym systemem emerytur 
mundurowych. Nowe zasady przejścia na emeryturę mają 
również obowiązywać policjantów, którzy do służby przyjdą 
1 stycznia 2013 r. Prawo do emerytury osiągną nie po 15 
(jak dotychczas), ale dopiero po 25 latach pracy, a wysokość 
świadczenia będzie wyliczana na podstawie średniej pensji 
w ostatnich 3 latach pracy. To dlatego komendy policji 
w całym kraju przeżywają obecnie oblężenie chętnych do 
pracy. Przyjętych do służby w 2012 r. obowiązywać będą 
dotychczasowe przepisy.

Emerytury 
a zarządzanie 
wiekiem
Nic nie wskazuje na to, 
by przy okazji podnie-
sienia wieku emerytal-
nego rząd planował 
wprowadzić systemo-
we rozwiązania z za-
kresu tzw. zarządzania 
wiekiem. Jeśli coraz 
więcej starszych osób 
ma coraz dłużej praco-
wać, należy stworzyć 
im do tego odpowied-
nie warunki. W całej 
Europie wdraża się 
elementy zarządzania 
wiekiem ułatwiające 
bądź umożliwiające 
pracę osobom po 50 
roku życia, takie jak 
możliwość elastyczne-
go czasu pracy, system 
szkoleń i doradztwa, 
promocja zdywersy-
fikowanego środowi-
ska pracy łączącego 
młodych i starszych 
pracowników itp. Jak 
będzie w Polsce? 

Już 44 tysiące podpisów 
w Regionie Gdańskim!
– 43 663 podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie 
referendum ws. zmian w systemie emerytalnym zebrano do 
końca stycznia w Regionie Gdańskim NSZZ „Solidarność” 
– poinformował Jan Szewczyk, kierownik Działu Organi-
zowania i Rozwoju Zarządu Regionu Gdańskiego. W całej 
Polsce zebrano już ponad milion podpisów. Sukces akcji 
przeszedł najśmielsze oczekiwania. 
– Chcemy zebrać jak najwięcej podpisów. Nie mamy proble-
mu z mobilizacją ludzi, kiedy wiedzą, że sprawa ich dotyczy. 
Mobilizacja będzie też potrzebna, kiedy nasz wniosek o refe-
rendum będzie głosowany w Sejmie. Nie wyobrażam sobie, 
żeby wtedy pod Sejmem zabrakło „Solidarności”. Musimy 
być przygotowani do zdecydowanych działań – podkreślał 
na konferencji prasowej po obradach Komisji Krajowej 
w Białymstoku pod koniec stycznia przewodniczący „S” 
Piotr Duda.  
Do tego, aby sprawa referendum stanęła na forum Sejmu, 
wymagane było 500 tys. podpisów, a więc połowa już 
zebranej przez „Solidarność” liczby. Związek chce złożyć 
wniosek referendalny w parlamencie dopiero w momencie 
przygotowania przez rząd projektu zmian w systemie eme-
rytalnym i poddania go konsultacjom społecznym. Zbieranie 
podpisów potrwa zatem jeszcze kilka tygodni. Na Pomorzu 
podpisy można składać w organizacjach związkowych 
różnego szczebla oraz w specjalnym punkcie na parterze 
siedziby NSZZ „S” przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku. 
Listę do zbierania podpisów można również pobrać ze stro-
ny Regionu Gdańskiego www.solidarnosc.gda.pl. pejskich (na czym temu rządo-

wi chyba wyjątkowo zależy). 
Pozornie, bo przecież pod-
niesienie podatków nie ozna-
cza automatycznie większych 
wpływów do budżetu.

„Solidarność” uważa, że 
czynnikiem branym pod uwa-
gę przy uzyskiwaniu prawa 
do świadczenia emerytalnego 
i jego wysokości nie powinien 
być wyłącznie wiek, ale rów-
nież staż pracy. Po pierwsze, 
byłoby to bardziej sprawiedli-
we. Po drugie, stymulowało-
by pracowników do dłuższej 
i bardziej wydajnej pracy. Po 
trzecie, wyeliminowało skraj-
ne, ale jednak zdarzające się 
sytuacje, w których osoby 
z wyniszczającym, np. 50-let-
nim stażem pracy (wliczając 
szkoły przyzakładowe), nie 
miałyby wciąż prawa do przej-
ścia na zasłużony odpoczynek. 
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Jak to jest w Europie

Państwo Wiek emerytalny 
kobiet

Wiek emerytalny 
mężczyzn

Austria 60 65

Belgia 60 63

Czechy 60 61 lat i 8 miesięcy

Estonia 60 63

Francja* 60 60

Hiszpania 65 65

Holandia 65 65

Niemcy** 65 65
*   Do 2018 r. zostanie podniesiony do 62 lat
** Do 2029 r. zostanie podniesiony do 67 lat

cy oraz prognozowana sytuacja 
demograficzna kraju. Już w tej 
chwili największe strukturalne 
problemy bezrobocia w Polsce 
stanowią późny wiek inicjacji 
zawodowej młodych ludzi (do 
25 roku życia) oraz wysoki od-
setek pozostających bez pracy 
osób starszych (po 55 roku 
życia). Jeśli nie ma pracy dla 
osób zbliżających się, jakby 
nie patrzeć, do emerytury, jaki 
jest sens w powiększaniu tej 
grupy? 

Kondycja całego 
systemu

Tymczasem dla kondycji 
całego systemu ubezpieczeń 
społecznych – zwłaszcza 
w przyjętym w Polsce mode-
lu łączonym, w którym póki 
co zasada solidarności poko-
leń dominuje nad systemem 
kapitałowym – kluczowe są 
właśnie relacje między liczbą 
emerytów, bezrobotnych i osób 
pracujących. „Solidarność” 
stoi na stanowisku, że pod-
wyższenie wieku emerytal-
nego nie rozwiąże proble-
mów z deficytem Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych. 
Związek za jeden ze sposobów 
na poprawę kondycji systemu 
emerytalnego uważa wzrost 
liczby zatrudnionych, co pod-

wyższy ogólną sumę środków 
funduszu emerytalnego.

Powszechność i szczelność 
– to dwa podstawowe elemen-
ty, które w ocenie „S” byłyby 
najlepszym rozwiązaniem 
na bolączki naszego systemu 
emerytalnego. Zarząd Regio-
nu Gdańskiego w stanowisku 
przyjętym 5 grudnia ub.r. 
zdecydowanie domagał się 
„uszczelnienia systemu ubez-
pieczeń społecznych, m.in. po-
przez ograniczenie zatrudnie-
nia umożliwiającego omijanie 
systemu ubezpieczeń czy dzia-
łania skierowane na tworzenie 
nowych miejsc pracy”.

Przywrócić solidarność 
w systemie

Jeszcze jeden problem pol-
skiego systemu emerytalnego, 
bardziej w perspektywie przy-
szłości niż teraźniejszości, to 
plaga tzw. umów śmieciowych. 
Związek w prowadzonej od 
kilkunastu miesięcy kampanii 
przeciw tej formie zatrudnia-
nia podkreślał wielokrotnie, 
że wpływają one negatywnie 
nie tylko na bieżącą sytuację 
na rynku pracy, stabilność za-
trudnienia i stopę bezrobocia, 
ale również na cały system 
ubezpieczeń społecznych. 
Przypomnijmy, że pracodaw-

Sprawdź, kiedy rząd pozwoli Ci 
przejść na emeryturę

Data urodzenia
Rok przejścia na 
emeryturę / wiek 

(K)

Rok przejścia na 
emeryturę / wiek 

(M)

luty 1987 r. luty 2054 r. (67 lat) luty 2054 r. (67 lat)

luty 1977 r. luty 2044 r. (67 lat) luty 2044 r. (67 lat)

luty 1967 r. listopad 2031 r. 
(64 lata i 9 m-cy) luty 2034 r. (67 lat)

luty 1957 r. lipiec 2018 r. (61 
lat i 5 m-cy) luty 2024 r. (67 lat)

Emerytury 
to sprawa 
szczególna
KRZYSZTOF DOŚLA, 
przewodniczący 
ZRG NSZZ „S”
– „Solidarność” uwa-
ża, że podniesienie 
wieku emerytalnego 
jest – jak mówi art. 
125 Konstytucji RP 
– „sprawą o szcze-
gólnym znaczeniu dla 
państwa”. Państwa, 
czyli ogółu obywate-
li. O tym, jak długo 
mamy pracować 
i kiedy uzyskamy pra-
wa emerytalne, lepiej 
decydować samemu. 
Nie zostawiajmy 
tego politykom! Nie 
mogą o tym decydo-
wać tylko względy 
ekonomiczne, deficyt 
budżetu państwa 
i stan instytucji gro-
madzących środki na 
nasze emerytury.

cy osób zatrudnionych na 
umowy śmieciowe nie muszą 
odprowadzać za nie składek 
na ubezpieczenie emerytalne 
(w przypadku umów o dzieło) 
lub odprowadzają je na niż-
szym poziomie (niektóre przy-
padki umów-zleceń). Podobnie 
jest w przypadku jednoosobo-
wych „firm”, często wykonu-
jących pracę tylko dla jednego 
zleceniodawcy, czyli de facto 
pracodawcy. Taka sytuacja dla 
pracownika pozornie jest ko-
rzystna – mniejsza składka do 
systemu oznacza więcej pienię-
dzy w kieszeni. 

Preferencyjne  sk ładki 
emerytalne to jednak krót-
kowzroczne myślenie, które 
wpływa nie tylko na wysokość 
przyszłej emerytury konkretnej 
osoby, ale na stabilność całego 
systemu. W tym kontekście 
państwo, które umywa ręce, nie 
walczy z umowami śmiecio-
wymi i szermuje argumentem 
możliwości prywatnych ubez-
pieczeń społecznych, postępuje 
wyjątkowo nieodpowiedzial-
nie. Na jednej z konferencji 
w ubiegłym roku europejscy 
eksperci gospodarczy mówili 
wprost, że polski rząd, wręcz 
promujący umowy śmieciowe, 
postępuje jak zbiorowy samo-
bójca. Niestety, konsekwencje 
takiej polityki poniosą przyszli 
emeryci.

Nieodpowiedzialny 
rząd

Nieodpowiedzialność rządu 
w sprawie stabilności systemu 
ubezpieczeń społecznych nie 
powinna jednak dziwić. Gabi-
net Donalda Tuska już wcze-

Podniesienie wieku 
emerytalnego boleśnie 
uderzy w pracowników
JANUSZ ŚNIADEK, poseł na Sejm RP
Z dużą satysfakcją i uznaniem przyjąłem decyzję Komisji 
Krajowej o ustanowieniu roku 2012 Rokiem Stabilnego 
Zatrudnienia. Problem ucieczki pracodawców od stałych 
umów o pracę staje się ogromnym zagrożeniem dla polskiej 
gospodarki. Nie musimy sobie tego tłumaczyć (…) Teraz 
trzeba przygotować i przeprowadzić kampanię. Hasło 
walki z tą patologią trzeba przełożyć na język konkretnych 
rozwiązań i postulatów.
Chcę zaproponować Komisji Krajowej przyjęcie dwóch 
postulatów, moim zdaniem absolutnie kluczowych dla 
zahamowania kryzysu na rynku pracy. Co ważniejsze, pro-
ponowane rozwiązania nie tylko w niczym nie uszczuplają 
budżetu państwa, ale  przeciwnie – znacząco go zasilą. 
Uszczelnienie systemu ubezpieczeń społecznych powin-
no być dzisiaj priorytetem rządu.
Pierwszy postulat dotyczy przestrzegania i skuteczniejszej 
egzekucji istniejącego prawa, drugi – uczciwej konkurencji.
1. Wyposażenie Państwowej Inspekcji Pracy w uprawnienie 

do wydawania nakazów o istnieniu stosunku pracy wszę-
dzie tam, gdzie uzna, że wyczerpane zostały przesłanki 
art. 22 Kodeksu pracy. Pracodawca mógłby odwoływać 
się do sądu pracy.

2. Zniesienie dyskryminacji stosunku pracy przez zrównanie 
obciążeń podatkiem i składką ZUS świadczonej pracy 
niezależnie od formy prawnej zawartej umowy.

Podejmowanie przez rząd dla ratowania finansów publicz-
nych innych działań, takich jak np. podnoszenie wieku 
emerytalnego, boleśnie uderzających w pracowników 
i najsłabsze grupy społeczne bez uprzedniego zrealizowania 
tych postulatów świadczyć będzie o nierównym rozkładaniu 
ciężarów kryzysu, o wielkiej hipokryzji i złej woli rządzących.

List Janusza Śniadka do przewodniczącego 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy, Gdynia, 

24 stycznia 2012 r.

śniej dał dowody, że tak „od-
ległą” kwestię jak wysokość 
przyszłych emerytur traktuje 
instrumentalnie, przedkłada-
jąc przed nią doraźne potrzeby 
budżetowe. W projekcie bu-
dżetu na rok 2012 r. już po raz 
drugi z rzędu uwzględniono 
wykorzystanie środków Fun-
duszu Rezerwy Demograficz-
nej, który jako swego rodzaju 
polisa emerytalna całego pań-
stwa miał być rzekomo „nie 
do ruszenia” do 2020 r. (czyli 
momentu wejścia w wiek eme-
rytalny wyżu demograficznego 
z lat 50.). 

Podobnie należy oceniać 
działania rządu ws. Otwartych 
Funduszy Emerytalnych. Od 
2011 r. część składki emerytal-

nej przekazywanej wcześniej do 
OFE trafia do Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych. Środki 
zgromadzone w państwowym 
zakładzie w powszechnej oce-
nie będą niższe, ale za to są 
pewniejsze. Być może, przede 
wszystkim są jednak „wirtu-
alne”. W przeciwieństwie do 
indywidualnych kont w OFE 
składki odprowadzane do ZUS 
są przecież jedynie przypisane 
poszczególnym osobom, realne 
pieniądze trafiają do wspólnej 
puli, która nie jest nawet prze-
znaczana na przyszłe emery-
tury, ale na bieżące wydatki. 

Tymczasem rząd zapowiada 
dalsze łatanie budżetu kosz-
tem składki do OFE. Kolejna 
jej część na kilka lat przed 
przejściem osoby ubezpieczo-
nej na emeryturę ma trafiać na 
konto w ZUS, by w ten sposób 
uniknąć ryzyka utraty w ostat-
nim momencie zgromadzo-
nego dorobku emerytalnego. 
Założenie być może słuszne, 
rządowi Donalda Tuska po raz 
kolejny warto jednak podsu-
nąć hasło dialogu społecznego 
– „Solidarność” skłania się 
do rozwiązania, aby to każdy 
ubezpieczony sam decydował 
o podziale swoich środków 
pomiędzy OFE i ZUS.

W całej sprawie nasuwa 
się smutna puenta. Być może 

twórcom „rewolucji” w syste-
mie emerytalnym chodzi o to, 
by okres pobierania świadcze-
nia był jak najkrótszy? Jeśli 
uwzględnimy średnią długość 
życia w Polsce (79,4 dla kobiet 
i 71,1 dla mężczyzn) oraz stan 
zdrowia Polaków i systemu 
opieki zdrowotnej, wciąż od-
biegające znacząco od śred-
niej w Unii Europejskiej, hasło 
przeciwników zmian w syste-
mie emerytalnym – „Praca aż 
do śmierci?” – nie wydaje się 
wcale absurdalne.

Adam Chmielecki



8 Nr 2/luty 2012

PRACA

Umowy śmieciowe to 
nowe pojęcie, które 
przebojem weszło do 

naszego języka w roku ubie-
głym. Trafnie czy nie, ale opi-
suje wielki problem zarówno 
w wymiarze osobistym osoby, 
której dotyczy, jak też w wy-
miarze rynku pracy, całej go-
spodarki i budżetu kraju oraz 
ubezpieczeń społecznych. 
Opisuje narastające od wielu 
lat zjawisko zaniku stałych 
umów o pracę i zastępowania 
ich umowami czasowymi, sa-
mozatrudnieniem, umowami 
o dzieło i umowami-zlecenia-
mi oraz zatrudnianiem przez 
agencje pracy tymczasowej. 
To w dużym uproszczeniu naj-
szersza definicja umów śmie-
ciowych. Wymaga uściśleń, 
bo na przykład nie wszyscy 
umowy śmieciowe rozumieją 
tak szeroko. Faktem jednak 
jest, że młodzi ludzie zaczęli 
buntować się przeciwko tej 
dyskryminującej (nie tylko ich 
zdaniem) formie zatrudniania. 
Temat jest doniosły i zasługuje 
na poważną dyskusję. 

W „Rzeczpospolitej” od 
połowy stycznia pojawiła się 
seria artykułów, których auto-
rzy bronią umów śmieciowych. 
Argumenty wobec przeciwni-
ków tych umów są różne. Od 
obraźliwego, że „praca na etat 
najbardziej opłaca się państwu 
i pewnej kategorii nierobów, 
którzy chcą mieć etat, a nie 
pracować”, poprzez zarzut bra-
ku refleksji, aż do słusznego ze 
wszech miar apelu: „dyskusja 
na temat elastycznych form 
pracy powinna brać pod uwa-
gę nie tylko emocje, ale także 
rzetelną wiedzę”. Dodajmy 
– powinna być uczciwa. 

Nie wystarczy polemika 
tylko z niektórymi, czasem 
urojonymi poglądami, które 
przypisze się niesłusznie swo-
im adwersarzom. Postanowi-
liśmy zabrać głos, ponieważ 
dotychczas wypowiadający się 
w obronie umów śmieciowych 
autorzy nie odnieśli się do na-
szym zdaniem kwestii pod-
stawowych. Nie ocenili tego 
zjawiska w świetle obowiązku 
przestrzegania prawa oraz za-
sady uczciwej konkurencji. 

Po pierwsze trzeba stwier-
dzić, że są sytuacje, kiedy 
zastępowanie stosunku pracy 
innymi formami jest upraw-
nione, jeśli odbywa się zgod-
nie z prawem. Jednak takie 
umowy nie mogą stawać się 
regułą. Problem zaczyna się 

wtedy, gdy łamiąc prawo, 
umowę o pracę zastępuje się 
inną formą wyłącznie w celu 
uniknięcia podatku, składki na 
ubezpieczenia społeczne lub 
ominięcia przepisów Kodeksu 
pracy. Przypomnijmy zatem, 
że w świetle obowiązującego 
prawa, tj. artykułu 22 Kodeksu 
pracy, umowa spełniająca mo-
delowe cechy określone w tym 
przepisie jest umową o pracę 
bez względu na jej nazwę. 
Ponadto Kodeks pracy prze-
widuje wprost zakaz zastępo-
wania umów o pracę umowami 
cywilnoprawnymi. Tymczasem 
z wielu wypowiedzi na temat 
umów śmieciowych wynika, 
że wybór rodzaju zatrudnienia 
objęty jest całkowitą swobo-
dą stron, które nie są niczym 
w tym wyborze ograniczone. 

art. 22 Kodeksu pracy stanowi 
nieuczciwą konkurencję wobec 
pracodawców przestrzegają-
cych prawa pracy. To przyczy-
nek między innymi do dyskusji 
o tzw. kontraktach i komercja-
lizacji w służbie zdrowia. Nie-
stety, ale do kwestii przestrze-
gania obowiązującego prawa 
i zasad uczciwej konkurencji 
autorzy artykułów w „Rzecz-
pospolitej” się nie odnoszą. 

Polska boryka się dzisiaj 
z olbrzymim deficytem i rosną-
cym długiem publicznym. Rząd 
dla ratowania budżetu i syste-
mu ubezpieczeń społecznych 
zapowiada podniesienie wie-
ku emerytalnego, równocze-
śnie tolerując zjawisko coraz 
bardziej masowej ucieczki od 
płacenia podatku i składek na 
ubezpieczenia społeczne przez 
odejście od stosunku pracy. 

Jeszcze o najpoważniejszym 
argumencie używanym przez 
orędowników umów omijają-
cych Kodeks pracy i daniny 
publiczne. Umowy śmieciowe 
albo bezrobocie. Czy to realny 
dylemat? Jeśli tak, to w nie 
większym stopniu niż ryzyko, 
że podwyżki cen surowców, 
paliwa lub energii spowodują 
wzrost cen towarów na rynku. 
W ślad za tym nastąpi spadek 
sprzedaży i produkcji, a na 
końcu zwolnienia. Umowy 
śmieciowe albo bezrobocie 
– czyżby pracodawcy zatrud-
niali pracowników nie dlate-
go, że świadczona przez nich 
praca jest konieczna, ale tylko 
dlatego, że jest tania. Umowy 
śmieciowe są prostym instru-
mentem obniżania kosztów 
niezbędnej pracy poniżej 
jej wartości, czyli wyzysku. 
Społeczna odpowiedzialność 
biznesu przegrywa z filozofią 

O umowach śmieciowych 
KRYTYCZNIE

NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Forum Związków Za-
wodowych nie odebrały Nagrody im. Andrzeja Bącz-
kowskiego, przyznanej im za zaangażowanie we 

wspieranie dialogu społecznego. To forma protestu przeciw 
fikcji dialogu uprawianej ich zdaniem przez rząd. „Solidar-
ność” i pozostałe związki już 16 stycznia zawiesiły swój 
udział w pracach zespołów Komisji Trójstronnej. Głównym 
argumentem związkowców jest faktyczne zaprzestanie prac 
przez komisję, która nie zebrała się na posiedzeniu plenar-
nym od lipca ub. roku, a od listopada do stycznia nie miała 
przewodniczącego. Dopiero 18 stycznia premier Donald Tusk 
zarekomendował na przewodniczącego komisji ministra pracy 
i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza. „S” 
zaakceptowała ten wybór, choć widziałaby w tej roli polityka 
z silniejszą pozycją w rządzie, np. wicepremiera Rostowskie-
go lub nawet premiera.

Fikcja dialogu – co wiemy nie od dziś – rozprzestrzenia 
się także w mediach. Oto w „Rzeczpospolitej” z 31 stycznia 
znajdujemy krótką relację z uroczystości wręczenia nagrody. 
W tekście wspomina się jedynie o wyróżnieniu dla prof. Ju-
liusza Gardawskiego z SGH (którego znamy, cenimy i któ-
remu składamy gratulacje). Ani słowa o wyróżnieniu również 
organizacji związkowych i ich proteście.

Być może „Rzeczpospolita” po prostu uznaje działalność 
związków zawodowych za mało istotny element życia pu-
blicznego. To ostatnie jest prawdopodobne, zważywszy, że od 
kilku miesięcy gazeta posiada nowego właściciela i redaktora 
naczelnego, którzy nie kryją swojego liberalnego spojrzenia 
na świat. Dziennik od kilku tygodni publikuje cykl całostroni-
cowych wywiadów z ekspertami, będący jedną wielką kampa-
nią w obronie umów śmieciowych. Wystarczy przytoczyć dwa 
cytaty z rozmowy z głównym ekonomistą jednego z banków, 
opublikowanej 1 lutego: „Problemem prawa pracy w Polsce 
jest nieracjonalna ochrona zatrudnionych na stałe” i „Zamiast 
demonizować umowy czasowe, lepiej skupić się na reformach, 
które rzeczywiście mogą zwiększyć zatrudnienie”.

Adam Chmielecki

Jeśli mamy do czynie-
nia z wykonywaniem 
pracy, w której jej 
wykonawca jest podpo-
rządkowany podmio-
towi zatrudniającemu, 
to w świetle prawa 
doszło do nawiąza-
nia stosunku pracy 
z wszelkimi płynącymi 
stąd konsekwencjami. 
Sugerowanie, że jest 
inaczej, wprowadza 
w błąd. 

Fikcja dialogu 
także w mediach

A przecież tak nie jest. Jeśli 
mamy do czynienia z wyko-
nywaniem pracy, w której jej 
wykonawca jest podporząd-
kowany podmiotowi zatrud-
niającemu, to w świetle prawa 
doszło do nawiązania stosun-
ku pracy z wszelkimi płyną-
cymi stąd konsekwencjami. 
Sugerowanie, że jest inaczej, 
wprowadza w błąd. Umowa 
cywilnoprawna może być bez 
żadnych przeszkód zawierana, 
jeśli w jej ramach wykonywane 
są usługi jednorazowe, doraźne 
czy samodzielne i niewymaga-
jące bieżącego kierownictwa 
ze strony pracodawcy. 

Po drugie, z umowami 
śmieciowymi wiąże się pro-
blem uczciwej konkurencji. 
Nie trzeba uzasadniać, że sto-
sowanie pozakodeksowych 
form zatrudnienia w celu ob-
niżania kosztów z naruszeniem 

na badania ekonometryczne 
OECD, które nie potwierdza-
ją tezy o ścisłej zależności 
pomiędzy poziomem ochrony 
stabilności zatrudnienia a po-
ziomem bezrobocia. W rapor-
cie OECD Eployment Outlook 
2004 możemy wyczytać, że 
pewien poziom ochrony trwa-
łości zatrudnienia w połącze-
niu z efektywnym systemem 
zasiłków dla bezrobotnych 
i pomocy osobom bezrobot-
nym w poszukiwaniu pracy 
może się przyczynić do lep-
szego funkcjonowania rynku 
pracy, a ochrona stosunku 
pracy wpływa raczej nie na 
ogólny poziom bezrobocia, 
ale na jego strukturę – im 
większy poziom ochrony, tym 
wyższy poziom bezrobocia 
długotrwałego oraz mniejsza 
skala bezrobocia krótkotrwa-
łego. 

Dlatego w imię sprawiedli-
wości i solidarności społecznej, 
przestrzegania prawa i uczciwej 
konkurencji jesteśmy przeciwni 
zastępowaniu stosunku pracy 
umowami śmieciowymi. Tym, 
którzy bronią umów śmiecio-
wych, patrząc na ten problem 
wyłącznie przez pryzmat eko-
nomii jednej firmy, zwracamy 
uwagę, że za świadczoną pracę 
trzeba płacić tak samo uczciwie 
jak za towar w sklepie, surow-
ce, energię itd. 

Jakub Stelina
Janusz Śniadek 

Tekst został przesłany do 
redakcji „Rzeczpospolitej”, 
jest on reakcją na cykl artyku-
łów, które ukazały się w tym 
dzienniku, jednostronnie 
pokazującym problem umów 
śmieciowych. 

Umowy śmieciowe 
albo bezrobocie. Czy 
to realny dylemat? 
Czyżby pracodawcy 
zatrudniali pracow-
ników nie dlatego, że 
świadczona przez nich 
praca jest konieczna, 
ale tylko dlatego, że 
jest tania?

gospodarki rabunkowej bez 
inwestowania w ludzi. Warto 
też przy okazji powołać się 
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– NSZZ „Solidarność” 
prowadzi kampanię prze-
ciwko tzw. umowom śmie-
ciowym. Czy inspektorzy 
Państwowej Inspekcji Pracy 
kontrolując w przedsiębior-
stwie umowy, na podstawie 
których są zatrudniani pra-
cownicy, badają, czy dana 
praca powinna być wykony-
wana na podstawie stosunku 
pracy, czy może wystarczy 
umowa cywilnoprawna?

– Termin „umowy śmiecio-
we” nie funkcjonuje w prawie. 
W mowie potocznej  określa się 
tak takie umowy, które są nie-
zgodne ze stanem prawnym. 
Nie można powiedzieć, że każ-
da umowa o dzieło czy umowa-
-zlecenie to umowa śmieciowa. 
Wręcz przeciwnie – pracodawcy 
i pracownicy potrzebują możli-
wości pracy niekiedy w oparciu 
o umowę cywilnoprawną. Musi 
ona jednak nosić rzeczywiście 
cechy umowy cywilnopraw-
nej. Inspektor pracy w trakcie 
kontroli, jeżeli ma sygnał, że 
pracownicy uważają, że nie 
wszystko jest w porządku z ich 
umowami, na podstawie któ-
rych świadczą pracę, musi prze-
analizować, czy dana umowa-
-zlecenie czy o dzieło nie nosi 
cech stosunku pracy.

i czasie wyznaczonym przez 
pracodawcę. Te cechy mu-
szą być przeważające. Jeżeli 
inspektor stwierdzi podczas 
kontroli, iż zawarto umowę 
o dzieło w celu ominięcia pra-
wa, ma możliwość wydania 
środka prawnego o uznanie 
danej umowy cywilnoprawnej 
za stosunek pracy. Jeśli praco-
dawca tego nie zrobi, inspek-
tor pracy może wnieść pozew 
do sądu o ustalenie stosunku 
pracy. 

– Czy inspektorzy często ko-
rzystają z tego uprawnienia?

– Bardzo rzadko. Dlatego, że 
sądy w ostatnich latach w orze-
czeniach kierują się przede 
wszystkim wolą stron. Inspektor 
badając dokumenty musi stwier-
dzić, czy osoby zawierając daną 
umowę godziły się świadomie 
na zawarte w niej warunki.

– Ale pracownik często 
nie ma wyboru: albo zawrze 
umowę-zlecenie, albo żadną.

– Pracownik musi być świa-
domy konsekwencji swojej 
postawy. Częstokroć jest tak, 
że pracownik świadczy pracę 
przez kilka miesięcy bez żadnej 
umowy i dopiero wtedy, gdy 
pracodawca przestaje mu pła-
cić, zaczyna dochodzić swoich 
praw. Jeśli pracodawca zatrud-

dawców byłby sąd pracy. Czy 
takie uprawnienia pomogłyby 
w egzekwowaniu prawa?

– Bezspornie. Inspektor 
pracy jest państwowym orga-
nem wykonawczym i kieruje 
się zapisami prawa. Jeśli by-
łaby regulacja prawna dająca 
inspektorowi uprawnienia do 
wydania nakazu w sytuacji, kie-
dy stwierdzi w trakcie kontroli, 
że jest naruszane prawo w celu 
ominięcia przepisów,  to pozwo-
liłoby to skrócić proces przy-
wracania prawidłowego stanu 
prawnego. Nawet w najspraw-
niej działającym sądzie nie trwa 
to krócej niż trzy miesiące. A tu 
byłaby decyzja administracyjna 
opatrzona rygorem natychmia-
stowej wykonalności. Takie 
rozwiązanie byłoby skutecznym 
narzędziem w walce z nieuczci-
wymi pracodawcami. 

– Zwolennicy umów śmie-
ciowych mówią, że jeśli ogra-
niczy się możliwość zawiera-
nia umów cywilnoprawnych, 
to pracownicy będą pracować 
na czarno. I rzeczywiście znam 
wiele osób, szczególnie w bu-
downictwie, ale także w han-
dlu, które boją się zapytać 
o jakąkolwiek umowę, a za-
trudniający ich pracodawcy 
nawet zbytnio się z tym nie 
kryją, że zatrudniają ludzi na 
czarno.

– Pracodawcy zatrudniają-
cy na czarno oszukują zarówno 
pracowników, jak i państwo. 
Niestety, kary – moim zdaniem 
– są za niskie. Można wystawić 
mandat kredytowany lub wy-
stąpić z wnioskiem do sądu, 
który będzie rozpatrywany 
przez kilka miesięcy. To nie 
rozwiązuje problemu. Kara 
powinna być tak dotkliwa, aby 
nieuczciwemu pracodawcy nie 
opłacało się łamać prawa. 

– Pracownicy, którzy pra-
cują na umowach śmieciowych 
– chcąc mieć ubezpieczenie  – 
są jednocześnie zarejestrowani 
jako bezrobotni.

– Poruszyła pani bardzo 
istotny problem, który wyma-
ga unormowania prawnego. 
Pracodawca powinien płacić 
świadczenia na ubezpiecze-

nia społeczne niezależnie od 
formy umowy. I nie można 
mieć pretensji do pracodawcy, 
że stara się zmniejszyć swoje 
koszty, skoro prawo mu na to 
pozwala. Pracodawca też ma 
swój biznes, który musi w jakiś 
korzystny sposób zrealizować. 
Powinny być moim zdaniem 
jednakowe koszty w przypad-
ku umowy cywilnoprawnej czy 
umowy o pracę –  takie same 
obciążenia dla pracodawcy. 

– Jeszcze jedna kwestia 
dotycząca umów, tym ra-
zem umów na czas określony 
i nieokreślony. Polska przo-
duje w umowach na czas 
określony. Bardzo częste jest 
zawieranie umów nawet na 
10 lat, a co gorsza, pracow-
nicy uważają, że taka umowa 
jest równoważna z umową na 
czas nieokreślony. 

– Umowa zawarta na okres 
10 lat jest typową umową na 
czas określony. Inspektor kon-
trolujący firmę, gdzie umowy 
są zawierane na taki okres, 
powinien się zastanowić, czy 
nie doszło do nadużycia pra-
wa i dlaczego w taki sposób 
zawarto umowę. Czy aby nie 
tylko po to, żeby w ciągu 14 
dni móc pozbyć się pracowni-
ka. Różnica pomiędzy umową 
na czas nieokreślony i okre-
ślony jest taka, że pracowni-
kowi zatrudnionemu na czas 
nieokreślony, w zależności od 
stażu pracy, przysługuje okres 
wypowiedzenia od 2 tygodni do 
3 miesięcy. Pracodawca powi-
nien przewidywać i planować 
zatrudnianie pracowników, aby 
w razie ewentualnych zwolnień 
mieli oni szansę na ustabilizo-
wanie sobie życia, znalezienie 

Nie każde zlecenie to UMOWA ŚMIECIOWA
O tym, kiedy umowa o dzieło czy umowa – zlecenie staje się umową śmieciową, a kiedy jest zwykłą umową cywilnoprawną, 
rozmawiamy z MIECZYSŁAWEM SZCZEPAŃSKIM, okręgowym inspektorem pracy w Gdańsku

pracy. Większość pracodawców 
uczciwie podchodzi do swoich 
pracowników, zdając sobie 
sprawę, że to właśnie oni sta-
nowią największy kapitał firmy. 
Jeżeli pracownik jest zadowolo-
ny, ma umowę o pracę na czas 
nieokreślony, to identyfikuje 
się z firmą. A jak ma umowę na 
czas określony, to kto wie, czy 
nie szuka innej pracy.

– Czy każda kontrola 
Państwowej Inspekcji Pra-
cy musi być zapowiedziana? 
Związkowcy sygnalizują, że 
pracodawca przygotowuje się 
do kontroli i wiele nieprawi-
dłowości udaje się ukryć.

– Od kilku lat istnieją przepi-
sy, które zobowiązują Inspekcję 
Pracy do obowiązku zawiado-
mienia pracodawcy o rozpoczę-
ciu kontroli. Tego nie było wcze-
śniej. Musimy mieć dodatkowo 
upoważnienie do kontroli. To 
czynność typowo biurokratycz-
na. Moim zdaniem, nie jest to 
dobre i utrudnia to państwowy 
nadzór nad warunkami pracy. 

– Czy jeśli ktoś widzi 
w swoim zakładzie pracy 
nieprawidłowości i zgłosi je 
w Państwowej Inspekcji Pra-
cy, to jego nazwisko zostanie 
ujawnione pracodawcy pod-
czas kontroli?

– Nazwisko osoby zgła-
szającej nieprawidłowości do 
Państwowej Inspekcji Pracy 
jest utajnione, co jest zgodne 
z konwencją Międzynarodowej 
Organizacji Pracy. Inspektor 
pracy przeprowadzając kontro-
lę, nie ujawnia nawet, że jest 
ona przeprowadzana w wyniku 
skargi pracownika. 

Rozmawiała: 
Małgorzata Kuźma

Zgodnie z artykułem 22 § 1 kodeksu pracy stosunek pracy 
to stosunek prawny zachodzący pomiędzy pracownikiem 
i pracodawcą, na mocy którego pracownik jest obowiązany 
świadczyć osobiście, w sposób ciągły, powtarzający się, 
na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy, pracę określo-
nego rodzaju oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez 
pracodawcę, a pracodawca zatrudniać pracownika za 
wynagrodzeniem.

Mieczysław Szczepański

– Przypomnijmy, jakie 
są kryteria, na podstawie 
których możemy określić, 
że dana praca powinna być 
wykonywana na podstawie 
stosunku pracy.

– Cechy stosunku pracy 
wynikają z artykułu 22 kodek-
su pracy. Po pierwsze – praca 
musi być wykonywana pod 
kierownictwem, poza tym musi 
być za wynagrodzeniem, oso-
biście świadczona w miejscu 

nia pracownika bez pisemnej 
formy w postaci jakiejkolwiek 
umowy, czy to o pracę, czy 
choćby umowy cywilnopraw-
nej, to jest to oszustwo.

– Poseł Janusz Śniadek za-
proponował, aby wyposażyć 
inspektorów PIP w uprawnie-
nia do wydawania nakazów 
o istnieniu stosunku pracy po 
stwierdzeniu, że wyczerpane są 
przesłanki artykułu 22 k.p. In-
stancją odwoławczą dla praco-

JANUSZ ŚNIADEK
Z wystąpienia na spotkaniu przedstawicieli 
organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność” 
Regionu Gdańskiego, 20 stycznia 2012 r. 

Odwołując się do praw i obowiązków podstawowych 
zawartych w Konstytucji RP i ustawach, do zasady uczciwej 
konkurencji jako warunku istnienia wolnego rynku, proponuję 
następujące rozwiązania:
1. W celu poprawy przestrzegania prawa i skuteczniejszej jego 

egzekucji – wyposażenie PIP w uprawnienia do wydawania 
nakazów o istnieniu stosunku pracy po stwierdzeniu, że 
wyczerpane są przesłanki z art. 22 kodeksu pracy. Instancją 
odwoławczą dla pracodawców byłyby sądy pracy.

2. Respektowanie zasad uczciwej konkurencji i równości wo-
bec prawa na rynku pracy przez zrównanie opodatkowa-
nia płacy oraz składki ZUS bez względu na formę prawną 
świadczonej pracy. 
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ZWIĄZEK

Przeciwko podziałowi 
służb mundurowych na 
lepsze i gorsze protesto-
wało 12 stycznia przed 
Pomorskim Urzędem Wo-
jewódzkim około dwóch 
tysięcy strażaków, poli-
cjantów, funkcjonariuszy 
Straży Granicznej i Służby 
Więziennej. 

Pikietujący domagali się 
przede wszystkim ob-
jęcia wszystkich służb 

podwyżką wynagrodzeń. 
Przypomnijmy, że premier 
Donald Tusk zapowiedział 
300 zł podwyżki w 2012 r. je-
dynie dla policjantów i żołnie-
rzy (sytuacja tych ostatnich jest 
jednak zupełnie inna niż służb 
cywilnych). 

Wśród protestujących nie 
zabrakło członków NSZZ 
„Solidarność” z Regionu 
Gdańskiego, a komitet prote-
stacyjny swoją obecnością na 
pikiecie wsparli przewodni-
czący ZRG Krzysztof Dośla 
oraz sekretarz ZRG Bogdan 
Olszewski.

Funkcjonariusze podkreślali, 
że walkę o wyższe wynagrodze-
nia utożsamiają z walką o jakość 
pracy w służbach mundurowych. 
Zauważyli, że już teraz praca w 
tym sektorze jest mało atrakcyj-
na dla młodych ludzi. 

Przedstawiciele wojewódz-
kiego komitetu protestacyjnego 
przekazali na ręce wojewody po-
morskiego Ryszarda Stachur-
skiego petycję skierowaną do 
premiera Donalda Tuska, w której 
protestują przeciw finansowemu 
różnicowaniu funkcjonariuszy po-
szczególnych służb oraz podkre-
ślają, że już cztery lata pozostają 
bez waloryzacji wynagrodzeń, co 
przy uwzględnieniu inflacji ozna-
cza realny spadek płac. 

Podobne pikiety 12 stycznia 
odbyły się również w Warsza-
wie, Wrocławiu i Poznaniu, a 
więc pozostałych miastach, 
które w tym roku będą gospo-
darzami turnieju Euro 2012. 

Mundurowi 
nie dadzą się podzielić 

Efektem protestów były 
spotkania związkowców służb 
mundurowych z szefami mi-
nisterstw sprawiedliwości (17 
stycznia) i spraw wewnętrz-
nych (18 stycznia). Można je 
podsumować jednak krótko 
– ministrowie Jarosław 
Gowin i Jacek Cichocki 
bezradnie rozłożyli ręce, 
twierdząc, że rządowe plany 
podwyżek nie mogą już ulec 
zmianom. W tej sytuacji 
funkcjonariusze wszystkich 
służb mundurowych zapowia-
dają dalsze solidarne działania 
protestacyjne przeciw polityce 
rządu.

Adam Chmielecki

Przedstawiciele wszystkich służb domagali się równego 
traktowania mundurowych.
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„Gdynia solidaryzuje się z Łodzią” – pod takim hasłem 23 
stycznia pod siedzibą gdyńskiego oddziału Coca-Coli pro-
testowali pracownicy zakładu oraz członkowie NSZZ „So-
lidarność” Regionu Gdańskiego. Pikieta miała charakter 
solidarnościowy z pracownikami fabryki koncernu w Ło-
dzi, którzy na początku roku dowiedzieli się, że ich zakład 
zostanie zamknięty z końcem stycznia.

Tylko wyższe 
zapomogi

COCA-COLA HBC POLSKA.

Pikieta w Gdyni była jedną z form wsparcia związkowców 
z koncernu, którzy prowadzili w Warszawie negocjacje 
z zarządem firmy ws. sytuacji w łódzkiej fabryce.

FO
T.

 A
D

A
M

 C
H

M
IE

LE
CK

I

Domagamy się zmiany decyzji władz firmy lub przynajmniej 
zapewnienia godziwych warunków odejścia z pracy kole-
gów z Łodzi – tłumaczył powody akcji Krzysztof Ruta, 

członek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w gdyńskim 
oddziale Coca-Coli HBC Polska.

Pikieta była również jedną z form wsparcia związkowców 
z koncernu, którzy w tym samym czasie prowadzili w Warsza-
wie negocjacje z zarządem firmy ws. sytuacji w łódzkiej fabryce. 
Podobne protesty odbyły się równocześnie przed zakładami Coca-
-Coli w Łodzi i Radzyminie. W skład delegacji wszedł również 
przewodniczący Komisji Zakładowej „S” w gdyńskiej Coca-Coli 
Sławomir Maciaszczyk.

– Obawiamy się również o swoje miejsca pracy, ale chcemy być 
konsekwentni w obronie wszystkich pracowników firmy – dodał 
Krzysztof Ruta. W gdyńskim centrum dystrybucyjno-logistycznym 
Coca-Coli pracuje około 130 osób, z czego 30 proc. należy do NSZZ 
„S”. Wiele prac wykonywanych jest jednak przez firmy zewnętrzne. 

To nie pierwsza akcja w obronie pracowników łódzkiej fabryki 
Coca-Coli. 13 stycznia członkowie „S”, również z Regionu Gdań-
skiego, protestowali przed zakładem w Łodzi. Związkowcy wysto-
sowali również pismo z prośbą o interwencję do Międzynarodowe-
go Stowarzyszenia Pracowników Branży Spożywczej, Rolniczej 
i Hotelarskiej (IUF).

Niestety, solidarnościowe pikiety pracowników koncernu przy-
niosły jedynie częściowy efekt. Zarząd Coca-Coli nie zmienił decyzji 
o zamknięciu łódzkiej fabryki czy zwiększeniu odpraw dla ok. 150 
zwalnianych pracowników. Związkowi udało się wynegocjować za to 
wyższe jednorazowe zapomogi dla pracowników w trudnej sytuacji, 
np. jedynych żywicieli rodziny. Około 20 osób ma także zostać za-
trudnionych w firmie zewnętrznej, która na bazie byłej fabryki będzie 
świadczyć usługi magazynowe dla Coca-Coli.

Adam Chmielecki

Bezrobocie na Pomorzu w listopadzie ub. roku wzrosło o 0,3 
proc. do 12,1 proc. (tj. 103 185 osób). Tyle samo wynosi w skali 
kraju – wynika z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdań-
sku. W naszym regionie spadła o 18,7 proc. liczba wolnych miejsc 
pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez praco-
dawców. Jedno miejsce pracy przypadało na 56 bezrobotnych! 
Ponadto tylko 19,2 proc. osób bez pracy posiada prawo do zasiłku. 
Wzrosło również bezrobocie wśród absolwentów (o 5 proc.) i osób 
po 50 roku życia (o 3 proc.).

(ach)

Źle z pracą na Pomorzu

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność” wyraża swoje głębokie zaniepokojenie 
sytuacją społeczną w Polsce na progu roku 
2012. Rządzący po wygranych wyborach dają 
do zrozumienia, iż jedyny sposób na rozwią-
zanie społecznych, gospodarczych i finan-
sowych problemów, to przerzucenie ciężaru 
własnych błędów i kryzysu na społeczeństwo. 

Propozycja przedłużenia wieku emerytalne-
go do 67 roku życia dla kobiet i dla mężczyzn 
bez ogólnospołecznej dyskusji z udziałem 
ekspertów i partnerów społecznych na temat 
funkcjonowania i sposobu zbierania składek 
na  ZUS i KRUS, stanu zdrowia Polaków, moż-
liwości pracy dla ludzi młodych i starszych, 
wielkości i struktury bezrobocia, stosunku 
pracy, mobilności pracowników i możliwości 
przekwalifikowań, jest pozorną próbą ratowa-
nia budżetu. Dlatego domagamy się poddania 
tej propozycji pod społeczny osąd poprzez re-
ferendum. Apelujemy do wszystkich o włącze-
nie się do akcji zbierania podpisów pod wnio-
skiem o jego przeprowadzenie.

Nie jest istotna dla władzy kwestia zatrud-
nienia na umowach śmieciowych, które nie 
tylko nie dają stabilności zatrudnienia, ale 
i uszczuplają w sposób znaczący wielkość ze-
branych składek emerytalnych. Nie jest ważne 
pytanie, co się stanie z pracownikiem, którego 
lekarz ze względu na stan zdrowia nie dopuści 
do pracy do 67 roku życia. Pozostanie jedynie 
renta, a Polska stanie się krajem rencistów. 
Nieważne dla władzy, iż miliony Polaków pra-

Stanowisko ZRG NSZZ „Solidarność” 
ws. aktualnej sytuacji społecznej

cują albo na czarno, albo częściowo na mini-
malnej płacy, resztę środków otrzymując do 
ręki, bez odprowadzania składek na ZUS. 

Kolejnym olbrzymim problemem dla wielu 
Polaków jest gwałtowny wzrost cen związa-
nych z kosztami utrzymania, w tym czynszu, 
cen ogrzewania i energii elektrycznej przy 
braku jakichkolwiek rozwiązań wspomagają-
cych najuboższe grupy społeczne. Tych, którzy 
rzeczywiście potrzebują pomocy, gdyż aktual-
nie funkcjonujący system opieki społecznej nie 
spełnia swej roli. Sytuacja w służbie zdrowia 
związana z wypisywaniem i refundacją leków 
to kolejny, niespotykany na skalę europejską 
skandal. Próba skłócenia grup społecznych 
lekarzy, aptekarzy z pacjentami, w sytuacji, 
gdy ewidentnie winni są legislatorzy, to prze-
rzucanie odpowiedzialności za błędne decyzje 
na innych. Nieważne jest, iż cierpią na tym 
pacjenci. 

Jesteśmy zaniepokojeni w stopniu najwyż-
szym takimi metodami rozwiązywania waż-
nych problemów społecznych. Władza coraz 
bardziej oddala się od społeczeństwa, PR się 
metodą rozwiązywania problemów, a dialog 
społeczny to puste hasło, pozostające bez zna-
czenia dla władzy. Zarząd Regionu Gdańskie-
go NSZZ „Solidarność” odrzuca taką metodę 
rządzenia. Domagamy się rzeczywistego a nie 
pozornego rozwiązywania problemów i ocze-
kujemy realizacji naszych żądań wyrażonych 
w stanowisku z 5 grudnia 2011 r. 

Gdańsk, 9 stycznia 2012 r.
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z uprawnieniami pacjenta. No-
welizacja, którą przyjął Senat, 
przewiduje wykreślenie tych 
zapisów. Lekarze argumen-
towali bowiem, że nie mają 
narzędzi, aby zweryfikować 
ubezpieczenie pacjenta. Nowa 
ustawa refundacyjna przewi-
duje też karanie aptekarzy za 
realizację recept z błędami. 
Miałby to być zwrot kwoty 
refundacji wraz z odsetkami 
ustawowymi, jeżeli w wyniku 
kontroli zostanie stwierdzone, 
że realizacja recepty nastąpi-
ła z naruszeniem przepisów 
ustawy refundacyjnej, przepi-
sów o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych oraz 
przepisów o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty. 

Po 1 stycznia 2012 roku pa-
cjent ma w przychodni dowieść, 
że jest ubezpieczony, a obowią-
zek weryfikacji tego faktu spada 
na lekarzy. Samo oświadczenie 
pacjenta nie wystarczy. 

tzw. ustawy refundacyjnej. 
Wprowadzeniem na „chybci-
ka”, dzień przed Wigilią, bez 
rozporządzeń, ale za to z nową 
listą leków refundowanych, 
z której zniknęło ponad trzy-
dzieści substancji czynnych 
i 847 medykamentów dofinan-
sowywanych przez NFZ. 

W roli „czarnego charak-
teru” wystąpiły koncerny far-
maceutyczne. To części pu-
bliczności mogło się podobać. 
Według Arłukowicza, nowa 
ustawa refundacyjna w pew-
nych aspektach narusza inte-
resy koncernów farmaceutycz-
nych. Dlatego też – zaznaczył 
minister – od kilku miesięcy 
mamy do czynienia z chaosem 
medialnym. Zwrócił uwagę, 
że chodzi o branżę wartą wie-
le milionów złotych, a osoby, 
które czerpią z niej zyski, będą 
broniły starych zasad. Gdzieś 
zgubił w tej wypowiedzi iner-
cję urzędników ministerstwa, 
nieprzygotowane na czas roz-
porządzenia, chaos informa-
cyjny i informatyczny oraz 
odpowiedzialność rządu. Nad 
zmianami pracowano bowiem 
od miesięcy, a sam minister 
jeszcze jako polityk opozy-
cyjnego SLD nie zostawiał na 
ustawie suchej nitki. Powinien 
więc być przygotowany, a nie 
zwlekać do ostatniej chwili.

Z początkiem 2012 r. Mini-
sterstwo Zdrowia przystąpiło, 
pod naciskiem środowisk me-
dycznych i mediów, do napra-
wiania własnych błędów. Leki 
stosowane u pacjentów po 
przeszczepach, w leczeniu 
astmy oskrzelowej dzieci, 
w łagodzeniu bólu towa-
rzyszącego chorobom no-
wotworowym oraz paski do 
glukometrów znalazły się na 
liście refundacyjnej. Refun-
dowane będą również niektóre 

ZDROWIE

Wojna pieczątkowa lekarzy i aptekarzy

Nowelizacja, którą pod-
pisał już prezydent, 
znosi kary dla leka-

rzy. Jednak w innych prze-
pisach oraz umowach z NFZ 
nadal są zapisy dotyczące 
odpowiedzialności lekarzy 
i aptekarzy. 

Donald Tusk w sprawie 
wad ustawy refundacyjnej gło-
su nie zabierał do połowy stycz-
nia. Wolał trzymać się w cieniu 
wydarzeń. Premier kopał piłkę, 
wypoczywał na nartach. Tak jak 
gdyby stał ponad problemami, 
które wywołali jego ministro-
wie, a głównie obecna marsza-
łek Sejmu Ewa Kopacz. 

Ustawa refundacyjna prze-
widuje, że jeśli lekarz błędnie 
wypisze receptę, będzie zo-
bowiązany do zwrotu kwoty 
nienależnej refundacji wraz 
z odsetkami. Chodzi o wypi-
sanie recepty nieuzasadnionej 
względami medycznymi, nie-
zgodnej z listą leków refun-
dowanych, a także niezgodnie 

Zgodnie z nowymi przepi-
sami, wynikającymi z wejścia 
w życie ustawy refundacyjnej, 
to lekarz ma ustalać, czy pa-
cjent jest ubezpieczony. Medyk 
musi więc wyręczyć urzędnika 
NFZ i ustalić, na jaką zniżkę 
może liczyć jego pacjent. Na 
postawienie diagnozy i zaordy-
nowanie leków będzie jeszcze 
mniej czasu. Zniknęła jednak 
odpowiedzialność finansowa 
lekarza za błędy na recepcie. 

– Załatwiono sprawę z le-
karzami, a nas pozostawiono 
z problemem samym sobie 
i my się nie zgadzamy, żeby 
w tej nowelizacji prawa  gwa-
rancje dla aptekarzy zostały 
pominięte – poinformował wi-
ceprezes Gdańskiej Okręgowej 
Izby Aptekarskiej Michał Pie-
trzykowski.

Główna odpowiedzialna 
za chaos w ochronie zdrowia, 
była minister zdrowia Ewa 
Kopacz, awansowała – jest 
drugą osobą w państwie, mar-
szałkiem Sejmu. To nagroda 
za wyjątkową lojalność wobec 
Tuska, lidera PO i premiera. Jej 
następca Bartosz Arłukowicz 
chyba nazbyt zawierzył swemu 
urokowi. Liczył, że spacyfikuje 
nastroje samą swoją aparycją. 
Urok gwarantował mu sukces 
w telewizyjnym reality show 
„Agent”, w którym lansował 
się w 2001 r. Zabrakło go 
jednak, gdy musiał zjeść żabę 
pozostawioną po obejmującej 
fotel marszałka Sejmu Ewie 
Kopacz i negocjować, gasząc 
niezadowolenie środowiska 
medycznego, zatroskanego 
o własne kieszenie po prze-
rzuceniu na lekarzy i aptekarzy 
urzędniczych obowiązków. I to 
pod rygorem finansowej odpo-
wiedzialności. Minister Bar-
tosz Arłukowicz na konferen-
cji prasowej 29 grudnia ub.r. 
przy pomocy socjotechnicz-
nych zabiegów starał się więc 
zneutralizować lęki pacjentów 
i obawy środowiska lekarskie-
go związane z wprowadzeniem 

paski do glukometrów, te stoso-
wane przez pacjentów z inten-
sywną insulinoterapią. W tym 
czasie lekarze na receptach 
przybijali pieczątki „Refun-
dacja do decyzji NFZ”. Już 
teraz tego nie czynią, jed-
nak przystawiają stemple tej 
treści nie na receptach, lecz 
w kartach chorych. 

Artykuł 68 Konstytucji RP 
stanowi, że każdy ma prawo 
do ochrony zdrowia. Oby-
watelom, niezależnie od ich 
sytuacji materialnej, władze 
publiczne zapewniają równy 
dostęp do świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanej ze 
środków publicznych. Z kon-
stytucją jednak na razie nikt 
po leki nie chodzi, ale z receptą 
– owszem. Jednak nim schoro-
wany pacjent uda się do leka-
rza, musi poznać listę doku-
mentów potrzebnych mu jako 
dowód ubezpieczenia. Lekarz 
zaś musi wertować listę kilku 
tysięcy leków, by przekonać 
się, na jaką stawkę refundacji 
pacjent zasłużył. 

NFZ dotychczas dopłacał 
do substancji czynnej kwotę 
wynikającą z limitu. Ten sam 
lek w aptekach można było 
otrzymać w różnych cenach, ale 
każda z aptek otrzymała taką 
samą kwotę refundacji z NFZ. 
Nowe regulacje wprowadzają 
we wszystkich aptekach regulo-
wane ceny maksymalne. Jednak 
NFZ dopłaca nadal do substan-
cji czynnej tyle samo. Zatem to 
pacjent wyda teraz więcej. Za-
tem – obywatelu – musisz so-
bie jakoś poradzić. Ostatecznie 
swoją bezsilną wściekłość i fru-
strację skieruj na lekarzy i ap-
tekarzy, ale nie na rząd. Rząd 
Donalda Tuska po bohatersku 
walczy bowiem z problemami, 
które sam tworzy. 

 Artur S. Górski

MARIA OCHMAN, przewodnicząca 
Krajowego Sekretariatu Ochrony 
Zdrowia NSZZ „S”
– Lekarze od nowego roku wbijali do 
recept pieczątkę „Refundacja do decyzji 
NFZ”, bo taką podjęli formę protestu, 
sprzeciwiając się ogromnemu zbiurokra-

tyzowaniu sposobu wypisywania nowych recept. Przypo-
minają one formularze, do których trzeba wpisać bardzo 
szczegółowe dane o pacjencie, łącznie z ordynacją leków 
i stopniem ich refundacji. O ile jestem przeciwna pono-
szeniu przez pacjentów konsekwencji głupich pomysłów 
rządzących, o tyle rozumiem protest lekarzy, którzy mają 
coraz mniej czasu na to, aby zdiagnozować i leczyć osoby 
chore. Ilość danych, które trzeba wprowadzić do systemu 
i pracy przy sprawdzeniu, czy i w jakim stopniu dany lek 
jest refundowany, jest ogromna. A przecież, jak zapowiada 
rząd, lista leków refundowanych ma się zmieniać co dwa 
miesiące, a być może do zmian będzie dochodzić częściej, 
jeśli okaże się, że trzeba będzie wpisać wiele brakujących 
leków. Lekarze więc teraz muszą te zmiany cały czas moni-
torować i wpisywać do recept odpowiednie dane. Jeśli się 
pomylą, będą karani grzywnami. I to nie jest w porządku. 
Lekarze powinni ponosić odpowiedzialność, jeśli zastosują 
niewłaściwe leczenie w stosunku do postawionej diagno-
zy. Natomiast za postawienie przecinka w złym miejscu 
albo zaznaczenie złej refundacji nie powinni ponosić 
konsekwencji finansowych. Poza tym rodzi się pytanie, 
kto powinien sprawdzać, czy pacjent jest ubezpieczony. 
„Solidarność” domaga się od 1999 roku, kiedy rozpoczęto 
reformowanie systemu zdrowia, opierając go na ubezpie-
czeniach, wprowadzenia w Polsce jednolitego systemu 
rejestrującego usługi medyczne w postaci np. karty chi-
powej. Pacjent, zgłaszając się do przychodni, okazywałby 
taką kartę i rejestratorka w prosty sposób weryfikowałaby 
dane z ubezpieczenia. Wtedy lekarze mogliby w spokoju 
wykonywać swoje obowiązki.

Fragment rozmowy, „Tygodnik Solidarność”

Receptowa biurokracja

Trwa chaos w służbie zdrowia spowodowany wprowa-
dzeniem ustawy refundacyjnej i nową listą leków refun-
dowanych. Lekarze po trwającej blisko miesiąc akcji pro-
testacyjnej i negocjacjach z rządem zostali zwolnieni od 
odpowiedzialności finansowej za wystawienie recept oso-
bom „nieuprawnionym” do refundacji. Pacjenci zaś z wolna 
oswajają się z chaosem. Aptekarze protestują. Farmaceu-
tom bowiem ciągle grozi odpowiedzialność finansowa za 
zrealizowanie recepty z błędem. 
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RAZEM bezpieczniej!

Powiedzieli:
KRZYSZTOF DOŚLA 
przewodniczący Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ 
„S”

Determinacja w rozwoju Związku
– Dziękuję wszystkim za przyjęcie zaproszenia 

na nasze spotkanie. Drogowskazem dla działalności 
Zarządu Regionu Gdańskiego w 2011 r. była uchwa-
ła programowa przyjęta na początku kadencji, 18 
czerwca 2010 r. Jako priorytet ustaliła ona rozwój 
Związku. Podjęliśmy działania w celu zwiększenia 
liczby członków. Obecnie w 416 organizacjach jest 
nas ok. 40 tysięcy. Zmienia się struktura organiza-
cyjna, dostosowując się do struktury podmiotów 
gospodarczych na Pomorzu, gdzie dominują zakła-
dy do 50 pracowników. Musimy skupić się na roz-
woju organizacji międzyzakładowych i terenowych.  
Wzmacniamy Dział Organizowania i Rozwoju, szko-
limy działaczy związkowych, którzy będą mogli peł-
nić role lokalnych liderów. Organizacje nagrodzone 
w konkursie „Razem bezpieczniej” oraz te działają-
ce w oświacie udowodniły, że rozwój Związku jest 
możliwy. Z ich doświadczeń chcemy czerpać. Ko-
nieczna jest jednak większa determinacja i zaanga-
żowanie wszystkich organizacji związkowych.

JANUSZ ŚNIADEK, poseł, 
b. przewodniczący Komisji 
Krajowej NSZZ „S”

Mobilizacja w obronie realnej 
gospodarki

– Egzamin z solidarności każdy z nas zdaje nieustan-
nie. Musimy dźwigać razem brzemię zmagań z nie-
sprawiedliwością i nierównym rozkładaniem ciężarów 
kryzysu. Bolesne doświadczenia kryzysowe przypomi-
nały światu starą prawdę: nie spekulacje kapitałowe, 
ale realna gospodarka może być źródłem dobrobytu 
i drogą wychodzenia z kryzysu. Księgowe sztuczki pana 
Rostowskiego na zadłużeniu publicznym i budżecie, mit 
o zielonej wyspie rozwoju to za mało, żeby Polska była 
bezpieczna. Realna gospodarka to produkcja, to krajo-
wa polityka przemysłowa, to stałe zatrudnienie. Polska 
w Europie powoli zmierza do roli rezerwuaru taniej siły 
roboczej. Ten rząd – tak jak w sprawie ustawy refunda-
cyjnej – cofa się tylko przed silną presją społeczną. Dla-
tego znowu potrzebna jest mobilizacja wokół zbierania 
podpisów o referendum w sprawie wieku emerytalne-
go i walki z umowami śmieciowymi. Domagamy się od 
rządu konkretnych działań wspierających realną gospo-
darkę, wspierających zatrudnienie. 

dr hab. prof. UG 
JAKUB STELINA, kierownik 
Katedry Prawa Pracy

Umowa o pracę to zdobycz 
cywilizacyjna

– Jednym z największych polskich problemów są 
tzw. umowy śmieciowe. Wielkim sukcesem „Solidarno-
ści” jest już samo wprowadzenie tego sformułowania 
do debaty publicznej. Określenie „umowy śmieciowe” 
jednoznacznie definiuje je jako złe rozwiązanie. Musimy 
jednak pamiętać, że nie każda umowa cywilnoprawna 
jest zła. Dzieje się tak, gdy jest to „fałszywa” umowa 
o dzieło lub zlecenie, „ukrywająca” zatrudnienie, które 
powinno opierać się na umowie o pracę. 

Umowa o pracę niesie ze sobą pewność i war-
tość, to zdobycz cywilizacyjna. Gdy pracodawca 
chce uniknąć związanych z nią kosztów i uchylić się 
od zapewnienia stabilności zatrudnienia, mamy do 
czynienia z umową śmieciową. Podobnie jest z umo-
wami tymczasowymi za pośrednictwem agencji pra-
cy. Gdy cała załoga danej firmy jest zatrudniona na 
czas określony, mamy do czynienia z wypaczeniem 
tego rozwiązania. Niestety, widzimy obecnie ofensy-
wę medialną w obronie umów śmieciowych.

Zdjęcia: Paweł Glanert

REGION w 2011 roku
 39 zorganizowanych szkoleń 
 125 spraw sądowych z udziałem prawników Związku
 368 osób uczestniczyło w projekcie „Pomorska Sieć Wspar-

cia Pracowników Sektora Stoczniowego” (2009–2011)
 416 – tyle organizacji jest w Regionie Gdańskim NSZZ „So-

lidarność” 
 532 osoby uczestniczyły w projekcie „Nowe kwalifikacje 

receptą na kryzys” (2010–2011) 
 543 osoby brały udział w szkoleniach na temat prawa pra-

cy i działalności związkowej 
 2136 porad prawnych udzielono organizacjom związ-

kowym
 2173 porady prawne udzielono członkom indywidualnym

Organizacje związ-
kowe z Gdańskiej 
Stoczni „Remon-
towa” im. Józefa 

Piłsudskiego, Radmoru, Por-
tu Gdańskiego Eksploatacja, 
Portu Północnego, Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Malborku, Fabryki Mebli 
Okrętowych FAMOS, Kaufland 
Polska Markety Region Gdańsk, 
Zakładu Usług Komunalnych 
w Wejherowie, Stoczni Gdańsk 
oraz Komisja Międzyzakła-
dowa Pracowników Oświaty 
i Wychowania Rejon Tczew 
– to nagrodzeni w konkursie 
„Razem bezpieczniej”. Laury 
dla komisji wyróżniających się 
w aktywności i działaniach na 
rzecz rozwoju „Solidarności” 
wręczono podczas spotkania 
organizacji związkowych Re-

gionu Gdańskiego NSZZ „So-
lidarność” 20 stycznia w gdań-
skim kinie Neptun.

Spotkanie podsumowujące rok 
2011 cieszyło się dużym zaintere-
sowaniem członków Związku. 
Około 1000 osób wysłuchało 
okolicznościowych przemówień 
byłego i obecnego przewodni-
czących ZRG – Janusza Śniadka 
i Krzysztofa Dośli – oraz krótkie-
go wykładu prof. Jakuba Steliny, 
kierownika Katedry Prawa Pracy 
Uniwersytetu Gdańskiego na te-
mat umów śmieciowych. Działa-
nia Regionu Gdańskiego w 2011 
r. zaprezentowano w przygotowa-
nym specjalnie na tę okazję filmie 
dokumentalnym.

Uczestnicy spotkania za-
poznali się również z regio-
nalnymi i ogólnopolskimi pla-
nami Związku na najbliższy rok, a na specjalnych stoiskach 

mogli zdobyć informacje dot. 
związkowej oferty, m.in. szkoleń 
i programów europejskich. Przy 
okazji spotkania prowadzono 
również bieżące działania, m.in. 
zbierano podpisy pod wnioskiem 
o przeprowadzenie referendum 
emerytalnego. Na zakończe-
nie członkowie „S” z Regionu 
Gdańskiego mogli obejrzeć nie-
dawną hollywoodzką superpro-
dukcję „Niepokonani”.

Zarząd Regionu Gdańskie-
go zapowiada, że coroczne spo-
tkania przedstawicieli wszyst-
kich organizacji związkowych 
z Regionu będą kontynuowane 
w kolejnych latach.

(ach)Wyróżnieni i nagrodzeni.

Na spotkanie przyszło około 1000 związkowców.
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MIROSŁAW PIÓREK, przewodniczący KM NSZZ „S” w Gdańskiej Stoczni 
„Remontowa” im. Józefa Piłsudskiego

DUŻY MOŻE WIĘCEJ, mały ryzykuje
– Dziękuję za wyróżnienie dla kierowanej przeze mnie organizacji. Szczegól-
ne gratulacje i wyrazy uznania należą się jednak wszystkim małym komisjom, 
nie tylko tym nagrodzonym w konkursie „Razem bezpieczniej”. My jako duża 
komisja mamy łatwiej. Działalność związkowa w małych organizacjach jest 
bardziej ryzykowna i wymaga sporego poświęcenia. 

JANINA ZAWADZKA, członek KM 
NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Oświaty i Wychowania w Malborku
– Warto było się spotkać. Władze Regionu miały 
okazję przekazać nam cenne informacje i zak-
tywizować do działania. Można było również 
podsumować trudny rok 2011. Trudny, bo rząd 
nie traktował Związku jako partnera. Z oddziału 

w Malborku przyjechały na gdańskie spotkanie 22 osoby i sądzę, 
że żadna z nich tego nie żałuje.

CZY WARTO BYŁO się spotkać?

MACIEJ WERRA, przewodniczący KM 
NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Oświaty, Wychowania i Kultury 
w Chojnicach
– Z naszego oddziału przyjechało 10 osób. Takie 
spotkania to okazja do integracji i przysłowiowego 
„policzenia się”. Kryzys, zmiany w oświacie (mówię 

o swojej branży), plany zmian w systemie emerytalnym – ubiegły 
rok nie był zły, ale trudny. W takich momentach zawsze warto się na 
chwilę zatrzymać, spotkać i merytorycznie podyskutować. 

STANISŁAW KOTYŃSKI, 
przewodniczący KZ NSZZ „S” 
w Gdańskim Przedsiębiorstwie 
Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
– Mam nadzieję, że to spotkanie zmobilizuje  
wszystkich do jeszcze skuteczniejszego dzia-
łania. Dobrym pomysłem było podsumowanie 

działalności Regionu w minionym roku w krótkim filmie. W przy-
padku wielu osób to ciekawsza i skuteczniejsza forma przekaza-
nia informacji. Liczę, że takie spotkania będą organizowane co 
roku, bo bez systematycznej mobilizacji i informacji działania 
każdej organizacji są mniej efektywne.

NAGRODZENI 
w konkursie

Kategoria I – Organizacja zrzeszająca najwięcej członków Związku 
w roku 2011 (procentowo w stosunku do liczby zatrudnionych)
 KM NSZZ „S” w Gdańskiej Stoczni „Remontowa” – nagroda główna (83 proc. uzwiąz-

kowienia)
 KZ NSZZ „S” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Malborku – wyróżnienie 
 KZ NSZZ „S” w Fabryce Mebli Okrętowych FAMOS – wyróżnienie 
 KZ NSZZ „S” w Porcie Północnym – wyróżnienie
 KZ NSZZ „S” w Porcie Gdańskim Eksploatacja – wyróżnienie
 KZ NSZZ „S” w Radmorze – wyróżnienie 

Kategoria II – Nowo powstała organizacja zakładowa w 2011 r.
 KZ NSZZ „S” w Kaufland Polska Markety Region Gdańsk – nagroda główna (data po-

wstania: 14.10.2011 r., liczba członków: 132)
 KZ NSZZ „S” w Zakładzie Usług Komunalnych w Wejherowie – wyróżnienie 

Nagroda specjalna – Aktywny udział w akcjach związkowych
 KM NSZZ „S” Stoczni Gdańskiej 

Nagroda specjalna – Najlepsza prenumerata  „Magazynu Solidarność” 
w 2011 roku
 KM NSZZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania Rejon Tczew – wyróżnienie (578 

prenumeratorów indywidualnych – 100 proc. składu komisji)

BARBARA BAKUN-CZYŻYKOWSKA, 
przewodnicząca KM Pracowników 
Oświaty i Wychowania Ziemi Puckiej

– Takie spotkanie to bardzo dobry pomysł. 
Członkowie Związku powinni się spotykać, wy-
mieniać opinie i doświadczenia. To także okazja do 
zapoznania się ze związkowymi materiałami oraz 

nadrobienia zaległości. Ja np. wypełniłam kupon i zapisałam się na 
prenumeratę internetowego biuletynu. Organizacja tego spotkania 
dowodzi, że Związek działa coraz prężniej, a to może przyciągnąć 
do niego nowych członków. 

Janusz Śniadek wręcza dyplomy i nagrody: od prawej – Krystyna Włodarczyk (Radmor), 
Jacek Marcinkowski (Port Gdański Eksploatacja) i Andrzej Kołodziejski (Port Północny).

WYRÓŻNIENIE 
za „Magazyn”

Nagrodę (aparat 
fotograficzny) za najlepszą 
prenumeratę „Magazynu 
Solidarność” odebrała Alicja 
Olszewska z oświatowej „S” 
z Tczewa.

Piosenki Jacka Kaczmarskiego śpiewała Eliza Banasik, 
stypendystka Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność”.

BENEDYKT KERLIN, przewodniczący 
KZ NSZZ „S” w Fabryce Mebli 
Okrętowych FAMOS sp. z o.o. 
w Starogardzie Gdańskim

– Wieczór w kinie Neptun uważam za bar-
dzo udany. Była to okazja do dyskusji w trochę 
innym gronie i w innej formule niż podczas np. 

Walnego Zgromadzenia Delegatów. Podoba nam się idea kon-
kursu, nagrodzenie tych, którzy się wyróżniają, starają. To może 
zachęcić innych. Dobrym pomysłem było również zaproszenie 
gości i ekspertów. Mnie osobiście bardzo zainteresowały wypo-
wiedzi posła Janusza Śniadka i prof. Jakuba Steliny.

ANDRZEJ KOŁODZIEJSKI, 
przewodniczący KZ NSZZ „S” 
w Porcie Północnym sp. z o.o.

– Uważam – mówiąc żartobliwie –  że ta nowa 
świecka tradycja powinna być kontynuowana i li-
czę na kolejne spotkanie za rok. Dobrym pomy-
słem było nagrodzenie wyróżniających się komisji. 

Na pewno zmobilizuje to innych do działania, a nagrodzeni nie spo-
czną na laurach. Szczególnie podobała mi się forma przedstawienia 
działalności Związku, czyli prezentacja i film dokumentalny. 

WIOLETTA KLEPACKA, 
przewodnicząca KZ NSZZ „S” 
w Miejskim Ośrodku  Pomocy 
Społecznej w Malborku

– Spotkanie udowodniło prawdziwość twier-
dzenia, że zorganizowani mają lepiej. Po obejrze-
niu podsumowania 2011 roku widzę, że Region 

naprawdę dobrze działa, a manifestacje i inne formy protestu 
miały sens. Dla moich koleżanek, które od niedawna są członkami 
naszej organizacji, była to okazja do zobaczenia z bliska, jak funk-
cjonuje związkowa machina i że warto być jej częścią. Cieszę się, że 
takie spotkania będą – jak zrozumiałam – kontynuowane.
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Zarząd Fundacji na rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnospraw-
nych „Daj Szansę” w Toruniu zwraca się z serdeczną prośbą 
o wsparcie finansowe Jakuba Makarego uczestniczącego w 
naszym programie rehabilitacyjnym.
Kubuś ma 5 lat. Urodził się z encefalopatią pod postacią 
uogólnionej padaczki, której skutkiem jest duże opóźnienie w 
rozwoju (nie siedzi samodzielnie, nie chodzi, nie mówi i nie 
wykonuje ruchów celowych). Objęty jest cyklicznymi pobytami 
konsultacyjnymi w naszym Instytucie Terapeutycznym w Toruniu. Wizyty przypadają co kilka 
miesięcy i służą ustaleniu kolejnych programów usprawniania. Rehabilitowanie Kubusia wy-
maga codziennej, systematycznej, intensywnej pracy rodziców oraz grona ochotników.
Prowadzony przez fundację Instytut Terapeutyczny jest niepublicznym zakładem opieki zdro-
wotnej (rejestr wojewody kujawsko-pomorskiego KR 416), jedynie w części jest finansowany 
ze środków publicznych, a utrzymuje się głównie dzięki wpłatom rodziców i sponsorów.
Oferujemy trzy pobyty konsultacyjne w roku, a więc koszt rocznej współpracy podopiecznej 
rodziny z naszą fundacją to kwota 2500 zł. Pokrywa ona także pozostałą część oferty po wi-
zycie: edukację rodziców oraz konieczne konsultacje.
Dodatkowo w procesie usprawniania niezbędny jest także specjalistyczny sprzęt rehabilita-
cyjny, przyrządy do ćwiczeń, pomoce edukacyjne itp., których łączny koszt to średnio około 
1000 zł rocznie.
Fundacja jako organizacja pozarządowa non-profit wpisana jest do KRS nr 0000023710 i spra-
wuje opiekę nad grupą blisko 250 rodzin z całej Polski. Swoją nienastawioną na zysk dzia-
łalność rehabilitacyjną prowadzi dzięki ofiarności darczyńców – sektora biznesu wrażliwego 
społecznie. 
Prosimy zatem w imieniu zarządu fundacji oraz rodziców dziecka o Dar Serca i wpłatę na 
potrzeby leczenia i rehabilitacji – możliwość uczestniczenia w programie rehabilitacyjnym i 
zakup sprzętu do usprawniania.

Wszelką pomoc prosimy kierować na konto fundacji:
Bank Państwowy PKO SA II Oddział Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346.
Z dopiskiem: „Na leczenie i rehabilitację Jakuba Makarego”

W związku z wycofaniem się Zarządu Morskiego Portu Gdańsk 
SA z Portowej Fundacji Pomocy Społecznej, jako jej współzałożycie-
la i głównego sponsora, prezydium Międzyzakładowej Komisji Koor-
dynacyjnej NSZZ „Solidarność” z ubolewaniem stwierdza, że nie ma 
możliwości (wobec bierności pozostałych spółek) dalszego funkcjono-
wania fundacji. Dlatego upoważniło swoich przedstawicieli w radzie 
fundacji do podjęcia czynności likwidacyjnych zgodnie ze statutem.

Portowa Fundacja Pomocy Społecznej została utworzona w 1992 
roku, jej nadrzędnym celem było wspieranie byłych i obecnych pra-
cowników portu poprzez udzielanie pomocy finansowej, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem osób, które przeszły na emerytury lub 
renty przed powstaniem spółek. Wielu z nich bez pomocy fundacji 
nie byłoby w stanie kupić lekarstw, podstawowej żywności, ubranek 
lub wyprawki dla dziecka, opłacić czynsz. Na pomoc co roku mogły 
liczyć także osoby, które nagle znalazły się w trudnej sytuacji finan-
sowej i życiowej. Portowa Fundacja Pomocy Społecznej pomimo 
skromnych środków, jakimi w ostatnich latach dysponowała, nie 
pozostawała obojętna na ludzkie dramaty i starała się każdemu zgła-
szającemu się po wsparcie w miarę swoich możliwości pomóc. 

Zapewne dla wielu podopiecznych jej likwidacja będzie wielkim 
ciosem, zwłaszcza w dobie pogłębiającego się kryzysu i dość znacz-
nego wzrostu cen żywności, lekarstw, prądu, gazu, czynszu itp. 

Uważamy, że pozostawienie tych osób i ich rodzin bez wspar-
cia jest po prostu nieludzkie. To przecież oni jako pracownicy 
portowi również wypracowywali majątek firmy, to między innymi 
ich pracy zawdzięczamy, że teraz mamy miejsca pracy, począwszy 
od sprzątaczki do prezesa włącznie. 

Oczywiście, mogą podnieść się głosy, że Zarząd Portu nie jest in-
stytucją charytatywną, że jest to podmiot gospodarczy, który w dobie 
kryzysu także musi redukować koszty. Jednak trudno w to wierzyć, 
że przy odrobinie dobrej woli i empatii ze strony zarządzających nie 
byliby oni w stanie wesprzeć poprzez fundację naszych starszych 
kolegów i koleżanek znajdujących się często w złym stanie zdro-
wia i ubóstwie. 8 stycznia zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy. Niestety, nasza mała portowa orkiestra z powodu braku 
wrażliwości na ludzkie nieszczęście przestała grać. 

W.P.

Likwidacja Portowej Fundacji 
Pomocy Społecznej

Szanowni Państwo
Nazywam się Magda Kubicka, 
mam 25 lat. Ukończyłam 
GWSH w Gdańsku, gdzie 
uzyskałam tytuł magister-
ski. W październiku 2011 
roku stwierdzono u mnie stwardnienie rozsiane (SM). Aby 
powstrzymać chorobę na tym etapie, muszę pobierać lek 
o nazwie BETAFERON. Kuracja może trwać nawet 5 lat, 
z czego przez pierwsze 3 lata lekarstwo musi być podawane 
bez jakiejkolwiek przerwy. 
Koszt miesięcznej dawki to 3260 zł.
Okres oczekiwania na refundację leku przez NFZ odsunął się 
w czasie z powodu nowych przepisów, wydłużających okres 
leczenia osób, które kurację już rozpoczęły, o następne 3 lata. 
Podjęłam pracę jako sprzedawca odzieży, lecz moje zarobki 
nie pozwalają na pokrycie nawet 1/3 ceny leku. W związku 
z tym przystąpiłam do programu gromadzenia środków 
na leczenie i rehabilitację SM w Fundacji Dobro Powraca 
z siedzibą we Wrocławiu.
Jeśli chcecie mi pomóc: 
 przekażcie 1% swojego podatku na specjalne konto za-

łożone dla mnie przez Fundację Dobro Powraca (podczas 
najbliższych rozliczeń PIT)

 wpłaćcie darowiznę przelewem pocztowym lub banko-
wym na to samo konto

 poinformujcie o zbiórce jak największą grupę ludzi
Poniżej dane mojego konta:
Dobro Powraca – Fundacja na rzecz chorych na stwardnienie 
rozsiane, ul. Hłaski 34/12, 54-608 Wrocław
NIP 894-29-86-057, 
NR KONTA  95 1140 1140 0000 2133 5400 1001
Należy dopisać: PGŚnLiR Magda Kubicka

Dobro powraca

Tematyka społeczna i religijna jest wypychana z przestrzeni 
medialnej. Nadawca Telewizji Trwam, Fundacja Lux Veritatis, 
nie otrzymała koncesji na nadawanie programu na multiplek-
sie cyfrowym. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w styczniu 
nie uwzględniła odwołania TV Trwam i podtrzymała swoją 
wcześniejszą decyzję. Powody takiego działania KRRiT, które 
mogą ograniczyć rozwój i dostępność katolickiej telewizji dla 
odbiorców, są co najmniej niejasne.

„Nie” dla katolickiej (tele)wizji? 

Trzy multipleksy cyfrowe 
to najważniejszy element 
procesu przechodzenia 

polskiego systemu telewizyjne-
go z nadawania analogowego do 
cyfrowego. Od lipca 2013 r. nie 
będziemy już odbierać telewizji 
przez tradycyjne anteny, tylko 
przez specjalny dekoder, wybie-
rając jedną z kilkunastu stacji 
dostępnych bezpłatnie właśnie 
na którymś z multipleksów. 
Brak w tym gronie TV Trwam 
oznacza, że zostanie ograniczo-
ny zasięg tej stacji – nie będzie 
dostępna bezpłatnie na terenie 
całego kraju, a jedynie w płat-
nych sieciach kablowych (jeśli 
ich właściciele przyznają miej-
sce) lub drogą satelitarną.

Negatywna dla telewizji o. 
Tadeusza Rydzyka decyzja 
KRRiT, zdominowanej przez 
przedstawicieli PO, przez wie-
lu została oceniona jako poli-
tyczna. Rzeczywiście można 
odnieść takie wrażenie. Rada 
podała, że o odrzuceniu wnio-
sku Fundacji Lux Veritatis za-
decydowały względy finansowe 
i brak gwarancji ekonomicz-
nych. To dziwne tłumaczenie 
– fundacja jest doświadczonym 
nadawcą telewizyjnym (TV 
Trwam istnieje od 2003 r.) i jed-

nocześnie częścią grupy me-
dialnej, która z powodzeniem 
od lat wydaje „Nasz Dziennik” 
i nadaje program Radia Maryja. 
Szef rady Jan Dworak (czło-
nek PO w latach 2001-2004) 
przyznał, że majątek Fundacji 
Lux Veritatis oszacowano na 
90 mln zł, a roczny koszt nada-
wania cyfrowego to 10 mln zł. 
Gdzie w tym wszystkim brak 
gwarancji finansowych?

KRRiT swoją decyzję argu-
mentowała ponadto koniecz-
nością „dywersyfikacji” pro-
gramowej stacji obecnych na 
multipleksach. To również zasta-
nawiające, ponieważ TV Trwam 
byłaby jedynym nadawcą kato-
lickim, czy raczej w ogóle regio-
nalnym i społecznym, obecnym 
w telewizji cyfrowej. Tymcza-
sem koncesję na nadawanie 
naziemnego sygnału cyfrowego 
otrzymały takie niszowe stacje, 
jak Polo TV (istniejąca od maja 
2011 r., w ofercie przede wszyst-
kim muzyka disco polo) i ATM 
Rozrywka TV (ma emitować po-
wtórki seriali i programów typu 
reality show). 

Decyzja KRRiT jest po-
wszechnie krytykowana, nawet 
przez dalekie od sympatii dla tele-
wizji założonej przez oo. redemp-

torystów środowiska lewicowe. 
Rada Stała Konferencji Episkopa-
tu Polski uznała, że „wykluczenie 
stacji o charakterze religijnym 
w procesie koncesyjnym na-
rusza zasadę pluralizmu oraz 
równości wobec prawa, tym 
bardziej że większość miesz-
kańców naszego kraju to ka-
tolicy”. O informacje dotyczące 
procesu przyznawania koncesji 
zwróciła się do KRRiT Helsiń-
ska Fundacja Praw Człowieka. 
Wiele środowisk konserwatyw-
nych i katolickich zbiera podpisy 
pod apelem do KRRiT o zmianę 
decyzji (choć to prawnie nie jest 
już prawdopodobnie możliwe), 
w akcję włączyli się również 
członkowie NSZZ „Solidarność”. 
Część posłów chce postawienia 
Jana Dworaka przed Trybunałem 
Stanu za złamanie konstytucyjnej 
zasady równości.

TV Trwam będzie mogła 
ubiegać się ponownie o konce-
sję na cyfrową emisję sygnału 
dopiero w 2014 r. Wówczas 
miejsce na pierwszym mul-
tipleksie zwolni TVP, która 
przejdzie do kolejnego. Czy do 
tego czasu będziemy skazani 
na dyktat stacji komercyjnych, 
z disco polo na czele?

Adam Chmielecki

Pomóż Kubusiowi
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Komisja Międzyzakłado-
wa Pracowników Oświaty 
i Wychowania NSZZ „So-
lidarność” w Gdańsku ne-
gatywnie odniosła się do 
propozycji likwidacji szkół 
w mieście. Obawia się 
pogorszenia warunków 
nauki dla uczniów oraz 
utraty miejsc pracy przez 
nauczycieli i pracowników 
obsługi szkół. 
 

Zostawić małe szkoły 
podstawowe

Oświatowa „Solidarność” 
w Gdańsku  negatywnie odnio-
sła się do projektu likwidacji 
szkół podstawowych, zarówno
SP nr 27 przy ul. Srebrniki, jak 
SP nr 29 przy ul. Miałki Szlak. 
Obie służą lokalnym społecz-
nościom i nie przemawia za li-
kwidacją fakt, że są zbyt mało 
liczne. Liczba uczniów w obu 
placówkach nie uległa zmianie 
w ostatnim czasie, SP nr 27
leży w pobliżu nowych osiedli 
z ponad tysiącem mieszkań. 
Nie można również uznać 
argumentu, że Szkoła Podsta-
wowa nr 27 znajduje się zbyt 
blisko nowej ul. Słowackiego 
prowadzącej do PGE Areny 
– z planów wynika, że Szkoła 
Podstawowa nr 39 leży bliżej
tego ciągu komunikacyjnego, 
a mimo to postanowiono ją
zostawić.

– Pozostawienie SP nr 27
leży w interesie uczniów, 
miasta i lokalnej społeczności
– tłumaczy Jerzy Jakubowski, 
dyrektor SP nr 27. –  W naszej 
szkole działa przecież punkt 
przedszkolny, jest nowoczesna
kuchnia i stołówka, dwie sale
gimnastyczne. Mała szkoła dla
wielu uczniów i ich rodziców 
była  poważnym kryterium 
przy wyborze miejsca nauki. 
Mamy halę sportową z widow-
nią. Nasza szkoła osiąga dobre 

wyniki ze sprawdzianów, a  
wysokie dochody budżetowe 
z działalności gospodarczej 
w znaczny sposób obniża-
ją koszt kształcenia jednego 
ucznia. Ostatecznie gdańscy
urzędnicy pod naciskiem Rady 
Rodziców i po negatywnej opi-
nii KM POiW NSZZ „S” wy-
cofali się z planów likwidacji 
tej szkoły.  

Z kolei Szkołę Podstawo-
wą  nr 29 przy ul. Miałki Szlak 
prawdopodobnie przejmie 
Fundacja Oświatowa „Fami-
lijny Poznań”, która zapew-
ni jej funkcjonowanie jako 
szkoły publicznej. Placówka 
ta jest typową szkołą środo-
wiskową, jedyną w dzielnicy, 
której mieszkańcami są w du-
żej mierze rodziny niezamożne 
i wielodzietne. Przeciwdziała 
ona zagrożeniom społecznym 
i patologii, udostępnia swoją
bazę mieszkańcom, niosąc wie-
lokierunkową pomoc. Szkoła 
jest niezwykle potrzebna, bo
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 
mają większą szansę na sukces 
edukacyjny, ucząc się w kame-
ralnej placówce, gdzie nikt nie 
jest anonimowy. Jej likwidacja
pociągnie za sobą negatywne 
skutki społeczne, które zmuszą  
do zwiększenia wydatków na 
cele socjalne i przeciwdziałanie 
wykluczeniu. Ostatecznie decy-
zja zostanie podjęta na lutowej
sesji Rady Miasta Gdańska.

Szkoda gimnazjum 
w Oliwie 

Niestety, nie udało się ura-
tować Gimnazjum nr 23 przy 
ul. Cystersów w Oliwie. Od 31
sierpnia szkoła przestanie ist-
nieć. Oznacza to, że uczniowie 
będą przeniesieni do ZKPiG nr 
17, gdzie lekcje odbywają się 
do godziny 16.25, co jeszcze 
bardziej wydłuży czas pracy 
uczniom i nauczycielom. Gim-

nazjum nr 23 w Oliwie jest nie
tylko miejscem nauki, ale rów-
nież ośrodkiem, wokół którego 
funkcjonuje wiele organizacji 
społecznych, takich jak TPD, 
UKS Oliwa, Klub Osiedlowy 
AD-REM,  stowarzyszenie Sta-
ra Oliwa, klub piłkarski Olivia, 
z którymi związani są nauczycie-
le gimnazjum. Tu dzięki dobre-
mu zapleczu sportowemu i bazie 
dydaktycznej gimnazjum toczy 
się życie sportowe i artystyczne
w tej dzielnicy. Szkoła zosta-
ła bardzo dobrze wyposażona  
w środki audiowizualne,  w tym 
cztery tablice multimedialne, 
trzy pracownie komputerowe, 
posiada boisko ze sztuczną tra-
wą, wyremontowaną salę gimna-
styczną. Bardzo dobrze układała
się współpraca ze środowiskiem 
lokalnym. Rada Miasta Gdańska
jednak przegłosował jej likwida-
cję. Będzie to z wielką szkodą 
dla Oliwy. 

Szkoły dla dorosłych 
i Zespół Szkół 
Budowlano-
Architektonicznych

Rada Miasta Gdańska prze-
głosowała również likwidację 
Zespołu Szkół Budowlano-
-Architektonicznych przy ul. 
Powstańców Warszawskich,
w skład którego wchodzi  
Technikum nr 6 i XXII Li-
ceum Ogólnokształcące. Więk-
szość radnych argumentuje, że 
szkoła jest zbyt mała. NSZZ
„Solidarność” uważa, że 400 
uczniów w 14 oddziałach to 
liczba wystarczająca. Średnia
liczba uczniów w klasie wyno-
si 28 osób.  Jest to więc szkoła
średniej wielkości, ciesząca 
się zainteresowaniem absol-
wentów gimnazjów. Panuje tu 
przyjazna  atmosfera,  relacje 
między uczniami i nauczycie-
lami są bardzo dobre. Często
przychodzi do tej szkoły mło-

Przeciwko likwidacji szkół w Gdańsku

dzież z trudnościami adapta-
cyjnymi, zagubiona, dla której 
mniejsza, bardziej kameralna 
szkoła, w której uczeń nie jest
anonimowy, stwarza dużo lep-
sze warunki nauki.  

Zapadła również decyzja 
o likwidacji od 31 sierpnia 
Technikum nr 10 i Technikum 
Uzupełniającego dla Dorosłych 
nr 10, które  wchodzą w skład 
Szkół Elektrycznych i Elektro-
nicznych przy al. Grunwaldz-
kiej. Kształcą one w zawodach 
technik elektryk i technik elek-
tronik. Obie mają być przenie-
sione do zespołu szkół,  który nie 
uczy w tych kierunkach i nie ma 
odpowiedniej bazy technicznej, 
laboratoryjno-warsztatowej, a jej 
tworzenie na nowo  będzie bar-
dzo kosztowne. Ponadto szkoły 
te są jedynym w Gdańsku ośrod-
kiem egzaminacyjnym w zawo-
dzie elektryk.

Pomimo negatywnej opinii 
KM Pracowników Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Soli-
darność” w Gdańsku Rada 
Miasta opowiedziała się za
likwidacją II Liceum Ogól-
nokształcącego dla Dorosłych 

oraz II Uzupełniającego Li-
ceum Ogólnokształcącego 
wchodzącego w skład Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących dla 
Dorosłych. Szkoły pełnią bar-
dzo ważną funkcję, nie tylko 
edukacyjną, ale także wycho-
wawczą i resocjalizacyjną dla 
słuchaczy, przede wszystkim
z rejonu Przymorza, Oliwy 
i Żabianki.Wśród słuchaczy 
przeważają  ludzie młodzi, 
którzy z różnych przyczyn 
nie mogli kontynuować nauki 
w szkole dziennej, są wśród 
nich podopieczni Monaru, oso-
by wywodzące się z zaniedba-
nych, często rozbitych rodzin,
które od wczesnych lat mu-
szą utrzymywać się same lub 
wspierać finansowo rodziny,
młode matki samotnie wycho-
wujące dzieci – dla tych osób 
bliskość szkoły jest bardzo
ważnym atutem i czynnikiem 
motywującym ich do nauki. 
Jej likwidacja i utworzenie tyl-
ko jednego centrum nauczania 
dorosłych spowoduje, że część 
słuchaczy nie będzie zapewne 
kontynuować nauki.

(dtg)

Rada Miasta Gdańska przegłosowała likwidację Zespołu 
Szkół Budowlano-Architektonicznych przy ul. Powstańców 
Warszawskich. Na budynku pojawiły się transparenty.
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Sekcja Oświaty i Wychowa-
nia Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S” zwróciła się z ape-
lem do Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej o zapewnie-
nie środków finansowych
na tworzenie etatów dla 
pomocy nauczyciela w tzw. 
zerówkach, czyli najmłod-
szych oddziałach szkół 
podstawowych.  

– Opieka nad najmłodszy-
mi dziećmi w szkole musi być 
zorganizowana podobnie jak 
w przedszkolach – argumentuje 
Wojciech Książek, przewod-
niczący Sekcji Oświaty i Wy-
chowania Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S”. – W związku z tym, 

Apel o sfinansowanie etatów dla pomocy nauczyciela w zerówkach
że coraz więcej dzieci pięcio- 
i sześcioletnich uczęszcza do 
oddziałów zerowych w szko-
łach podstawowych, zacho-
dzi potrzeba zapewnienia im 
odpowiedniej opieki. Jest to
niezbędne dla zachowania 
warunków bezpieczeństwa 
szczególnie najmłodszych 
dzieci, które z uwagi na dużą 
niesamodzielność nie wykonu-
ją wielu czynności samoobsłu-
gowych. W oddziałach zerów-
kowych zdarzają się dzieci 
z niepełnosprawnością, w tym 
wieku jeszcze niezdiagnozowa-
ne czy niezakwalifikowane do
klas integracyjnych, w których 
zatrudniany jest dodatkowy
nauczyciel.   

– Dzieciom po prostu trzeba
zawiązywać sznurowadła czy 
szaliki – mówi Ewa Kuczyń-
ska ze Szkoły Podstawowej nr
8. – Trudno im się samodzielnie 
ubrać. Nauczyciel sam musi 
poradzić sobie z grupą ponad 
dwudziestu maluchów. Jedyną
pomocą jest wtedy pani szatniar-
ka albo przypadkowy rodzic. 

Problemem są również wyj-
ścia dzieci do toalet, zwłaszcza 
w dużych szkołach, gdzie obok 
najmłodszych uczą się dzieci 
starsze. Nie można pozwolić pię-
cioletniemu dziecku samemu wy-
chodzić do toalety. Warto dodać, 
że te toalety są często nieprzysto-
sowane do potrzeb najmłodszych, 
zbyt wysokie i trudno sięgnąć 

w nich do spłuczki. W przed-
szkolach od lat funkcjonują panie, 
które pomagają w czynnościach 
samoobsługowych. Znajdują się 
na to środki na poziomie samo-
rządów. 

Niestety, większość samo-
rządów nie stać na opłacanie
dodatkowej pomocy w klasach 
zerowych w szkołach podsta-
wowych. A problem narasta
w związku z wejściem w życie 
obowiązku szkolnego dla dzieci 
od szóstego roku życia i poja-
wieniem się dzieci pięcioletnich 
w oddziałach zerowych. – Moż-
na przecież wystąpić o środki
unijne, wyjść z programem po-
dobnym do zatrudnienia osób 
przeprowadzających uczniów 

na ruchliwych przejściach dla 
pieszych – argumentuje Woj-
ciech Książek. – Stąd nasze wy-
stąpienie zarówno do MEN, jak
do gmin, które prowadzą szkoły 
podstawowe i przedszkola. Ta
sprawa musi być rozwiązana. 
Nie można czekać, aż wydarzy 
się tragedia i dziecko pozosta-
wione samo sobie zrobi sobie 
krzywdę. Na nic tutaj pomysło-
wość nauczycieli, ich mobilność 
i poczucie odpowiedzialności. 
W szkole nauczyciel ponosi od-
powiedzialność za to, co dzieje 
się z dzieckiem. Dlatego apelu-
jemy do MEN, samorządów i or-
ganów prowadzących o pomoc 
w rozwiązaniu tego problemu. 

(dtg) 
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MAGAZYNEK PODRĘCZNY

NIEKOMFORTOWA

Dowcip miesiąca  ”
„

4015,3 zł
Tyle wyniosło przeciętne wyna-
grodzenie w sektorze przedsię-
biorstw w grudniu ub.r. Było 
ono wyższe od poprzedniego 
miesiąca o 333,11 zł.

pod redakcją Olgi Zielińskiej

Bezrobotni w kolejkach
w urzędach pracy 
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D O B O S Z  J A N A więcej na www.solidarnosc.gda.pl

Średnie wynagrodzenie 
w 2011 r. wyniosło 3800 zł 
brutto. Najwyższe płace otrzy-
mywali pracownicy techno-
logii informatycznych – 5500 
zł, nieco mniej telekomunika-
cji – 5200 zł. Kolejne miejsca 
w tabeli wynagrodzeń zaję-
li pracownicy ubezpieczeń 
– 4700 zł oraz bankowości 
– 4600 zł. Najgorzej zarabiali 
zatrudnieni w kulturze i sztu-
ce – tylko 2590 zł, nieco wię-
cej pracownicy oświaty – 2901 
zł oraz sektora publicznego 
– 3000 zł.                

MEDIANA WYNAGRODZEŃ CAŁKOWITYCH 
W WYBRANYCH BRANŻACH (w zł/mc)
technologie informatyczne (IT)

telekomunikacja
ubezpieczenia

bankowość
energetyka i ciepłownictwo

handel
logistyka, transport

sektor publiczny
nauka, szkolnictwo

kultura i sztuka

5500
5200

4700
4600

4300

2590

3400
3000
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3450

SE
D

LA
K 

&
 S

ED
LA

K 
20

11

Aż 52 proc. Polaków zdecydowałoby się wyjechać z kraju, jeśli 
za granicą ich zarobki byłyby wyższe. Coraz więcej osób obawia 
się stracić pracę, bo dziś trudniej jest znaleźć nową. Z tego po-
wodu zdecydowanie mniej osób rozgląda się za zmianą zatrud-
nienia. W ciągu roku wskaźnik zmian spadł z 27,1 do 19,2 proc. 
(sondaż „Monitora Rynku Pracy”, zrealizowany przez Instytut Ba-
dawczy Randstad).                                                                    

Od stycznia trudniej uzyskać kredyt na mieszkanie. Przeciętne 
zarobki netto młodej, trzyosobowej rodziny pozwalają dziś na 
kupno kawalerki. W Gdańsku minimalne dochody netto dwóch 
osób kwalifikujących się do wzięcia kredytu wynoszą 3320 zł,  
w Gdyni nieco mniej – 3230 zł. Najgorzej jest w Warszawie. Tam 
małżonkowie muszą łącznie zarabiać minimum 4220 zł.



65 proc. młodych pracowników (poniżej trzydziestki) pracuje 
na umowach czasowych. Wśród osób poniżej 24 lat, które podej-
mują pierwszą pracę, aż 85 proc. nie ma stałego zatrudnienia. 
W Unii średnia wynosi 50 proc. i najczęściej (np. w Niemczech 
i Holandii) praca połączona jest ze stażem i szkoleniami. A po ich 
zakończeniu status młodego pracownika się zmienia.              

Urzędy pracy były 
w styczniu oblega-
ne przez bezrobot-
nych. W wielu były 
tak ogromne kolejki, 
że chcący uzyskać 
status bezrobotnego 
musieli przyjść na-
stępnego dnia, aby 
się zarejestrować. 
W lutym według 
ekspertów może być 
jeszcze gorzej, a licz-
ba pozostających bez 
pracy sięgnąć może 
nawet 13,5 proc. Na 
gwałtowny wzrost 
liczby bezrobotnych 
wpływ mają umowy 
na czas określony, 
które często wygasały 
z końcem roku oraz 
mniejsza liczba ofert 
na prace sezonowe 
(np. w budownictwie 
i handlu).    

Prawie 2,1 mln Polaków zalega z płatnościami rat kredytów 
i rachunków. Kwota zaległości wzrosła w ubiegłym roku o 10 
mld zł i przekroczyła 35 mld zł. Średnie zaległe zadłużenie Polaka 
wzrosło o 4,4 tys. zł i wynosi 17 tys. zł.                                    

Coraz trudniej Polakom 
KUPIĆ MIESZKANIE

MŁODZI NA ŚMIECIÓWKACH

W grudniu 2011 r. pensje 
były o 4,4 proc. wyższe niż rok 
temu, ale inflacja w tym cza-
sie wyniosła 4,6 proc. Tak wiec 
płace realne spadły. Nastąpiło 
to po sześciu latach wzrostu. 
Eksperci przestrzegają, że sta-
gnacja wynagrodzeń nega-
tywnie odbije się na popycie 
konsumenckim. A to z kolei 
obniży wzrost gospodarczy. 
Widać to już dziś. Konsumpcja 
w IV kwartale 2011 r. wzrosła 
jedynie o 2,6 proc., czyli naj-
mniej od początku 2010 r.   

Realne płace 
MALEJĄ

URZĘDY PRACY czeka 
reorganizacja

Wprowadzenie e-admini-
stracji do urzędów pracy to 
zdaniem Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej sposób na 
poprawienie ich skuteczności. 
Ma to nastąpić już za kilka 
miesięcy. Tym samym bezro-
botni będą mogli rejestrować 
się przez internet. Ujednolico-
ne mają zostać także strony 
internetowe wszystkich urzę-

dów. Urzędy mają także ze 
sobą lepiej współpracować, 
a bezrobotni powinni mieć 
dostęp do ofert pracy nie 
tylko w urzędzie, w którym 
się zarejestrują. W gdańskim 
PUP-ie już wkrótce szukający 
zatrudnienia będą mogli zna-
leźć pracę nie tylko w Polsce, 
ale np. w Austrii… czy nawet 
w Australii.

5503,2 tys. to 
liczba zatrudnionych 
w grudniu ub.r. 
w sektorze przed-
siębiorstw. Była ona 
niższa niż w listopa-
dzie o 11,8 tys.

O 4,6 proc. wzrosły ceny towarów i usług 
konsumpcyjnych w porównaniu z ana-
logicznym miesiącem ub.r. Najbardziej 
podrożał cukier (o 33,7 proc.), przetwory 
młynarskie (o 12,2 proc.) i tłuszcze zwie-
rzęce (o 11,2 proc.), ale także np. mleko, 
sery, jaja (przeciętnie o 5,1 proc.).

W grudniu wzrosły cen paliw 
w stosunku do poprzedniego mie-
siąca (o 14,9 proc.). Najbardziej 
wzrosły ceny oleju napędowego 
(o 20,6 proc.) oraz gazu ciekłego 
(o 13,7 proc.). Benzyna były droż-
sza niż w grudniu o 13,4 proc.

W skali roku opłaty zwią-
zane ze zdrowiem wzrosły 
przeciętnie o 8,0 proc. Naj-
bardziej podrożały artykuły 
farmaceutyczne (o 10,3 
proc.) i usługi stomatolo-
giczne (o 5,6 proc.). 

Rozmowa podwładnego z szefem:
– Panie kierowniku, proszę wybaczyć, ale w tym miesiącu 
nie dostałem żadnej premii...
Kierownik odpowiada:
– Ależ wybaczam panu.
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SPOŁECZEŃSTWO

Leon XIII potępiał komu-
nizm i socjalizm, ale jed-
nocześnie nie afirmował 
liberalizmu. Uważał, że 
żadna z tych ideologii nie 
jest sprawiedliwa. To on 
– „papież robotników” – 
zmodernizował zaangażo-
wanie Kościoła w sprawy 
społeczno-gospodarcze.

Szlachcic broni 
robotników

Gioacchino Vincenzo Pec-
ci, tak nazywał się urodzony 
w 1810 r. we włoskiej, zubo-
żałej, ale jednak szlacheckiej 
rodzinie przyszły papież Leon 
XIII. Wykształcony w kole-
gium jezuickim i Papieskiej 
Akademii Kościelnej, przygo-
towującej przyszłych dyploma-
tów watykańskich, już w wieku 
26 lat uzyskał doktorat z teo-
logii oraz prawa cywilnego 
i kanonicznego. Rok później 
otrzymał święcenia kapłań-
skie. Zanim 20 lutego 1878 r. 
objął Stolicę Piotrową, zdą-
żył pełnić funkcje nuncjusza 
apostolskiego w Belgii oraz 
biskupa Perugii. To tam po raz 
pierwszy dał publiczne dowody 
swojej wrażliwości społecznej. 
W 1854 r., podczas fali głodu 
w Perugii, wspomagał najbied-
niejszych, a członków swojego 
szlacheckiego rodu nakłonił do 
przekazania części majątku na 
pomoc głodującym.

Społeczne 
zaangażowanie 
Kościoła

Jako głowa Kościoła Leon 
XIII podjął wiele ważnych 
działań, między innymi zmo-
dernizował Bibliotekę Waty-
kańską i udostępnił jej zbiory 
badaczom oraz ustanowił 
stosunki dyplomatyczne Wa-
tykanu z kilkoma państwami, 
w tym z Anglią, Norwegią, 
Rosją i Stanami Zjednoczony-
mi. Najbardziej znany jest jed-
nak z „otworzenia” Kościoła 
na szeroko rozumiane sprawy 
społeczne. 

Jednym z najważniejszych 
celów tego papieża było usta-
nowienie zgodnego z doktryną 
katolicką, a więc sprawiedli-
wego, ładu społeczno-gospo-
darczego. Same za siebie mó-
wią już tytuły części z ponad 
20 jego encyklik: „O błędach 
socjalistów, komunistów i ni-
hilistów” (w której oficjalnie 
potępił te ideologie), „O po-
chodzeniu władzy cywilnej”, 
„O ustroju państwa chrze-
ścijańskiego”, „O wolności 
człowieka”, „O działalności 

społecznej katolików”. Uko-
ronowaniem społecznego na-
uczania Leona XIII, będącym 
do dziś podwaliną katolickiej 
nauki społecznej, stała się jed-
nak ogłoszona w maju 1891 r. 
encyklika „Rerum novarum” 
(„O sprawie robotniczej”).

„Rerum novarum”

Ta encyklika była odpo-
wiedzią papiestwa, a więc 
całego Kościoła katolickiego, 
na rosnącą wśród robotników 
w drugiej połowie XIX w. po-
pularność ideologii socjalizmu 
i komunizmu. W dokumencie 
z 1891 r. Leon XIII zgadzał 
się z lewicową krytyką libe-
ralizmu jako systemu niespra-
wiedliwego, który pozosta-
wiał pracowników na pastwę 
właścicieli środków produkcji 
i „niewidzialnej ręki rynku”. 
Socjalistyczne lekarstwo na 
tę chorobę uważał jednak za 
jeszcze gorsze. Zamiast mark-
sistowskiego hasła „walki klas” 
Leon XIII głosił w „Rerum no-
varum”: „Nie ma kapitału bez 
pracy ani pracy bez kapitału”. 
Co proponował papież robot-
ników?

Chrześcijańską solidarność 
– tylko tyle i aż tyle. Leon XIII 
uważał, że różnice (także eko-
nomiczne) między ludźmi i ca-
łymi grupami społecznymi są 
naturalne, więcej – niezbędne 
do harmonijnego rozwoju, jeśli 
tylko wzajemnie się uzupełnia-
ją. Jednak, jak mówiła encykli-
ka, takiej solidarnej współpra-

cy nie zagwarantują ani rynek, 
ani ustanowione przez państwo 
prawa. Te mechanizmy są po-
trzebne, ale muszą opierać się 
na normach etycznych wywo-
dzących się z nauki chrześci-
jańskiej.

Praca jest szlachetna i do-
maga się słusznej zapłaty – to 
kolejny ważny wniosek z lektu-
ry najważniejszego dokumentu 
Leona XIII. W „Rerum nova-
rum” papież wyraził również 
pochwałę państwowej pomocy 
społecznej (wspieranie najsłab-
szych jako obowiązek państwa) 
oraz przyznał robotnikom pra-
wo tworzenia związków dla 
obrony swoich interesów!

To tylko lista „kamieni mi-
lowych” nauki zawartej w ro-
botniczej encyklice Leona 
XIII, ale i ona doskonale wy-
jaśnia wagę „Rerum novarum”. 
Część historyków jest wręcz 
zdania, że bez tego dokumen-
tu i całego pontyfikatu Leona 
XIII komunizm zatriumfował-
by nie tylko w Europie Środko-
wej i Wschodniej, ale na całym 
Starym Kontynencie, i stałoby 
się to nie po II, a już po I woj-
nie światowej.

Państwo, Kościół, 
społeczeństwo

Leon XIII odcisnął swe 
piętno nie tylko na społecznym, 
ale i „politycznym” nauczaniu 
Kościoła. Zmodernizował tra-
dycyjne podejście wspólnoty 
katolickiej do spraw państwo-
wych, władzy politycznej, re-

Papież robotników
KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA (ODC. 2) 

Papież Leon XIII.
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lacji państwo – Kościół, swo-
bód obywatelskich oraz roli 
świeckich katolików w życiu 
publicznym. Zaaprobował 
i upowszechnił pojęcie chrze-
ścijańskiej demokracji, nurtu 
w myśli społeczno-politycznej, 
który miał być katolicką odpo-
wiedzią na polityczne ruchy 
socjalistyczne i liberalne. Ten 
wybitny dyplomata, kapłan 
i twórca tak potrzebnej dziś 
nauki Kościoła w sprawach 
społecznych i gospodarczych 
zmarł w 1903 r., po 25 latach 
pontyfikatu. Pochowany zo-
stał w Bazylice św. Piotra. 
W 1924 r. jego ciało przenie-
siono do bazyliki św. Jana na 
Lateranie.

Papież pracowników 
i związkowców

Na  kon i ec  powróćmy 
jeszcze raz do popularnego 
określenia Leona XIII. Papież 
robotników, czyli kogo? Aby 
w pełni zrozumieć współcze-

sny wymiar tego wyrażenia 
musimy przypomnieć sobie 
realia XIX wieku. Tak zwana 
druga rewolucja przemysłowa 
doprowadziła wówczas m.in. 
do industrializacji i fali migra-
cji ludności ze wsi do miast, 
w wyniku której powstała 
nowa klasa społeczna, prole-
tariat. Dziś to określenie, po 
doświadczeniach komunizmu, 
kojarzy nam się jednoznacznie 
negatywnie, pierwotnie ozna-
czało jednak po prostu masę 
robotniczą. W XIX w. sektor 
usług, jeśli w ogóle można 
użyć takiego określenia, był 
nieznaczny. Dominował prze-
mysł, a co za tym idzie zde-
cydowaną większość ogółu 
pracowników stanowili robot-
nicy zatrudnieni w fabrykach. 
Określenie „papież robotni-
ków” w sto lat po pontyfikacie 
Leona XIII znaczy zatem po 
prostu „papież pracowników, 
papież związkowców”. Nasz 
papież.

Adam Chmielecki

Obowiązki pracowników 
(robotników) i pracodawców 
(bogatych) wg Leona XIII:
OBOWIĄZKI ROBOTNIKÓW: „W całości i wiernie dostarczać 
pracy, do jakiej się zobowiązano przez dobrowolny i słusz-
ny układ; nie krzywdzić pracodawcy ani w majątku, ani 
w osobie; w samej obronie praw swoich zaniechać gwałtów 
i nigdy nie posługiwać się buntem”.

OBOWIĄZKI BOGATYCH I PRACODAWCÓW: „Nie wolno 
im obchodzić się z robotnikiem jak z niewolnikiem; trzeba 
uszanować w nim, co słuszne, godność ludzką, uzacnioną 
przez znamię chrześcijanina. Hańbą za to i nieludzkością jest 
nadużywać ludzi jakby rzeczy jakiejś dla zysku i oceniać ich 
tylko według wartości, jaką przedstawiają ich mięśnie i ich 
siły! Tak samo nie wolno obarczać podwładnych pracą nad-
mierną lub nieodpowiednią ich płci lub wiekowi. Pozbawiać 
zaś kogokolwiek zapłaty zasłużonej, zbrodnią jest do nieba 
wołającą o pomstę!”. 

Ponadczasowe 
nauczanie Kościoła

Encyklika „RERUM NOVARUM” okazała się ponadczaso-
wa. Nawiązywali do niej kolejni papieże, potwierdzając wagę 
społecznego nauczania Kościoła. W 40 rocznicę ogłoszenia 
encykliki o sprawie robotniczej w 1931 r. Pius XI wydał ency-
klikę „QUADRAGESIMO ANNO”, w której potępił socjalizm 
(niesprawiedliwie dzieli owoce pracy) i liberalizm (skupia się 
na gromadzeniu kapitału, nie na ludziach). Dzieło Piusa XI 
stało się zaczątkiem korporacjonizmu, ruchu społeczno-po-
litycznego zakładającego, że pracownicy i właściciele mają 
identyczne interesy, dlatego będą wspólnie dążyć do sukcesu. 
W myśl tej idei korporacja powinna dbać nie tylko o ma-
terialny dobrobyt swych członków, ale także o ich rozwój 
społeczny.

Kolejnym bezpośrednim nawiązaniem do „Rerum no-
varum” była encyklika „CENTISIMUS ANNUS”, ogłoszona 
przez Jana Pawła II – jak zdradza już sama nazwa – w 1991 r., 
w setną rocznicę powstania dzieła Leona XIII. W swoim doku-
mencie, wydanym tuż po przemianach społeczno-politycznych 
w Europie Środkowo-Wschodniej, papież Polak apelował 
o solidarność i współpracę, zarówno pomiędzy poszczególny-
mi grupami społecznymi, jak i całymi narodami. Przypominał, 
że rozwój gospodarczy jest tylko jednym z aspektów pełnego 
rozwoju człowieka i społeczeństwa, krytykował widoczną już 
wtedy (a dziś jeszcze bardziej) postawę konsumpcjonizmu.

Te trzy encykliki społeczne trzech wielkich papieży do dziś 
stanowią podstawę katolickiej nauki społecznej.
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Źyjmy zdrowo

OLEJE ROŚLINNE. 
Co warto o nich wiedzieć

ZDROWIE / HANDEL

Olej roślinny to płynna substancja pozyskiwana z różnych 
części roślin – owoców, nasion, pestek czy kiełków. Choć 
dbający o linię starają się ograniczyć jego spożycie, musimy 
pamiętać, że tłuszcz jest składnikiem niezbędnym dla naszego 
organizmu, bez niego nie przyswoi on witamin A, D, E oraz K. 
Tłuszcz jest również cennym materiałem budującym komórki. 
Spożywanie go przynajmniej w małych ilościach jest koniecz-
ne, jeśli chcemy być piękni i zdrowi. 

Oleje uzyskane w wyniku tłoczenia na zimno mają najlepszą 
jakość – wysoką wartość odżywczą, intensywny smak i za-
pach. Niestety, przede wszystkim powinniśmy spożywać je 

na zimno gdyż w wysokiej temperaturze tracą swoje właściwości. Do 
smażenia i pieczenia nadają się oleje rafinowane, gdyż są odporne na 
działanie ciepła. Jednak ich jakość jest gorsza, podczas obróbki tracą 
to, co w nich najlepsze. W porównaniu z olejami tłoczonymi na zimno 
są niemal bezwonne i bezsmakowe, lecz ich zaletą jest cena. Najpopu-
larniejsze rośliny, z których pozyskuje się olej, to rzepak, słonecznik, 
sezam, oliwki, a także soja i orzeszki ziemne. Przyjrzyjmy się tym, 
które najczęściej wykorzystujemy w swojej kuchni.

Oliwa z oliwek. Już w starożytności była popularnym skład-
nikiem kuchni śródziemnomorskiej. Dziś jej walory doceniane są 
na całym świecie. Jest bardzo cennym źródłem witaminy E, ko-
rzystnie wpływa na stan skóry, włosów i paznokci. W połączeniu 
z ziołami, takimi jak np. oregano, rozmaryn, pieprz czy tymianek 
tworzy wspaniałą kompozycję. Najlepszą jakość posiada oliwa 
uzyskana z tłoczenia na zimno, oznaczona napisami extra vergi-
ne lub vergine. Extra vergine powinniśmy spożywać na surowo, 
vergine ma nieco gorszą jakość, ale bardziej uniwersalne zastoso-
wanie. Nadaje się do gotowania i smażenia.

Olej rzepakowy. W Polsce to najpopularniejszy surowiec, z któ-
rego pozyskuje się olej. W Europie Środkowej pojawił się w XVI 
wieku w wyniku skrzyżowania słonecznika i rzepiku. Olej rzepako-
wy ma delikatny, lekko ziołowy smak i zapach, posiada właściwości 
przeciwzapalne i chroni skórę przed działaniem stresu. Zawiera nie-
zbędne dla zdrowia nienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega 
3. Regularne ich spożywanie chroni przed chorobami serca.

Olej słonecznikowy. Olej pozyskuje się z drobnych nasion sło-
necznika. Otrzymany tłuszcz jest źródłem lecytyny, karotenów 
oraz witaminy E. Ma korzystne działanie na układ odpornościowy, 
wzmacnia bariery naskórkowe i neutralizuje wolne rodniki, które 
przyspieszają proces starzenia się skóry. Ponadto ma działanie 
przeciwzapalne. Nie powinno się go podgrzewać do temperatury 
wyższej niż 100 stopni Celsjusza. Idealnie nadaje się do sałatek, 
surówek, możemy dodawać go także do potraw gotowanych.

Olej sezamowy. Ziarno sezamu nazywane były „przyprawą 
bogów”. Roślina ta dziś znana jest na całym świecie jako cen-
ny surowiec, z którego pozyskuje się olej o lekko orzechowym 
smaku. Szczególną popularność zyskał w kuchni orientalnej. Naj-
lepszą jakość ma ten pozyskany w wyniku tłoczenia na zimno. 
Ta szlachetna substancja jest niestety mało odporna na działanie 
ciepła, nie powinno się jej podgrzewać do temperatury wyższej 
niż 70 stopni, traci wtedy swoje właściwości. Jest doskonałym 
składnikiem sosów, dipów i sałatek, nie polecamy natomiast uży-
wać go do smażenia. Olej sezamowy wykorzystuje się w leczeniu 
nadciśnienia, zawiera lecytynę, więc korzystnie wpływa na kon-
centrację i pamięć. 

Milena Antoniak
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POMORSKA FUNDACJA EDUKACJI I PRACY to organizacja 
pozarządowa działająca w obszarze edukacji ustawicznej 
i pracy. Naszym zadaniem jest poprawa sytuacji społeczno-
-ekonomicznej grup dyskryminowanych na pomorskim 
rynku pracy: młodzieży, kobiet, osób niepełnosprawnych 
i starszych. Jednocześnie dokładamy wszelkich starań, aby 
promować i tworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju 
uzdolnionej młodzieży przez tworzenie programów sty-
pendialnych. 
Kontakt: www.pomorskafundacja.org.pl 
oswiata@solidarnosc.gda.pl
PFEiP: tel. 58 308 43 56
Fundusz Stypendialny: tel. 58 305 71 72

Już ponad 600 zgłoszeń i pomysłów rozwiązań różnych 
problemów pracowników sklepów zarejestrowano na stro-
nie HiperWyzysk.pl prowadzonej przez NSZZ „Solidarność”. 
Od kilku miesięcy na portalu swoje obserwacje dotyczące 
warunków pracy i dialogu z pracodawcami mogą zgłaszać 
zarówno pracownicy, jak i klienci sklepów. 

Masowy HiperWyzysk.pl

pomarzyć. Teraz chcą zwalniać 
pracowników etatowych i za-
trudniać pracowników z firm 
zewnętrznych, bo pracujemy 
za grosze. Coś powinno się 
zrobić z tymi umowami-zle-
ceniami, bo krzywdzą wszyst-
kich – czytamy w komentarzu 
kasjera pracującego w jednej 
z sieci sklepów w Bytomiu.

Intencją twórców platformy 
było zwrócenie pracodawcom 
uwagi na kłopoty wynikające 
z niskiego poziomu komunikacji 
wewnątrz firm. Ze strony skorzy-
stało jak dotąd przeszło 50 tysięcy 
odwiedzających. Akcja jest także 
obecna na popularnych serwisach 
społecznościowych, takich jak 
Facebook czy NK.

W ramach projektu „Soli-
darność” zachęcała nie tylko 
do zgłaszania problemów, ale 
także do aktywnego poszuki-
wania możliwych rozwiązań. 
W pierwszym okresie działania 
serwisu na autorów najlepszych 
pomysłów czekały nagrody. 

W ramach programu pro-
mującego dialog realizowane 
były także inne działania, takie 
jak przedświąteczny happening 
„Więcej dialogu”, zorganizo-
wany w centrum Warszawy 
przez pracowników sieci han-
dlowych należących do NSZZ 
„Solidarność”. 

Serwis HiperWyzysk.pl jest 
jednym z elementów kampanii 
realizowanej w ramach projek-
tu „Wsparcie dialogu społecz-
nego w firmach ochrony oraz 
sieciach super- i hipermarke-
tów” przygotowanego przez 
NSZZ „Solidarność” i współ-
finansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Kampania NSZZ „S” 
jest odpowiedzią na alarmują-
ce dane statystyczne dotyczące 
warunków dialogu społecznego 
oraz warunków pracy w branży 
ochrony i handlu. Partnerami 
portalu HiperWyzysk.pl są: 
Instytut Spraw Obywatelskich 
INSPRO, Centrum Wspierania 
Rad Pracowników, Stowarzy-
szenie Obywatele Obywate-
lom, „Tygodnik Solidarność”,  
wydawnictwo Tysol, Dziennik 
Internautów, Nowy Obywatel.

Dział Informacji KK

Zamieszczona na stronie 
HiperWyzysk.pl mapa 
Polski jest już niemal 

w całości pokryta żółtymi sym-
bolami pokazującymi miejsca, 
z których zgłoszono nieprawi-
dłowości w stosunkach z pra-
codawcami. 

– Najczęstsze problemy, ja-
kie zgłaszają pracownicy bran-
ży handlowej, to w kolejności: 
stres i mobbing, ponadnorma-
tywne obciążenie pracą i niskie 
wynagrodzenia. Ponad 12 go-
dzin pracy dziennie, brak wy-
nagrodzeń za nadgodziny, brak 
przerw, łamanie norm BHP, 
zatrudnianie na umowy śmie-
ciowe i poniżanie pracowników 
– to nie obraz stosunków pracy 
w Krajach Trzeciego Świata, 
a rzeczywistość wielu polskich 
super- i hipermarketów wyła-
niająca się ze zgłoszeń zamiesz-
czonych na portalu – mówi Al-
fred Bujara z Sekcji Krajowej 
Pracowników Handlu NSZZ 
„Solidarność”. 

Wpisy pochodzące od pra-
cowników dotyczą różnych 
zagadnień. W przytłaczającej 
większości są jednak świadec-
twem braku dialogu między 
pracodawcami a pracownikami. 
 Pracujemy 52-62 godzi-

ny tygodniowo, a na umowach 
mamy pół etatu. Nie mamy 
urlopu wypoczynkowego ani 
płatnych nadgodzin. Szef nie 
przebiera w słowach, a na 
każdą skargę odpowiada wul-
garnie, sugerując, że każdego 
można zastąpić – relacjonuje 
na HiperWyzysk.pl pracownik 
ze  Stalowej Woli.
 Jestem zatrudniony przez 

agencję pracy na umowę-zle-
cenie. Zarobki są skandalicz-
ne:  tylko 4,70 zł za godzinę. 
O przejściu na etat można tylko 

Na stronie http://hiperwyzysk.pl/ przedstawiona jest m.in. mapka wyzysku w marketach.
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ZWIĄZEK

– Często słyszymy, że „Solidarność” powinna zwinąć sztan-
dary. My jednak uważamy, że nie powinna ich zwijać, ale 
nawet rozwinąć jeszcze bardziej. Bo dziś jest to potrzebne 
bardziej niż kiedyś – mówią prof. dr hab. Franciszek Maku-
rat, przewodniczący, i Andrzej Pępek, wiceprzewodniczący 
Komisji Zakładowej NSZZ „S” Uniwersytetu Gdańskiego.

wolności słowa. A to był nasz 
sierpniowy postulat. Przykła-
dem jest uniemożliwienie Te-
lewizji Trwam nadawania na 
multipleksie cyfrowym. Dla-
tego uważam, że nasze sztan-
dary trzeba jeszcze bardziej 
rozwinąć – dodaje prof. dr hab. 
Franciszek Makurat.

Wiceprzewodniczący uni-
wersyteckiej „Solidarności” 
należy do niej już od 1980 r., 
kiedy współuczestniczył w or-
ganizowaniu związku.

– Swoich poglądów nie 
zmieniłem od grudnia 1970 
r., od tragicznych wydarzeń 
na Wybrzeżu. W 1980 r. za-
łożyliśmy na uniwersytecie 
„Solidarność”. I do dzisiaj 
do niej należę. Już 32 lata 
i nie mam zamiaru z tego 
zrezygnować. Taka jest po-
trzeba. Ale oprócz tego są 
u nas świetni ludzie. Zawsze 
tak było, więc po prostu war-
to być z nami. Tu można być 
naprawdę sobą, wyrażać swo-
bodnie swoje poglądy – mówi 
Andrzej Pępek.

Z pobudek ideologicznych 
zapisała się do „Solidarności” 
także dr Magdalena Błażek, 
wiceprzewodnicząca Komisji 
Zakładowej. Na Uniwersyte-
cie Gdańskim pracuje od 1989 
r. i od tego czasu należy do 
związku.

– Wstąpiłam do „Solidar-
ności”, bo inaczej być nie 
mogło. To wynika z tradycji 
rodzinnych. Identyfikuję się
z ideałami, jakie są fundamen-
tem naszego związku, z walką 
o człowieka, o jego prawo do 
godnej pracy. Dziś ta walka 
jest tak samo konieczna jak
kiedyś. Dlatego sama zachęci-
łam parę osób do zapisania się 
do „Solidarności” – opowiada 
dr Magdalena Błażek.

Pracujemy nad 
pozyskaniem nowych 
członków

Na uczelni pracuje około 
3150 osób, do związku należy 
około 430.

– W składzie naszej Komi-
sji Zakładowej jest 40 profeso-
rów, wielu doktorów, pracow-
ników administracji i obsługi.
Nasza „Solidarność” ma więc 
reprezentantów we wszystkich
grupach zawodowych. A my 
swoich przedstawicieli na
wszystkich wydziałach uczelni
– wyjaśnia prof. dr hab. Franci-
szek Makurat.

Członkowie Komisji Za-
kładowej stale pracują nad
pozyskaniem młodych człon-
ków, ale – jak tłumaczą – jest
naprawdę trudno. Wiele osób 
przechodzi na emeryturę, więc 
w naturalny sposób przestają
być członkami związku. Z po-
wodów oszczędnościowych 
likwidowane są niektóre etaty, 
a na ich miejsce nie są zatrud-
niani nowi pracownicy.

– Prawie na każdym spo-
tkaniu komisji przyjmujemy 
nowych członków, w ciągu 
minionego roku było ich 50, 
ale ubytki są na tyle duże, że 
z trudem równoważymy straty
– tłumaczy wiceprzewodniczą-
cy „S” na UG. 

Szefowie komisji tłumaczą, 
że najważniejszym argumentem 
za wstąpieniem do związku jest
zapewnienie poczucia bezpie-
czeństwa pracownikowi. Ale to
nie wszystko. – Trzeba mieć do-
brą ofertę – mówi prof. dr hab. 
Franciszek Makurat. – Tłuma-
czymy, że dzięki przynależno-
ści do związku można korzystać
z wielu szkoleń, różnych form 
dokształcania. Taką ofertę daje 
przecież Region Gdański. Nasi 
członkowie mogą liczyć na po-
moc także w kwestiach zawodo-
wych. Uczestniczymy bowiem
w komisjach senackich, w ra-
dach wydziału, mamy prawo 
głosu w kwestiach dotyczących
oceny dydaktycznej i naukowej 
pracownika.

Wielu członków związ-
ku chwali sobie możliwość 
korzystania z pomocy praw-
nika, który udziela porad nie 
tylko na tematy pracownicze, 
ale także prywatne. Prawnik 
jest dostępny w każdy drugi
i czwarty wtorek miesiąca. 

– Nie jesteśmy na etatach
związkowych, swoje funkcje 
pełnimy społecznie – wyjaśnia 
Andrzej Pępek. – Z naszych 
składek natomiast opłacamy
etat na prowadzenie sekreta-
riatu. Bo uważamy, że biuro 
„Solidarności” powinno być 

codziennie otwarte. Musi być 
z nami kontakt. Nasi członko-
wie mogą liczyć również na 
pomoc socjalną, np. w formie 
zapomóg.

Działaczom związkowym 
najbardziej zależy na przycią-
gnięciu młodych ludzi. 

– Młodzi, którzy przycho-
dzą do nas, ideały najczęściej 
wynoszą z domu. Pozostałym
staramy się tłumaczyć, otwie-
rać oczy, prowokować do sa-
modzielnego myślenia, a nie 
słuchania biernie tego, co 
kreują niektóre media. Trzeba 
to robić rozważnie – opowiada 
przewodniczący uniwersytec-
kiej „Solidarności”.

Spotkania Komisji Za-
kładowej odbywają się raz 
w miesiącu. Ale  posiedzenia 
prezydium, jak mówią szefo-
wie związku na UG, praktycz-
nie odbywają się codziennie. 
– Oczywiście, w niepełnym 
składzie. Jeśli jednak zachodzi 
potrzeba, aby je zwołać, nie 
ma nigdy problemu – dodaje 
Andrzej Pępek.

Zaszczepianie dobrych 
wzorców

– Naszym zadaniem jest
kształtowanie postaw mło-
dych ludzi. Tak, aby umieli 
odróżnić prawdę od kłamstwa.
To wbrew pozorom nie jest
trudne. Prawda jest po prostu
prawdą. Wystarczy przestrze-
gać dekalogu – mówi prof. dr 
hab. Franciszek Makurat.

Jedną z możliwości pre-
zentacji ideologii „Solidarno-
ści” i zaszczepiania wzorców 
wśród młodych osób jest or-
ganizowanie przez związek 
konferencji naukowych. Są one 
poświęcone sprawom rodziny, 
a kierowane w dużej mierze do 
młodzieży, bo jak podkreślają 
szefowie komisji, to od nich 
będzie zależeć duchowa i go-
spodarcza przyszłość kraju. 

W grudniu ub.r. uniwersy-
tecka „Solidarność” razem ze 
Stowarzyszeniem Przyjaciół 
Ludzkiego Życia Human Life 
International zorganizowała mię-
dzynarodową konferencję pod 
hasłem „Rodzina – demografia
– przyszłość”. Patronat nad nią 
objęli Krzysztof Dośla, prze-
wodniczący ZRG NSZZ „S”, 
abp Sławoj Leszek Głódź, me-
tropolita gdański, oraz prof. dr 
hab. Bernard Lammek, rektor 
Uniwersytetu Gdańskiego.

– Jesteśmy bardzo zado-
woleni z efektów naszej pracy 
– podkreśla prof. dr hab. Fran-
ciszek Makurat. – W konfe-
rencjach uczestniczą studenci,
liczne grono pedagogiczne. 

Zaproszeni prelegenci mówią 
zgodnie z naszym duchem. Na 
ostatniej konferencji wszystkie
miejsca były zajęte, a nawet ich 
zabrakło. Trzy czwarte uczest-
ników to byli ludzie młodzi. 
To pokazuje, że to, co robimy 
jest potrzebne. Bardzo nas to
cieszy.

Już w marcu odbędzie się 
kolejna konferencja – „Ojcostwo
dzisiaj – strategia dla organizacji
wspierających rodzinę”.

Dobra współpraca 
pomaga związkowi

– Współpraca naszej komi-
sji z władzami uczelni układa 
się wzorcowo. Choć to nie jest
tak, że mamy zawsze takie 
samo zdanie. Ale próbujemy 
wypracowywać porozumienie. 
My natomiast rozumiemy, że
nie wszystkie żądania naszych
członków są możliwe do speł-
nienia. Przecież są ogranicze-
nia w postaci choćby ustawy
o szkolnictwie wyższym czy 
kodeksu pracy – mówi Andrzej 
Pępek.

Prof. dr hab. Franciszek 
Makurat dodaje, że nawet jeśli 
poglądy związku i władz uczel-
ni się różnią, nikt nie prowadzi 
wojny.

– Nie ma takiego powodu, 
szukamy najlepszych rozwią-
zań. Jako związek na miarę 
naszych możliwości wspiera-
my młodzież, uczelnię, poma-
gamy w jej rozwoju, zabiegając 
choćby o nowych studentów.
Te sygnały dochodzą do władz 
uczelni, dlatego jesteśmy do-
brze postrzegani.

Uniwersytecka „Solidarność” 
współpracuje ze Związkiem Na-
uczycielstwa Polskiego.

– Uważam, że wszyscy na 
tym korzystają. Omawiamy
tematy pod kątem wydarzeń 
w kraju, na świecie. Razem 
wypracowujemy wspólne sta-
nowiska ukierunkowane na 
rozwój ludzi i uczelni. 

Szefostwo związku chwali
także współpracę z Krzyszto-
fem Doślą, przewodniczącym 
Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S”. – To bardzo ważne. 
Zapraszamy go na posiedzenia 
komisji, w wielu z nich uczest-
niczy. Mamy możliwość prze-
kazywania naszym członkom 
pełnych informacji na temat 
tego, co się dzieje w Regionie 
– dodaje Andrzej Pępek.

Nasi rozmówcy na zakoń-
czenie dodają, że codzienna 
praca działacza związkowego 
zabiera dużo czasu, to także 
ogromna odpowiedzialność, 
ale również satysfakcja.

Olga Zielińska

KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „S” UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 

Pomagamy i wychowujemy

Uniwersytecka „Solidar-
ność” za cel postawiła
sobie trudne zadanie. 

Związek ma pomagać wszyst-
kim – jak mówi przewodniczą-
cy – którzy tego potrzebują, ale 
także wychowywać, wyzna-
czać wzorce postępowania. Ta-
kie myślenie wytycza kierunki 
działań Komisji Zakładowej. 

Aby być wiarygodnym, 
trzeba w życiu zawodowym 
i prywatnym kierować się 
prawdą, sprawiedliwością, roz-
różniać dobro od zła i taką po-
stawę prezentować na co dzień
– uważają członkowie prezy-
dium KZ. Szefowie Związku 
są działaczami związkowymi 
od powstania „S”.

Dlaczego jesteśmy 
w „Solidarności”

Przewodniczący uniwersy-
teckiej „Solidarności” wspomi-
nając czasy, kiedy na uczelni 
razem z kolegami i koleżankami 
zakładał związek, mówi, że to 
było wtedy takie naturalne, był 
to przecież narodowy zryw wal-
ki o polską demokrację. Wszyscy 
oczekiwali założenia związku na 
Uniwersytecie Gdańskim.

– Ale dziś wiele postulatów,
które wtedy w Sierpniu 1980 
r. były zgłaszane, jest ciągle
aktualnych. I stąd konieczna
jest nadal obecność związku
– twierdzi prof. dr hab. Fran-
ciszek Makurat. – Obszarów, 
w których powinien działać 
związek, jest wiele. Na róż-
nych poziomach.

Przewodniczący „Solidarno-
ści” wskazuje choćby na problem 
braku konsultacji rządu z centra-
lami związkowymi spraw, które  
dotyczą ludzi pracy. 

– Ale problemów jest dużo
więcej. Na przykład nie ma 

Prof. dr hab. Franciszek Makurat, przewodniczący, Danuta 
Lewandowska, społeczny inspektor pracy, i Andrzej Pępek, 
wiceprzewodniczący.
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Biuro Prawne przy Zarządzie Regionu Gdańskiego NSZZ „S” udziela porad 
prawnych zarówno w sprawach dotyczących związkowych organizacji 
zakładowych, jak i w sprawach indywidualnych. Z pomocy prawnej mogą 
skorzystać wyłącznie członkowie NSZZ „Solidarność” z aktualną legitymacją 
związkową. Przed przyjściem prosimy upewnić się telefonicznie, czy prawnik 
będzie obecny: 58 308 44 69 lub 308 42 74.

Biuro 
Prawne 

Biuro Pracy Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” to placówka otwar-
ta, każdy może skorzystać z jego usług. Zapraszamy od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 9 do 15. Konsultacje z doradcą zawodowym są 
dostępne po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.
Budynek „Solidarności”, Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, pok. 9, 
tel. 58 301 34 67, 58 308 43 47 biuro.pracy@solidarnosc.gda.pl

Biuro 
Pracy 

Jeżeli właściciel planuje 
podwyżkę czynszów, musi 
powiadomić o tym najem-
cę z 3-miesięcznym wyprze-
dzeniem. Kwestia wysoko-
ści podwyżki nie jest jednak 
przesądzona, gdy najemca 
skorzysta z prawa zaskar-
żenia jej do sądu – ma na 
to 2 miesiące od momentu 
doręczenia pisemnej infor-
macji o podwyżce.

Osoby, które mieszkają 
w lokalach komunal-
nych, w budynkach 

prywatnych (ale nie są właści-
cielami), spółdzielczych, a tak-
że Skarbu Państwa, będących 
w zarządzie starostw (lub sejmi-
ków województwa), przedsię-
biorstw państwowych, spółek 
z większościowym udziałem 
Skarbu Państwa, instytucji 
państwowych – płacą czynsz 
na podstawie ustawy z dnia 
21 czerwca 2001r. o ochronie 
praw lokatorów, mieszkanio-
wym zasobie gminy i o zmia-
nie kodeksu cywilnego.

Kiedy podwyżka

Podwyżka będzie skutecz-
na, gdy lokator otrzyma pismo 
z wypowiedzeniem czynszu 
oraz z informacją na piśmie. 
Wspomniana ustawa pozwa-
la podnosić czynsz dwa razy 
w roku i nie częściej niż co 
sześć miesięcy. O zmianie wy-
sokości opłat właściciel jest 
obowiązany zawiadomić na-
jemcę co najmniej na 3 mie-
siące naprzód na koniec mie-
siąca kalendarzowego. Strony 
mogą jednak w umowie ustalić 
dłuższy termin wypowiedzenia 
(art. 8a ust. 2 ustawy).

Wartość 
odtworzeniowa lokalu

Lokator może żądać po-
dania na piśmie powodów 
wprowadzenia podwyżki tylko 
wtedy, gdy czynsz po podwyż-
ce przekroczy 3 proc. wartości 
odtworzeniowej.

Wartość odtworzeniowa 
lokalu to iloczyn jego po-

wierzchni użytkowej i wskaź-
nika przeliczeniowego kosztu 
odtworzenia  m kw. powierzch-
ni użytkowej budynku miesz-
kalnego (art. 9 ust. 8 ustawy).
Wartość odtworzeniową lokalu 
w województwie pomorskim 
stanowi kwota 4106 złotych, 
czyli 3% wartości odtworze-
niowej to  10,265 zł/m kw. 

Podwyżka,  która  nie 
przekroczy w skali roku tej 
wartości, nie może być kwe-
stionowana w sądzie. Jeżeli 
będzie od niej wyższa, można 
ją zaskarżyć. 

W jakich przypadkach 
właściciel ma prawo 
podnieść czynsz więcej 
niż o 3 proc.

Podwyżkę czynszu przez 
właściciela, która w skali roku 
przekroczy albo występuje 
z poziomu wyższego niż 3% 
wartości odtworzeniowej lo-
kalu, uznaje się za uzasadnioną 
w przypadkach:
 gdy podwyżka nastę-

puje w wysokości nieprzekra-
czającej w danym roku kalen-
darzowym średniorocznego 
wskaźnika wzrostu cen towa-
rów i usług konsumpcyjnych 
ogółem w poprzednim roku 
kalendarzowym
 jeżeli właściciel nie uzy-

skuje przychodów z czynszu 
albo innych opłat za używanie 
lokalu na poziomie zapewniają-
cym pokrycie wydatków zwią-
zanych z utrzymaniem lokalu, 
jak również zapewniającym 
zwrot kapitału i godziwy zysk. 

Dokonanie ww. podwyżki 
uprawnia lokatora do żądania, 
aby właściciel – w terminie 14 
dni od dnia otrzymania przez 
niego pisma pod rygorem nie-
ważności – przedstawił na pi-
śmie przyczynę podwyżki i jej 
kalkulację. Jeżeli jej poziom 
nie osiąga określonego przez 
ustawodawcę pułapu, doko-
nywanie kalkulacji nie jest 
wymagane. 

Kalkulacja podwyżki czyn-
szu powinna zawierać wska-
zanie sposobu obliczenia tego 
z jego składników, który stano-

wi podstawę wypowiedzenia 
dotychczasowej wysokości 
czynszu – tak orzekł Sąd Naj-
wyższy w jednym z ostatnich 
wyroków (por. uchwała SN 
z 5 lutego 2010 r.,  III CZP 
130/09)

Ustawa przewiduje dwa 
instrumenty, z których może 
skorzystać lokator w przypad-
ku dokonania przez właścicie-
la wypowiedzenia wysokości 
podwyżki:

I. może odmówić na piśmie 
przyjęcia podwyżki, wówczas 
stosunek prawny, na podstawie 
którego lokator zajmuje lokal,  
ulegnie rozwiązaniu z upły-
wem okresu wypowiedzenia

II. może zakwestionować 
podwyżkę w drodze wniesie-
nia do sądu pozwu o ustalenie, 
że podwyżka jest niezasadna 
albo jest zasadna, lecz w innej 
wysokości. 

Ciężar dowodu zasadności 
wprowadzonej podwyżki czyn-
szu spoczywa na właścicielu. 

Do czasu prawomocnego 
rozstrzygnięcia sprawy przez 
sąd lokator może płacić czynsz 
w niezmienionej wysokości. 
Gdy sąd przyzna rację lokato-
rowi, ten będzie płacił czynsz 
na starych zasadach. Jeśli jed-
nak wygra właściciel, lokator 
powinien wyrównać różnicę. 

Maria Szwajkiewicz

Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 21 czerwca 
2001 roku o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie 
kodeksu cywilnego (tekst 
jednolity Dz. U. z 2005 roku, 
nr 31, poz. 266 z późn. zm.)
– Obwieszczenie wojewody 
pomorskiego z dnia 6 grudnia 
2011 roku w sprawie wyso-
kości wskaźnika przeliczenio-
wego kosztu odtworzenia  m 
kw. powierzchni użytkowej 
budynków mieszkalnych dla 
województwa pomorskie-
go i miasta Gdańska będące-
go siedzibą wojewody i Sej-
miku Województwa (Dziennik 
Urzędowy Województwa 
Pomorskiego z 13 grudnia 
2011 roku, nr 166, poz. 3614).

Jak bronić się 
przed podwyżką czynszu

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 7 stycznia 2012 r. 
w Sopocie po długiej i ciężkiej chorobie zmarł 

ś.p.

Rajmund Schminda
były członek Zarządu Regionu Gdańskiego 

NSZZ „Solidarność” oraz były dyrektor Szpitala 
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gd.

Pracownicy i członkowie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy naszego Kolegę
i Przyjaciela 

ś.p.

 Jerzego Jabłońskiego
aktywnego uczestnika zmagań o reaktywowanie

NSZZ „Solidarność” w SMW.
Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie Zmarłego składa

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” 
Stoczni Marynarki Wojennej S.A.

Koleżance Beacie Jatkowskiej-Garbulewskiej 
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Teścia
składa Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność’’ 

przy Nadmorskim Centrum Medycznym sp. z o.o. w Gdańsku

Koleżance Elżbiecie Elmrych wyrazy współczucia 
z powodu nagłej śmierci

męża Andrzeja
składa Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność’’

przy Nadmorskim Centrum Medycznym sp. z o.o. w Gdańsku  

7 stycznia 2012 r. po długiej chorobie odszedł od nas 
przyjaciel, były dyrektor Szpitala dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim

ś.p.

dr med. Rajmund Schminda
Był długoletnim działaczem i organizatorem NSZZ „Solidar-
ność”, zawsze oddanym sprawie będących w potrzebie ludzi. 

W głębokim bólu żegnamy szlachetnego człowieka, na 
którego zawsze mogliśmy liczyć w trudnych chwilach. 

Długie lata wspierał nas swoim autorytetem i konkretnym 
działaniem.

Za to wszystko bardzo dziękujemy, w szczególności za 
organizowanie pielgrzymek ludzi pracy do Częstochowy, 

festynów dla dzieci z okazji Dnia Dziecka.
Wyrazy głębokiego współczucia żonie Elżbiecie, córce Kasi 

oraz całej Rodzinie składają 
członkowie Oddziału Regionu Gdańskiego 

NSZZ „Solidarność” w Starogardzie Gdańskim

WSPOMNIENIA / PRAWO

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy naszego Kolegę 

ś.p.

 Leszka Formelę
uczestnika strajków 1980 roku.

Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie Zmarłego składa 
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Stoczni 

Marynarki Wojennej S.A.
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Prawnik wyjaśnia §

Instytucje państwowe forsują przedłużenie wieku upraw-
niającego do przejścia na emeryturę, z drugiej strony 
niewiele robią, by stworzyć przyjazne warunki do zatrud-
niania starszych pracowników. Przy ocenie uwarunkowań 
dotyczących zatrudnienia osób starszych niezbędne jest 
przyjrzenie się regulacjom prawnym, ukierunkowanym na 
tę kategorię zatrudnionych. Są one nieliczne i jak się wy-
daje ich głównym zadaniem jest raczej chęć ograniczenia 
wydatków państwa spowodowanych ewentualnym wcze-
śniejszym „wypchnięciem” pracownika starszego z rynku 
pracy, niż działanie na rzecz jego zaktywizowania.

Słabe starania państwa 

Cztery lata ochronne
Niewątpliwie podstawową 

rolę stabilizacji zatrudnienia 
dla pewnej – ściśle określonej 
grupy pracowników starszych 
– odgrywa ochrona przedeme-
rytalna stosunku pracy. Uregu-
lowana jest ona w art. 39 k.p. 
Przepis ten wskazuje, że praco-
dawca nie może wypowiedzieć 
umowy o pracę pracownikowi, 
któremu brakuje nie więcej niż 
cztery lata do osiągnięcia wie-
ku emerytalnego, jeżeli okres 
zatrudnienia umożliwia mu 
uzyskanie prawa do emerytu-
ry z osiągnięciem tego wieku. 
Ochronie podlegają więc ko-
biety w wieku 56-60 lat oraz 
mężczyźni w wieku 61-65 
lat. Pracodawca może jednak 
wypowiedzieć umowę o pracę 
pracownikowi w wieku przed-
emerytalnym, jeżeli uzyskał 
on prawo do renty z tytułu cał-
kowitej niezdolności do pracy 
(art. 40 k.p.) oraz w sytuacji, 
gdy ten pracodawca ogłosił 
upadłość lub likwidację (art. 
41(1) k.p.). Wynikający z art. 
39 k.p. zakaz dotyczy również 
wypowiedzenia zmieniającego 
warunki pracy i płacy (art. 42 
§ 2 k.p.), co oznacza, że osoby 
w wieku przedemerytalnym 
chronione są przed obniże-
niem wynagrodzenia. Zakaz 
ten zawiera ważny wyjątek 

(art. 43 k.p.) wskazujący, że 
pracodawca może wypowie-
dzieć warunki pracy lub płacy 
pracownikowi korzystającemu 
z ochrony przedemerytalnej, 
jeżeli wypowiedzenie wynika 
z wprowadzania nowych zasad 
wynagradzania ogółu pracow-
ników zatrudnionych u danego 
pracodawcy lub tej ich grupy 
do której pracownik należy, 
bądź z uwagi na stwierdzoną 
orzeczeniem lekarskim utratę 
zdolności do wykonywania 
dotychczasowej pracy albo 
niezawinioną przez pracownika 
utratę uprawnień koniecznych 
do jej wykonywania.

Mniej za starszych 
pracowników

Kolejna ważna regulacja 
dotyczy odciążenia praco-
dawcy od opłacania składek 
za pracowników starszych. 
Zgodnie z obowiązującym od 
1 lipca 2009 r. art. 104 b usta-
wy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy oraz 
art. 9 b ustawy o ochronie rosz-
czeń pracowniczych w razie 
niewypłacalności pracodawcy 
istnieje możliwość czasowego 
lub stałego zwolnienia praco-
dawców z opłacania składek na 
Fundusz Pracy i Fundusz Gwa-
rantowanych Świadczeń Pra-

cowniczych za osoby w wieku 
przedemerytalnym. Pracodaw-
cy oraz inne jednostki organi-
zacyjne nie opłacają składek 
na Fundusz Pracy i Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych przez okres 12 
miesięcy, począwszy od pierw-
szego miesiąca od zawarcia 
umowy o pracę, za pracowni-
ków, którzy ukończyli 50 rok 
życia i w okresie 30 dni przed 
zatrudnieniem pozostawa-
li w ewidencji bezrobotnych 
powiatowego urzędu pracy. 
Czasowe zwolnienie z opłaca-
nia składek jest więc warun-
kowane nawiązaniem stosunku 
pracy po 30 czerwca 2009 r. 
oraz tym, że w dniu nawiąza-
nia stosunku pracy osoba miała 
ukończone 30 lat i przynajmniej 
przez miesiąc figurowała w re-
jestrze osób bezrobotnych. Stałe 
zwolnienie z opłacania składek 
na Fundusz Pracy i Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych dotyczy z kolei 
osób, które osiągnęły wiek wy-
noszący co najmniej 55 lat dla 
kobiet i 60 dla mężczyzn.

Krócej za chorobowe

Kolejną ważną z punktu wi-
dzenia kosztów pracodawcy re-
gulacją dotyczącą pracowników 
50+ jest art. 92 kodeksu pracy 
po zmianie dokonanej Ustawą 
z 19 grudnia 2008 r. o zmianie 
ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy oraz 
o zmianie niektórych innych 
ustaw. Skrócony został okres, 
w którym pracodawcy wypła-
cają wynagrodzenie za czas 
choroby pracowników z tej ka-
tegorii wiekowej. Zgodnie z art. 
92 kodeksu pracy za czas nie-
zdolności pracownika do pracy 

z powodu choroby przez okres 
33 dni w roku kalendarzowym 
pracownik zachowuje prawo 
do 80 proc. wynagrodzenia. 
Jednakże w odniesieniu do pra-
cowników powyżej 50 lat pra-
codawcy opłacają tylko pierw-
sze 14 dni ich niezdolności do 
pracy w roku, zaś już od 15 dni 
przysługuje zasiłek chorobowy 
z ZUS.

Słabo z aktywizacją

Jeżeli chodzi o aktywne 
formy wsparcia pracowników 
starszych przez legislatora 
można wymienić właściwie 
tylko art. 43 ustawy o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, który przewidu-
je możliwość sfinansowania 
przez starostę ze środków 
Funduszu Pracy przeszkolenia 
dla pracowników 45+ zaintere-
sowanych własnym rozwojem 
zawodowym. Także ta grupa 
pracowników zgodnie z art. 69 
ustawy może otrzymać z Fun-
duszu Pracy refundację do 80 
proc. (pozostali pracownicy 
do 50 proc.) kosztów szkoleń 
organizowanych przez pra-
codawcę w ramach własnego 
funduszu szkoleniowego.

Najpierw zwolnienie, 
potem praca

W zdecydowanie nieko-
rzystnej sytuacji są pracowni-
cy, którzy nabyli uprawnienia 
emerytalne, a mimo to chcieli-
by kontynuować zatrudnienie. 
Jest to ta grupa potencjalnych 
pracowników starszych, którą 
obowiązujące regulacje prawne 
i utrwalone stereotypy zacho-
wań pracodawców wręcz wypy-
chają z rynku pracy, niezależnie 

od stanu ich sprawności psycho-
fizycznej i intelektualnej.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. do-
szło do zmiany art. 103 ustawy 
o emeryturach i rentach z Fundu-
szu Ubezpieczeń Społecznych, na 
mocy której prawo do emerytury 
ulega zawieszeniu bez względu 
na wysokość przychodu uzyski-
wanego przez emeryta z tytułu 
zatrudnienia kontynuowanego 
bez uprzedniego rozwiązania 
stosunku pracy z pracodawcą. 
Należy podkreślić, że rozwią-
zanie uniemożliwiające wypłatę 
świadczeń emerytalnych bez 
przerwania  działalności zawo-
dowej u dotychczasowego pra-
codawcy funkcjonowało także 
wcześniej w polskim systemie 
emerytalnym w okresie od 1 lipca 
2000 r. do 7 stycznia 2009 r. ( art. 
103 ust. 2 a ustawy o emeryturach 
i rentach z FUS). Trybunał Kon-
stytucyjny nie miał zastrzeżeń 
do jego konstytucyjności. Regu-
lacja o konieczność rozwiązania 
umowy o pracę została zmodyfi-
kowana 8 stycznia 2009 r., a po 
dwóch latach obowiązywania 
regulacji powrócono do sytuacji 
poprzedniej. Warto przypomnieć, 
że rezygnacja z konieczności 
rozwiązania umowy o pracę 
przed pobieraniem świadczenia 
emerytalnego była elementem 
programu „Solidarność poko-
leń – działania dla zwiększenia 
aktywności zawodowej osób po 
50 roku życia”. Tego typu zmien-
ność stanu prawnego uzależniona 
od doraźnych potrzeb powoduje 
utratę zaufania starszych pracow-
ników do państwa i nie sprzyja 
budowaniu u nich pozytywnego 
nastawienia do kontynuowania 
zatrudnienia po osiągnięciu wie-
ku emerytalnego.

Barbara Surdykowska 
Sławomir Adamczyk

PRACOWNICY 50+

„Region Gdański NSZZ 
»Solidarność« przyjmuje, jako 
pozytywny krok w rozliczeniu 
przeszłości, wyrok sądu uzna-
jący Czesława Kiszczaka za 
winnego zbrodni komunistycz-
nej i uczestniczenia w związku 
przestępczym o charakterze 
zbrojnym, który doprowadził 
do uchwalenia przez Radę 
Państwa PRL dekretów o sta-
nie wojennym. 

To nie przywróci życia 
i zdrowia tym wszystkim, któ-
rzy zostali poszkodowani, ale 
daje nadzieję na sprawiedli-
wość” – czytamy w Oświad-

Kiszczak jest winny!
czeniu Prezydium ZRG NSZZ 
„Solidarność” ws. osądzenia 
sprawców stanu wojenne-
go, przyjętym 13 stycznia br. 
Dzień wcześniej Sąd Okrę-
gowy w Warszawie skazał 
gen. Kiszczaka na 2 lata po-
zbawienia wolności w zawie-
szeniu na 5 lat. 

Jednocześnie sąd unie-
winnił b. I sekretarza KC 
PZPR Stanisława Kanię 
oraz umorzył sprawę b. 
członkini Rady Państwa Eu-
genii Kempary. Wyrok jest 
nieprawomocny. Prezydium 
ZRG zaapelowało, aby nie 

wykorzystywać wyroku do gry 
politycznej, nie usprawiedli-
wiać winnych zbrodni i nie 
relatywizować historii. 

Władze gdańskiej  „S” 
oświadczyły również: „Ocze-
kujemy i domagamy się 
także zakończenia procesu 
i wydania wyroku w spra-
wie zbrodni Grudnia ’70 
– również oczywistej co do 
kręgu osób winnych i odpo-
wiedzialnych, która tak bole-
śnie odcisnęła swoje piętno na 
społeczności Wybrzeża”.

(ach)

Sąd Najwyższy rozpozna-
jąc skargę kasacyjną w spra-
wie drastycznego zwolnienia 
we wrześniu 2009 roku prze-
wodniczącego Tymczasowej 
Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” w Interchemie 
SA w Gdyni potwierdził, że 
odbyło się ono z naruszeniem 
prawa. Sąd uznał, iż dokona-
ne wypowiedzenie odbyło się 
przy ewidentnym pogwałceniu 
przysługującej działaczowi 
szczególnej ochrony trwało-

ści stosunku pracy. Natomiast 
samo zwolnienie było oczy-
wistym następstwem uczest-
nictwa powoda w powstaniu 
komitetu założycielskiego za-
kładowej organizacji związko-
wej. Sąd Najwyższy stwierdził 
ponadto, że  przewodniczący 
komitetu założycielskiego za-
kładowej organizacji związ-
kowej korzysta ze szczególnej 
ochrony prawnej z mocy same-
go prawa.

Łukasz Sulej

Ochrona przewodniczącego 
z mocy prawa 

PRAWO



22 Nr 2/luty 2012

SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

Słupską kolumnę 
w „Magazynie Solidarność”

opracował 
Wojciech Matuszewski

Napisz do autora: 
wojtekmatuszewski@op.pl

 – Spotykamy się w  spe-
cyficznym dla waszej branży 
czasie – w przeddzień akcji 
protestacyjnej. Proszę po-
wiedzieć, co was zmusiło do 
podjęcia takiej decyzji?

– Protest jest skierowany 
przeciwko rządowi, który na-
szym zdaniem chce – poprzez 
podwyżki dla wojska i policji, 
z pominięciem strażaków i in-
nych służb mundurowych,  jak 
Straż Graniczna czy pracowni-
cy więziennictwa – skonflikto-
wać te służby ze sobą. Pracu-
jemy w jednym resorcie, więc 
jak to jest możliwe, że jedni 
dostają podwyżki, a inni nie? 
W swoim proteście domagamy 
się jednakowego traktowania 
przez rząd  wszystkich pra-
cowników służb mundurowych 
i występujemy z postulatem 
podwyżek dla całego resortu 
na jednakowym poziomie.

– W jakiej formie będzie 
przebiegał wasz protest?

W siedzibie słupskiej „Solidarności” 11 stycznia br. zebrało się 
Prezydium Zarządu Regionu.

Tematem obrad były między innymi:
 rejestracja nowej organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność” 

w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach
 omówienie zmiany struktury i nazwy organizacji zakładowej 

we Flair Poland z Kobylnicy
 organizacja spotkania Zarządu Regionu
 przedstawienie budżetu  oraz planu pracy na 2012 r.

Rozmawiano także o proteście związkowców z Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Słupsku. Obrady zakończono wolnymi wnioskami.

Inicjatywa Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” w sprawie 
przeprowadzenia referendum na 
temat wieku emerytalnego Po-
laków jest odpowiedzią na po-
mysły rządu zrównania wieku 
emerytalnego kobiet i mężczyzn 
oraz wydłużenia go do 67 roku 
życia. Zdaniem „Solidarności”, 
ustawa, którą proponuje rząd, 
jest przygotowywana w pośpie-
chu i bez społecznej debaty. Nie 
działa program 50 + ani programy na rzecz ludzi młodych, więc 
próbuje się przypodobać rynkom finansowym poprzez wydłu-
żenie wieku emerytalnego. Platforma Obywatelska w kampanii 
wyborczej ten temat przemilczała, a teraz – będąc u władzy – chce 
w trybie pilnym przeforsować ustawę o zrównaniu i wydłużeniu 
wieku emerytalnego. Jest to oszustwo polityczne i dlatego Komi-
sja Krajowa NSZZ „Solidarność” staje w obronie społeczeństwa. 
Podczas obrad KK uchwalono treść pytania, które znajdzie się we 
wniosku o referendum. Brzmi ono: „Czy jest Pani /Pan za utrzy-
maniem dotychczasowego wieku uprawniającego do przejścia 
na emeryturę wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla męż-
czyzn?”. Komisja zobowiązała swoje struktury w regionach do 
zaangażowania się w akcję zbierania podpisów pod wnioskiem 
o referendum. 

„Solidarność” w Słupsku włączyła się w nią zaraz po uchwale 
Krajówki. Do Zarządu Regionu przychodzi wielu związkowców, 
ale nie tylko oni. Zaglądają tu również ludzie z ulicy i wyrażają 
swoją dezaprobatę wobec planów rządu, podpisując się pod wnio-
skiem o referendum.

– Na dzień dzisiejszy (12 stycznia – red.) zebraliśmy 3 tysiące 
podpisów – mówi przewodniczący słupskiej „Solidarności” Sta-
nisław Szukała. – Jesteśmy naprawdę zaskoczeni tak wielkim 
zainteresowaniem słupszczan, co pokazuje, jak bardzo ważny jest 
to problem społeczny. Zachęcamy wszystkich do przyjścia do sie-
dziby Związku przy ul. Jedności Narodowej 2 i złożenia podpisu. 
Planujemy do końca trwania akcji zebrać 6-tysięczne poparcie. 
Można je także składać we wszystkich organizacjach zakładowych 
„Solidarności” – dodał przewodniczący.

Protest słupskich 
strażaków
Rozmowa z JAROSŁAWEM POPIELEM, przewodniczącym Komisji 
Zakładowej  NSZZ „Solidarność” przy Komendzie Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Słupsku 

– Na dzień dzi-
siejszy jest to ofla-
gowanie, a w na-
stępnej kolejności 
pojedziemy wspól-
n ie  z  ko legami 
z branży,  mam tu 
na myśli pracow-
ników więzien-
nictwa, na pikietę 
przed Urząd Woje-
wódzki do Gdań-
ska. Tam chcemy 
zamanifestować 
swój sprzeciw wo-
bec polityki rządu 
względem całej  mundurów-
ki. Poprzez liczne przybycie 
związkowców z  różnych rejo-
nów województwa pokażemy 
naszą siłę i determinację w tej 
sytuacji. Wiem, że na pikie-
tę do Gdańska wybierają się 
pracownicy z Bytowa i Ustki, 
będą też organizacje z Regionu 
Gdańskiego. Nasz protest po-
piera także związek zawodo-

wy Straży  Pożarnej „Florian”. 
Związkowcy z „Floriana” rów-
nież wybierają się do Gdańska, 
solidaryzując się z naszymi po-
stulatami.

– Czy prowadzone są ja-
kieś rozmowy na temat pod-
wyżek pominiętych służb 
mundurowych ze stroną rzą-
dową?

– Z informacji, które do 
nas docierają, wiemy, że są 
prowadzone rozmowy,  ale 
rząd zasłania się jak zwykle 
kryzysem i brakiem pieniędzy. 
Mamy nadzieję, że dowiemy 
się czegoś więcej na pikiecie. 

Obradowało Prezydium 
ZR NSZZ „Solidarność” 
w Słupsku 

Jarosław Popiel, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarnośc” przy 
Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku.

Obrady Prezydium ZR NSZZ „Solidarność” w Słupsku.

Referendum 
– zbieramy podpisy 

Ma  przebiegać pokojowo, 
niemniej jest też formą naci-
sku  w negocjacjach placowych 
z rządem. Dlatego zależy nam 
na jak najliczniejszym udziale 
naszych związkowców.

– Jak duża jest organiza-
cja „Solidarności” w Straży 
Pożarnej w Słupsku?

– Na dzień dzisiejszy Ko-
misja Zakładowa „Solidar-
ności” liczy 58 członków na  
150 pracowników, co stanowi 
trochę powyżej jednej trzeciej 
ogółu zatrudnionych. Istnieje 
również związek zawodowy 
straży „Florian”, do którego 
należy 20 osób.

– Dziękuję za rozmowę 
i życzę spełnienia waszych 
postulatów przez rząd.

–  P o d o b n e  a k c j e  j a k 
w Gdańsku odbyły się rów-
nież przed siedzibami urzędów 
wojewódzkich w Warszawie, 
Poznaniu i Wrocławiu, gdzie 
funkcjonariusze służb mundu-
rowych okazywali swą dezapro-
batę wobec polityki władz.

Manifestacja służb mundurowych 
w Gdańsku. Stanisław Szukała 
i Krzysztof Dośla.

12 stycznia 2012 r. Manifestacja służb mundurowych w Gdańsku.
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Region Słupski NSZZ „Solidarność
ul. Jedności Narodowej 2, 76-200 Słupsk
Tel. 59 842 68 85, fax 59 842 87 47, kom. 504 236 574
sekr.slupsk@solidarnosc.org.pl lub nszz_sl@poczta.onet.pl
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Litery z pól ponumerowa-
nych w dolnym prawym 
rogu kratki od 1 do 15 
utworzą rozwiązanie – myśl  
św. Augustyna. 

Rozlosowaliśmy nagro-
dę za rozwiązanie „Krzy-
żówki z kolacją wigilijną” 
z nr. 12/2011. Otrzymuje 
ją pani Janina Podkańska 
z Wejherowa. Po odbiór 
nagrody zapraszamy do sie-
dziby redakcji. Gratulujemy. 
Hasło brzmiało: „Pójdźmy 
wszyscy do stajenki”.

CZYTELNICY I MY

Na końcu 
JĘZYKA
Na końcu
JĘZYKA

1 2 3 4 5 6  7

8
1 14

9
8 4

10
11

11
5

12
3

13

14 15 16
6 13

17
10

18

19 20

21
15

22 23
12

24 25 26

27
9

28 
7

29
2

POZIOMO
4) tekst pomiędzy dwoma 
naciśnięciami klawisza Enter, 
8) usynowienie, 9) jednostka 
telefoniczna, 10) w Sude-
tach i baśni, 11) brydżowa 
zachęta, 12) muzyka Urszuli 
Dudziak, 14) urząd opiekuna 

prawnego, 17) mieszkaniec 
Podhala, 19) mieszkaniec 1 
pionowo, 21) stado psów, 
22) obojętny w atomie, 
24) sznur kowboja, 27) fikcja, 
nierealność,  28) Kwiatkow-
ska, aktorka, 29) obelżywie 
o niesympatycznej kobiecie

PIONOWO
1) część Trójmiasta, 2) szafka 
pierwszej pomocy, 3) rodzaj 
strumienicy, 5) żołnierze 
w czerwonych beretach, 
6) męski zakon kanoników 
regularnych, 7) punktowany 
egzamin, 12) na jej gruzach 
powstała Serbia i Czarnogóra, 
13) część powiatu, 15) podat-
kowa do odliczenia, 16) gdy 
lewa nierówna prawej, 
18) świrzepa, 20) nowy, gorli-
wy wyznawca, 23) wznoszony 
szampanem, 25) wyspa obok 
Sumatry, 26) rozmiar odzieży

(kas)

Krzyżówka ze świrzepą

ŚNIEŻNE BOGACTWO 
Gdy pierwszy raz usłyszałam, że Eskimosi do nazywa-
nia śniegu mają kilkadziesiąt słów, bardzo się zdziwi-
łam. Dlaczego używają aż tak wielu wyrazów, skoro 
nam wystarcza jedno słowo. Ale – czy rzeczywiście 
tylko jedno?

Co to jest śnieg?

Dla osób idących ulicą, spieszących się do tramwaju lub 
samochodu, śnieg to tylko biaława maź utrudniająca dotarcie 
do celu. Natomiast dla dzieci rozpoczynających ferie zimo-
we to – dający radość – biały puch lecący z nieba, z którego 
można lepić bałwana i kulki śnieżne oraz śliska, błyszcząca 
w słońcu nawierzchnia, po której jeździ się między innymi na 
sankach czy nartach, dzięki której można organizować kuligi 
i inne wesołe zabawy.

Inaczej formułują znaczenie śniegu meteorolodzy czy języ-
koznawcy przygotowujący definicje słownikowe. W Słowniku 
języka polskiego czytamy, że śnieg to opad atmosferyczny 
w postaci kryształków lodu różnego kształtu, najczęściej 
przypominających sześcioramienne gwiazdki, łączących 
się (w temperaturze powietrza wyższej od -5 st. C) w płat-
ki śniegu. Po opadnięciu na ziemię warstwa tych płatków 
tworzy porowatą pokrywę śnieżną o niewielkiej gęstości, 
także zwaną śniegiem. Śnieg powstaje, gdy w chmurach para 
wodna krystalizuje się, tworząc kryształy lodu. Właśnie ta 
struktura kryształów śniegu, mogąca mieć do kilku centyme-
trów, nazywana jest płatkiem śniegu.

I w tym momencie można by rozważania semantyczne* na 
temat śniegu zakończyć, ale – jak się okazuje – wielu użyt-
kownikom języka polskiego to jedno słowo nazywające śnieg 
nie wystarcza. 

Ilu wyrazów używamy do nazywania śniegu?

Na przykład rolnicy czy narciarze interesując się opadami 
atmosferycznymi; śledzą prognozy pogody, słuchają, czy za-
powiadane opady śnieżne to: śnieżyca (obfite opady śniegu), 
czy zawieja (śnieżyca połączona z silnym wiatrem), zamieć 
śnieżna (zawieja porywająca śnieg leżący już na ziemi, ogra-
niczająca poważnie widoczność), a może będzie padał śnieg 
ziarnisty (bardzo małe, nieprzezroczyste ziarenka lodu o śred-
nicy poniżej 1 mm) lub będą krupy śnieżne (śnieg w postaci 
kulistych bryłek o średnicy od 1 do 15 mm), albo spadnie grad 
w postaci bryłek lodu o średnicy powyżej 15 mm.

Dla narciarzy i turystów wędrujących po górach śnieg 
nie jest jednorodny. Wyróżniają oni różne rodzaje pokrywy 
śnieżnej, w tym: 
 śniegi mokre, np.: śnieg ziarnisty, firn (duże, nieregularne 

ziarna lodu, niepołączone ze sobą, stale mokre, między 
którymi występują pory wypełnione powietrzem) oraz 

 śniegi suche, a wśród nich między innymi: puch świeży 
(lekki puszysty śnieg, charakteryzujący się tym, że jego 
kryształki lodu są kruche i łamią się pod ciężarem człowie-
ka); puch zsiadły (świeży puch, który po kilkudziesięciu 
godzinach pod wpływem własnego ciężaru, przy bez-
wietrznej i mroźnej pogodzie zmniejsza swoją grubość); 
gips przewiany (śnieg zbity przez wiatr w twarde płaty, 
zaspy lub formy śnieżno-lodowe; najczęściej występujący 
w miejscach odsłoniętych i na graniach); śnieg zmrożony 
płatkowy (powstający z krystalizacji mgły na podłożu pu-
chu zsiadłego); szreń (cienka powłoka lodowa, pod którą 
znajduje się puch zsiadły); lodoszreń. 
A zatem – chociaż śniegu mamy dużo mniej niż Eskimosi, 

to jednak wyrazów nazywających śnieg w naszym języku też 
jest sporo. Wprawdzie nie wszyscy posługujemy się nimi, ale 
są do dyspozycji i gdy zaistnieje taka potrzeba – na przykład, 
gdy wybieramy się na narty – można z nich korzystać.

Barbara Ellwart

* Tu: semantyka – dział językoznawstwa zajmujący się znaczeniem 
słów, zwrotów, zdań i tekstów.

Pod naszym patronatem ukazała się książka „Wokół Solidar-
ności” autorstwa Adama Chmieleckiego, politologa i publicysty, 
współpracującego również z „Magazynem Solidarność”. To zbiór 
artykułów i esejów poświęconych wybranym zagadnieniom z hi-
storii Związku, takim jak strajki w 1980 i 1988 r., I Krajowy Zjazd 
Delegatów lub pielgrzymka Jana Pawła II do Polski w 1987 r. 
W książce znajdują się również teksty związane z ruchem opozy-
cyjnym skupionym wokół „Solidarności”, np. NZS i FMW. 

Warto przeczytać...
ności” autorstwa 
współpracującego również z „Magazynem Solidarność”. To zbiór 
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Delegatów lub pielgrzymka Jana Pawła II do Polski w 1987 r. 
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cyjnym skupionym wokół „Solidarności”, np. NZS i FMW. 

Warto przeczytać...

OGŁOSZENIE DROBNE
Zamienię M-4 (63 m kw.) 
Gdańsk Niedźwiednik, na 
dole, przy poczcie, na ka-
walerkę na Morenie, tel. 
kom.: +48 661 604 278.

BIURO PRACY „Solidarność”
Informujemy, że obecnie dysponujemy następującymi ofertami 
pracy:
 Mechanik – operator wózków widłowych
 Sortowacz
 Monter
 Handlowiec
 Handlowiec – kierowca
 Magazynier
 Ekspedientka
 Krawcowa
 Pokojowa – sprzątaczka
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr. tel: 58 301 34 67.

KRYSTYNA TARANOWSKA 
przewodnicząca Komisji 
Podzakładowa NSZZ „S” Poczty 
Polskiej w Gdańsku

– Należę do „Solidarności”, ponieważ wynika 
to z moich wewnętrznych przekonań. Identyfikuję 

się z programem naszego Związku, statutowymi zapisami, ale tak-
że odniesieniem do katolickich wartości społecznych. To wszystko 
jest dla mnie bardzo ważne. Również to, że „Solidarność” walczy 
o godność człowieka w jego miejscu pracy, a także dba o całe jego 
otoczenie, o jego życie. Teraz walczymy o niepodnoszenie wieku 
emerytalnego, ale przecież tematów, którymi zajmuje się Związek 
,jest wiele.

DLACZEGO NALEŻĘ  DO „SOL IDARNOŚCI” Kup film dokumentalny w re-
żyserii  Roberta Kaczmarka 
i Grzegorza Brauna „Towa-
rzysz generał idzie na woj-
nę”.  Do filmu DVD załączony 
jest 48-stronicowy album. 
Film – szukając odpowiedzi 
na realność zagrożenia inter-
wencją sowiecką – przedsta-
wia proces przygotowywania, 
wdrażania i realizacji stanu 
wojennego, czyli opowiada 
historię Polski od lata 1980 do 
13 grudnia 1981 roku.
Cena jednostkowa wynosi 
29,90 zł, cena promocyjna  
powyżej 100 szt. – 23 zł. 
W przypadku decyzji o zaku-
pie filmu (zarówno w pro-
mocji, jak i mniejszej liczby 
egzemplarzy) przez regiony 
czy branże, należy zwracać 
bezpośredniodo wydawcy: 
rafel@rafel.pl

Towarzysz generał 
idzie na wojnę
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Gdańskie
DOMY PODCIENIOWE

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

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

 

Przewodniczący i sekretariat
pok. 107, 308-43-52, 
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 
308-42-60, 308-43-61, 308-42-89

Dział Organizowania i Rozwoju, 
pok. 112, 105, 308-43-01, 
0/603-934-165 301-04-44, 308-44-54 
dzial.kontaktow@solidarnosc.gda.pl
j.szewczyk@solidarnosc.gda.pl

Kadry, pok. 127, 308-42-97

Księgowość i kasa, pok. 120, 
122,122a 308-43-16, 346-21-74 

Administracja budynku i rezerwa-
cja sali „Akwen”, pok.125 i 127,  
346-22-12, 308-42-50, 
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. 128, 308-43-37 
s.gatz@solidarnosc.gda.pl

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

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

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

Biuro Pracy, pok. 9, 
301-34-67 308-43-47
biuro.pracy@solidarnosc.gda.pl

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

Reg. Sekcja Oświaty i Wychowania, 
pok. 119 , 308-44-22, fax: 305-71-72
oswiata@solidarnosc.gda.pl

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

Zarząd Główny Związku Solidarno-
ści Kombatantów oddz. Gdańsk, 
pok. 10, 308-44-40

Maraton, pok. 126, 308-44-90 
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

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

Biura oddziałów ZR

Gdynia, ul. Śląska 52, tel./fax 620-61-82 
gdynia@solidarnosc.gda.pl

Kartuzy, ul. Hallera 1, pok. 325a
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. Długa 31 
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
Pruszcz Gdański, ul. Chopina 12
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 86-23-651 
Malbork, plac Słowiański 4
tel./fax 55 647 28 00, 516 059 047
malbork@solidarnosc.gda.pl

Uwaga! przed każdym 
nr. telefonu dodajemy 58

REKLAMA

Dom podcieniowy w Miłocinie.

Dr ewniane  budowle 
z przyzbami, ganecz-
kami, galeryjkami czy 

przykościelnymi sobotami 
można spotkać w różnych rejo-
nach naszego kraju i nie tylko. 
Wśród bogactwa architekto-
nicznych pomysłów znajdują 
się również domy z podcienia-
mi. Czyli takie, które z przodu, 
w części szczytowej, w przy-
ziemiu mają głębokie wcięcie 
wsparte na kilku kolumnach. 
Notabene liczba kolumn świad-
czy o zamożności gospodarza. 
Górna kondygnacja to nad-
budówka, utrzymująca się na 
owych kolumnach. Jest ciężką, 
masywną bryłą, przypomina 
dom na palach, ale ustawio-
nych tylko z przodu, bowiem 
z tyłu ów dom stoi na ziemi. 
Konstrukcja składa się z drew-
nianego szkieletu wypełnionego 
murowaną cegłą. Czasem obok 
cegły – jeśli tej zabrakło, a go-
spodarz nie był zbyt zamożny 
– układano kamienie polne 
uszczelniane gliną wymieszaną 
ze słomą czy trocinami.

W Polsce domy podcienio-
we wznoszono w kilku regio-
nach. Te najciekawsze zacho-
wały się do naszych czasów 
właśnie na Żuławach, zarówno 
tych Elbląskich, jak i Gdań-
skich. Zaczęto je budować 
w XVII w., kiedy to na Żuławy 
dotarli holenderscy emigranci 
zwani Olendrami. Niektórzy 
badacze twierdzą, że to właśnie 
Olendrzy wprowadzili taki typ 
zabudowy. Inni uważają, że 
nowi osadnicy jedynie wyko-
rzystali i udoskonalili podcie-

nie występujące na Pomorzu 
od czasów średniowiecza. 

W partii szczytowej po-
mieszczenia domu podcienio-
wego nie służyły do celów 
mieszkalnych, tylko do prze-
chowywania zboża. Mieszka-
nie znajdowało się w owym 
domu na parterze. Góra zajęta 
była na magazyn zbożowy lub 
inne produkty rolne. Przykła-
dem takiej budowli jest Lwi 
Dwór, dom w Lipcach (dziś 
dzielnica Gdańska), stojący 
przy głównej trasie wiodącej 
do Pruszcza Gdańskiego. Jest 
on jednocześnie najstarszym 
domem podcieniowym zacho-
wanym na naszych terenach. 
Wybudowano go około roku 

1600. W przyziemiu znaj-
dowały się trzy izby i duża 
sień z kominkiem. Natomiast 
góra w całości zajęta była na 
spichrz. Lwi Dwór zalicza się 
do największych tego typu 
i z tych lat mieszkalno-gospo-
darczych budynków w Polsce. 

O domu w Lipcach można 
powiedzieć, że to monoblokowa 
prosta bryła bez zbędnych deko-
racji. Innym typem, powielanym 
w późniejszych budowlach, 
jest dom podcieniowy we wsi 
Trutnowy, wzniesiony w 1720 
r. przez Jerzego Basenera (za-
pewne właściciela). Wygląda 
tak, jakby składał się z dwóch 
domów. Jednego mieszkalnego 
oraz wzdłuż i prostopadle do-

stawionego do niego magazynu 
zbożowego wspartego na ko-
lumnach. Jego konstrukcja to nie 
prosty szachulec, bowiem belki 
zostały ułożone w bogate formy: 
w kwadraty, fale, romby, owale, 
półkola. Wnętrze pomiędzy tymi 
belkami wypełnione jest muro-
waną cegłą.

Nieco innym typem bu-
dowli podcieniowej jest dom 
z dostawionym z jednej stro-
ny skrzydłem, czyli dobudo-
wanym kolejnym domem do 
monoblokowej bryły, tworząc 
plan litery „L”. Takim przy-
kładem jest dom podcienio-
wy w Miłocinie (na zdjęciu), 
wzniesiony w 1744 r. (tablica 
informacyjna podaje rok 1730, 
w którym to wybudowano jed-
nak inny, nieistniejący już dom 
na planie litery „T”) przez Je-
rzego Pocka dla Walentyna 
Zimmermanna.

Występuje także dom pod-
cieniowy z zabudowanym pod-
cieniem, czego przykładem jest 
dom w Osicach, wzniesiony 
w 1844 r. Jest to obudowany 
podcień z czterema słupami 
połączonymi drewnianym, bo-
gato dekorowanym fryzem.

Miłośnicy domów podcie-
niowych wytyczyli turystyczną 
trasę zwaną Szlakiem Domów 
Podcieniowych. Szlak ten bierze 
początek we wsi Koszwały przy 
domu podcieniowym z siedmio-
ma drewnianymi słupami, połą-
czonymi arkadami, datowanym 
na 1792 r. Wiedzie przez Miłocin, 
Trutnowy, Osice, Steblewo (wieś 
z dwoma zniszczonymi domami 
podcieniowymi, oba z drugiej 
połowy XVIII w.). Kończy się 
w Krzywym Kole, a właściwie 
w Koźlinach niedaleko Wisły, 
gdzie jednak nie ma już domu 
podcieniowego, bo się rozleciał. 
Osobiście proponuję zacząć wę-
drówkę w Lipcach, następnie 
udać się przez Pruszcz Gdański 
do Krzywego Koła, gdzie XIX-
-wieczny dom podcieniowy 
z czterema słupami został nie-
dawno wyremontowany. Zakoń-
czyłabym trasę w Koszwałach.

Tekst i zdjęcia
Maria Giedz

Co prawda mamy zimę, ale dni są dużo dłuższe. Zaczynamy więc myśleć o wypadach za miasto. 
Najlepiej takich, które można zrealizować przy różnych warunkach pogodowych i różnych for-
mach przemieszczania się, np. na rowerze, na biegówkach, pieszo czy własnym samochodem. 
Proponuję wędrówkę po Żuławach Gdańskich, a dokładnie Szlakiem Domów Podcieniowych. 


