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Sukces „S” w Amazonie na 
skalę światową

Po dwóch latach od powołania do życia orga-
nizacji związkowej we wrocławskim oddziale 
Amazon Fulfillment Poland i kilku miesią-
cach intensywnej kampanii organizowania 
pracowników zatrudnionych w magazynach 
amerykańskiego giganta pomiędzy przedsta-
wicielami pracodawcy i Komisją Zakładową 
podpisane zostało porozumienie o współpra-
cy. „Solidarność” jest pierwszym związkiem 
zawodowym na świecie, któremu udało się 
zawrzeć umowę z największym przedsiębior-
stwem handlowym globu. Komisja Zakła-
dowa wywalczyła wzrost wynagrodzeń dla 
pracowników szeregowych do 15 zł brutto za 
godzinę pracy i do 20 zł brutto za godzinę dla 
team liderów oraz wprowadzenie dodatku 
stażowego dla zatrudnionych co najmniej 
od roku. Umowa, która została zawarta 5 
stycznia, gwarantuje współpracę na zasadach 
partnerskich i zgodnie z zasadami dialogu 
społecznego. Zgodnie z treścią dokumen-
tu związkowi przysługuje pomieszczenie 
wyposażone w sprzęt poligraficzny, tablice
informacyjne i telefony komórkowe.

Opłatkowe spotkanie 
branżowe w Sali BHP

– Chciałbym, abyśmy w dialogu i porozu-
mieniu wypracowywali rozwiązania zgodne 
z prawami pracowniczymi i naszą gospodarką 
– powiedział Piotr Duda, przewodniczący Ko-
misji Krajowej, podczas spotkania w Gdańsku 
ze strukturami branżowymi NSZZ „Solidar-
ność”. 9 stycznia w gdańskiej Sali BHP odbyło 
się coroczne spotkanie opłatkowo-noworocz-
ne szefów sekretariatów i branżowych sekcji 
krajowych. Związkowcy minutą ciszy uczcili 
pamięć Longina Komołowskiego, polityka 
i działacza społecznego przez wiele lat zwią-
zanego z „Solidarnością”. Przewodniczący 
Duda poinformował, że złożył już wniosek, 
aby sala plenarna w Centrum Partnerstwa 
Społecznego „Dialog” w Warszawie nosiła 
imię zmarłego.

Status nauczyciela dla 
wychowawców w domach 
dziecka
Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ 
„Solidarność” apeluje do Anny Zalewskiej, 
ministra edukacji narodowej, o przywró-
cenie wychowawcom z domów dziecka 
statusu nauczyciela. Problem dotyczy 1200 
wychowawców z domów dziecka ze średnim 

stażem około 20 lat, którzy w styczniu 2014 
roku na mocy ustawy o wspieraniu rodziny 
i pieczy zastępczej zostali pozbawieni statusu 
nauczyciela, a tym samym stracili uprawnie-
nia wynikające z Karty nauczyciela. Stali się 
pracownikami samorządowymi, obniżono ich 
wynagrodzenia, jednocześnie zwiększając 
czas pracy i zmniejszając czas urlopu.

Nie dla szkodlwej pracy 
kobiet w ciąży
„Proponowane w projekcie zawężenie wykazu 
prac stanowi jednoznaczne obniżenie dotychcza-
sowych wymagań ustalonych w prawie polskim” 
– Prezydium Komisji Krajowej wniosło uwagi 
do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych 
i szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub 
karmiących piersią. „Solidarność” przypomina, że 
dyrektywy UE mają na celu poprawę bezpieczeń-
stwa i zdrowia pracowników. Przepisy krajowe 
nie mogą przyjmować rozwiązań niższych od 
ustalonych dotychczas w prawie krajowym 
lub niższych od ustalonych w dyrektywach. 
Tymczasem w projekcie wykaz prac szkodliwych 
został zawężony wobec dotychczas obowiązują-
cego. Związek wnosi o poszerzenie wykazu prac 
o takie kategorie pracowników, jak np. „kobiety, 
które urodziły w ciągu ostatnich 6 miesięcy” lub 
„kobiety w późnym połogu”.

Zmiany w BHP przy ręcznych 
pracach transportowych
Niektóre zapisy są obniżeniem obowiązujących 
obecnie standardów i stwarzają zagrożenie 
nadużyć. „Solidarność” przekazała Minister-
stwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uwagi 
do projektu rozporządzenia w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 
transportowych. W projekcie brak jest definicji
„prac związanych z wysiłkiem fizycznym” i wy-
kazu takich prac. Związek zwraca uwagę na 
nieścisłe zapisy, bowiem każda praca związana 
jest z wysiłkiem fizycznym. Brakuje również
jednoznacznych limitów ciężarów ładunków na 
pracownika w cyklu okołodobowym, z rozróż-
nieniem na płeć, wiek i stan fizyczny pracowni-
ka. Dokument pomija w wykluczeniach kobiety 
w późnym połogu, osoby powyżej 45 roku 
życia czy też osoby do 24 lat z wadą postawy 
lub niepełnosprawnością narządów ruchu. 
Jest to poważne niedopatrzenie i uwaga 
„Solidarności” dotyczy w tej mierze również 
wykazu prac niebezpiecznych i szkodliwych 
dla kobiet w ciąży i karmiących piersią. Zapisy 
dotyczące dopuszczalnej masy w kilogramach 
przemieszczanej po terenie płaskim są obniże-
niem obowiązujących standardów i w opinii 
Związku stwarzają bardzo duże zagrożenie 
nadużyć, szczególnie w branży transportowej, 
magazynowej, logistyce i usługach.

Relikwie patrona Związku 
w Gdańsku

Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Białym-
stoku przekazał przewodniczącemu Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotrowi Dudzie 
relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Wręczenia 
dokonał w Gdańsku podczas obrad Komisji 
Krajowej Józef Mozolewski, przewodniczący 
Zarządu Regionu Podlaskiego.

„Z wielką radością przekazuję relikwie 
– napisał kustosz relikwii prałat Andrzej Ka-
kareko w liście do przewodniczącego Komisji 
Krajowej. – Niech wstawiennictwo i opieka 
błogosławionego ks. Jerzego towarzyszy 
panu przewodniczącemu i współpracowni-
kom w dziele promowania „Solidarności”, 
w służbie ludziom pracy i budowaniu ładu 
społecznego w Ojczyźnie, opartego na 
sprawiedliwości i prawdzie, niech pomaga 
w pielęgnowaniu polskiej tradycji narodowej 
i religijnej osadzonej na Ewangelii,.

Kupuj odpowiedzialnie. 
Raport „Praca za grosik”
Metka na obuwiu „Made in Europe”, która 
dla wielu klientów jest oznaką godziwych 
warunków pracy i przyzwoitej zapłaty dla 
pracowników, wcale nie oznacza, że tak 
właśnie dzieje się naprawdę. Fundacja Kupuj 
Odpowiedzialnie w ramach kampanii „Kupuj 
Odpowiedzialnie Buty” opublikowała raport 
„Praca za grosik. Realia pracy w przemyśle 
obuwniczym w Albanii, Bośni i Hercegowinie, 
Macedonii, Polsce, Rumunii i na Słowacji”. 
Z raportu wynika, że trudne warunki pracy, 
w szczególności bardzo niskie wynagrodze-
nia, są zjawiskiem powszechnym na całym 
świecie, również w Europie. Przygotowując 
raport fundacja przeprowadziła wywiady 
ze 179 pracownikami z 12 fabryk obuwia. 
Zakłady te produkują buty m.in. dla Zary, 
Deichmanna, Baty czy CCC. Okazuje się, że 
pracownicy skarżyli się przede wszystkim 
na bardzo niskie płace, niewystarczające 
do zaspokojenia podstawowych potrzeb. 
Problemem okazał się także strach przed 
tworzeniem związków zawodowych oraz 
trudne warunki pracy i zagrożenie dla zdro-
wia wynikające z używania niebezpiecznych 
substancji chemicznych, bez zapewnienia 
przez pracodawcę należytej ochrony.

Karta bezpieczeństwa

Trójmiejski Zespół Pracowników Socjalnych, 
działający przy Sekcji Krajowej Pracowników 
Pomocy Społecznej NSZZ „Solidarność”, pod-
jął pracę nad Kartą Pracownika Socjalnego, 
której celem jest wypracowywanie stan-
dardów bezpieczeństwa dla pracowników 
socjalnych. 23 stycznia odbyło się spotkanie 
zespołu z kierownictwem Departamentu 
Pomocy i Integracji Społecznej w MRPiPS. In-
spiracją dla tego spotkania były wyniki badań 
nad bezpieczeństwem pracownika socjalnego 
przeprowadzone przez Uniwersytet Gdański, 
których efektem jest publikacja pt. „Bezpie-
czeństwo pracy pracownika socjalnego. Niech 
ktoś nas wysłucha”. 

Ograniczyć patologie 
w agencjach pracy 
tymczasowej?
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy 
o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowni-
ków tymczasowych oraz niektórych innych 
ustaw, przedłożony przez ministra rodziny, 
pracy i polityki społecznej. Doprecyzowano 
przepisy dotyczące prac, których nie można 
powierzać pracownikom tymczasowym. Cho-

dzi o wykonywanie tego samego rodzaju pracy, 
jaką wcześniej wykonywał pracownik zatrudniony 
na stałe przez ostatnie 3 miesiące, a który został 
zwolniony przez pracodawcę użytkownika z przy-
czyn od niego niezależnych. Ponadto taka praca 
nie będzie mogła być wykonywana w jakiejkol-
wiek jednostce organizacyjnej pracodawcy użyt-
kownika położonej w gminie, w której znajduje się 
lub znajdowała jednostka organizacyjna, w której 
zatrudniony był zwolniony pracownik. Dzięki temu 
Państwowa Inspekcja Pracy będzie oceniała rodzaj 
pracy powierzonej pracownikowi tymczasowemu, 
a nie stanowisko pracy zajmowane przez zwolnio-
nego pracownika.

Stanowisko „S” ws. 
ograniczania świadczeń 
pracownikom korzystającym 
z „500+”
Rada Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu 
i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” stanowczo 
protestuje przeciwko podejmowanym przez 
pracodawców z branży handlu wielko-
powierzchniowego próbom ograniczania 
świadczeń z Zakładowego Funduszu Świad-
czeń Socjalnych pracownikom korzystającym 
z programu „Rodzina 500+” – czytamy w spe-
cjalnym stanowisku sekretariatu nawiązującym 
do bulwersujących doniesień o zmuszaniu 
pracowników handlu wielkopowierzchniowe-
go do ujawniania w specjalnych oświadcze-
niach faktu pobierania świadczenia 500+. 
„Solidarność” podejmie wszelkie przewidziane 
prawem działania wobec pracodawców 
ograniczających uprawnienia pracowników 
korzystających z programu „Rodzina 500+”.

Zdrowie jako Inwestycja
19 stycznia w Centrum Partnerstwa Społecz-
nego „Dialog” odbyło się nadzwyczajne po-
siedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego 
poświęcone kierunkom zmian w systemie 
ochrony zdrowia. W debacie „Zdrowie jako 
Inwestycja” wzięli udział m.in.: Piotr Duda, 
przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”, 
premier Beata Szydło, minister rodziny, pracy 
i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, minister 
zdrowia Konstanty Radziwiłł, przedstawiciel 
prezydenta RP Agnieszka Lenartowicz-Łysik 
oraz prezes NFZ Andrzej Jacyna.
Partnerzy społeczni przyznali, że zmiany 
w systemie organizacji i finansowania systemu
ochrony zdrowia są potrzebne i oczekiwane, 
a ich głównym celem powinno być zapewnie-
nie powszechności i dostępności do wysokiej 
jakości opieki zdrowotnej dla wszystkich oby-
wateli. Strona społeczna RDS domagała się od 
strony rządowej jednoznacznego stanowiska 
Rady Ministrów odnośnie gwarancji finanso-
wych dotyczących projektowanej systemowej 
regulacji wynagrodzeń dla pracowników 
ochrony zdrowia oraz jednoznacznego stano-
wiska strony rządowej odnośnie pionowego 
podporządkowania struktur Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej z zachowaniem kompeten-
cji urzędowej kontroli żywności realizowanej 
przez inspekcję sanitarną. 

Stoczniowy głos
25 stycznia odbyło się w Gdańsku posiedzenie 
Rady Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego 
NSZZ „S”, na którym oprócz spraw formalnych 
omówiono przygotowania do spotkania 
Zespołu ds. Przemysłu Stoczniowego. Jego 
głównymi tematami będą: sytuacja Stoczni 
Marynarki Wojennej, stan zaawansowania 
prac wdrożenia ustawy o aktywacji przemysłu 
stoczniowego oraz utrzymanie i możliwości 
rozwoju potencjału polskich stoczni.
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W numerze między innymi:
– Z sympatią spojrzałem na pomysł powstania „Solidarności” 
w naszym oddziale – mówi płk Piotr Calak, komendant dowódca 
Oddziału Gospodarczego w Wejherowie. A członkowie młodej 
organizacji związkowej wiele sobie obiecują po tych deklara-
cjach.

Nie jedź na gapę – zapisz się do „Solidarności”, 
str. 7
Rozmowa z wojewodą pomorskim DARIUSZEM DRELICHEM 

Misja: solidarność regionalna, str. 8

Wolność zgromadzeń i możliwość manifestowania swoich 
poglądów to jedna z podstawowych i najważniejszych swobód 
obywatelskich. Najlepiej wiedzą o tym członkowie „Solidarno-
ści”, którzy zarówno w warunkach PRL, jak i III RP wielokrotnie 
musieli wychodzić na ulice, by walczyć o podstawowe wartości.

Kryterium uliczne, str. 14

Redakcja „Magazynu” w nowym cyklu sprawdzi, w jakim wieku i 
na jakich zasadach mogą przechodzić na emeryturę pracownicy 
w innych państwach. Zaczynamy od Niemiec. 

Emerytury za Odrą, str. 19

Chojnicka oświata świątecznie

Członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Oświaty, Wycho-
wania i Kultury w Chojnicach zorganizowali 
świąteczno-noworoczne zebranie, które odbyło 
się 4 stycznia. Podczas części organizacyj-
nej Maciej Werra, przewodniczący komisji, 
podsumował działania Związku w odcho-
dzącym roku. Przedstawił też najważniejsze 
problemy związane ze zbliżającą się reformą 
oświaty, zwłaszcza z wygaszaniem gimnazjów. 
– Największe obawy o miejsca pracy występują 
wśród pracowników samodzielnych gimnazjów 
– podkreślał. Gościem spotkania był poseł Pra-
wa i Sprawiedliwości Aleksander Mrówczyński, 
który również wypowiadał się na temat reformy 
i jej wyzwań. Odniósł się też do obecnej sytuacji 
w Sejmie i „awantury wywołanej przez posłów 
Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej”.

Kibice u stóp Matki Boskiej 
Królowej Polski
– Chciałbym, abyśmy naszą tegoroczną 
pielgrzymką podjęli nową inicjatywę Żywego 
Różańca Kibiców, trwającego na modlitwie za 
Polskę, za nasze środowisko, za nasze rodziny, 
byśmy stawali się coraz lepsi – powiedział 
ks. Jarosław Wąsowicz, duszpasterz kibiców 
z Salezjańskiego Stowarzyszenia Wychowania 
Młodzieży. IX Patriotyczna Pielgrzymka Kibiców 
odbyła się w dniach 7-8 stycznia na Jasnej Gó-
rze. Do sanktuarium przed oblicze Matki Boskiej 
Królowej Polski przybyło ponad dwa tysiące 
fanów różnych klubów.

Zarząd Regionu Gdańskiego: 
Niezłomni kolejarze

Jolanta Kmiecik, Zbigniew Iwaniuk, Edward 
Lipkowski i Jerzy Wojciechowski – byli działacze 
kolejarskiej „Solidarności” uhonorowani zostali 
medalami „Niezłomni” przyznawanymi przez 
kapitułę przy Zarządzie Regionu Dolny Śląsk 
NSZZ „Solidarność”. Medale i pamiątkowe 
dyplomy nagrodzonym wręczyli przewodni-
czący gdańskiej „Solidarności” Krzysztof Dośla 
i przewodniczący Związku w PKP Cargo SA Jan 
Majder w czasie posiedzenia Zarządu Regionu 
Gdańskiego, które odbyło się 
9 stycznia w sali Akwen. 
– Po podpisaniu porozumień w sierpniu 1980 
roku przystąpiliśmy do tworzenia struktur „Soli-
darności” na kolei. Jednak był dosyć duży opór 
władz i dopiero, gdy podjęliśmy strajk głodowy, 
udało się nam doprowadzić do uzyskania zgody 
na powstanie Związku – powiedział, mówiąc 
w imieniu odznaczonych, Zbigniew Iwaniuk. 
Na pierwszym w tym roku posiedzeniu Zarządu 
Regionu omówiono projekt budżetu Zarządu 
Regionu Gdańskiego na 2017 r. Gościem stycz-
niowego zebrania był wiceminister pracy Marcin 
Zieleniecki, który omówił zmiany dotyczące 
przywrócenia wieku emerytalnego oraz postęp 
prac nad nowym kodeksem pracy.

Przyjazny pracodawca z Gdyni
Wśród 22 laureatów konkursu „Pracodawca 
Przyjazny Pracownikom” znalazły się pomorskie 
firmy: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanaliza-
cji w Gdyni, PEC „EMPEC” w Ustce i COFELY EC 
Słupsk. W konkursie brane jest pod uwagę prze-
strzeganie prawa pracy, zawieranie układów 
zbiorowych pracy, zatrudnianie pracowników na 
czas nieokreślony, uzwiązkowienie.
– Dzisiaj zbyt często spotyka się przedsiębior-
stwa, w których działalność związkowa jest 
utrudniana. W naszym gdyńskim Przedsiębior-
stwie Wodociągów i Kanalizacji sytuacja jest 
inna. Zarząd spółki podchodzi do działalności 
związkowej ze zrozumieniem, a my widzimy 
w nim partnera w sprawach pracowniczych. 
Mamy układ zbiorowy pracy, w komisjach, 
na przykład do spraw BHP, są przedstawiciele 
Związku. Spośród sześciu społecznych inspek-
torów pracy wszyscy wywodzą się z „Solidar-
ności” – ocenia Krzysztof Prokopiuk, przewod-
niczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w spółce PWiK w Gdyni. Certyfikatem można się 
posługiwać przez okres trzech lat.

Przedstawiciele „Solidarności” 
w radach programowych 
mediów publicznych
Przedstawiciele Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” znaleźli się w składzie rad progra-
mowych mediów publicznych wybranych przez 
Radę Mediów Narodowych.
Zgodnie z uchwałami RMN z 19 stycznia 2017 
r. do Rady Programowej Polskiego Radia wszedł 
Dariusz Wasielewski, były prezes Radia Gdańsk 
i przewodniczący Regionalnego Sekretariatu 
Kultury i Środków Przekazu NSZZ „S”, a do Rady 
Programowej Radia Gdańsk Adam Chmielecki.
W składzie Rady Programowej Telewizji Polskiej 
Oddział w Gdańsku znalazł się Wojciech 
Książek, członek Prezydium Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S”. Ponadto ze wskazania 
PiS w radach programowych znaleźli się: Jacek 
Rybicki (Radio Gdańsk) oraz dr Aleksander 
Kozicki (TVP O/Gdańsk).
Zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji rady 
programowe mediów publicznych, zarówno 
ogólnokrajowych, jak i regionalnych, liczą 15 
członków powoływanych przez Radę Mediów 
Narodowych, w tym 10 członków reprezentują-
cych ugrupowania parlamentarne i 5 powoła-
nych z grona osób legitymujących się dorobkiem 
i doświadczeniem w sferze kultury i mediów.

Opłatek 
u indywidualnych

24 stycznia w siedzibie gdańskiej „Solidarno-
ści” odbyło się spotkanie opłatkowo-nowo-
roczne  Komisji Terenowej dla Indywidualnych 
Członków przy Zarządzie Regionu. Zebranie 
prowadził przewodniczący komisji Mirosław Re-
kowski. Spotkanie przebiegało  w bardzo miłej 
atmosferze i zgodnie z  tradycją. Była modlitwa, 
dzielenie się opłatkiem i wspólne śpiewanie  
najpiękniejszych polskich kolęd przy akompania-
mencie gitary, na której grał  długoletni członek 
komisji Józef Tempski.
Gościem związkowców był ks. Stanisław Płatek, 
wieloletni duszpasterz komisji. 

Adamowicz 
nie chce Wyszkowskiego
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz (PO) 
sprzeciwia się kandydaturze Krzysztofa 
Wyszkowskiego do nowej Rady Europejskiego 
Centrum Solidarności (ECS). – Każdy z członków 

założycieli ma suwerenne prawo zgłaszania 
swoich kandydatów i sprzeciw Adamowicza 
jest niedopuszczalny – komentuje Bogdan Biś, 
zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”.
Jak podaje portal www.gdansk.pl, prezydent 
Adamowicz wysłał do ministra kultury i dzie-
dzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego 
list, w którym sprzeciwia się zgłoszonej przez 
ministra kandydaturze Krzysztofa Wyszkow-
skiego do Rady ECS. Do 16-osobowej rady (jej 
ostatnia kadencja upłynęła jesienią 2016 r.) 
każdy z członków założycieli, a jest ich sześciu, 
desygnuje w sposób suwerenny swoich 
przedstawicieli. Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego ma tam cztery miejsca. 
„Solidarność” zgłasza dwóch członków. Tym 
razem są to: Roman Gałęzewski, przewodni-
czący „Solidarności” w Stoczni Gdańsk, oraz 
wspomniany już Bogdan Biś.

„Solidarność” w DCT 
rośnie w siłę

Komisja Zakładowa NSZZ „S” w DCT Gdańsk 
S.A. cały czas dynamicznie się rozwija. Do 
organizacji związkowej należy już około 260 
osób. Członkowie „Solidarności” od samego po-

czątku jej istnienia starali się korzystać z wiedzy 
kolegów z organizacji związkowych w innych 
krajach. W dniach 15-18 stycznia odwiedzili 
dwa terminale kontenerowe w Hamburgu.
– Jeden z nich – Eurogate – jest w pełni 
zautomatyzowany. W takim kierunku będą się 
rozwijały także terminale w Polsce. Dlatego to 
było ważne doświadczenie – ocenia Adam Pio-
trowski, przewodniczący „S” w DCT Gdańsk S.A. 
– Dobrze, że mogliśmy rozeznać się w kwestii 
organizacji pracy na terminalach w Hamburgu. 
Uważam, że niektóre rozwiązania należałoby 
przenieść na nasz grunt.

Stop bezrobociu! Pierwsi 
beneficjenci już się szkolą

Program „Stop bezrobociu! Nowe kwalifikacje 
na dobry początek”, realizowany przez Dział 
Projektów Europejskich Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S” oraz Biuro Pracy, ruszył pełną parą.
Kierowany jest on do osób bezrobotnych, 
które ukończyły 30 rok życia, zamieszkałych 
na terenie województwa pomorskiego, które 
znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku 
pracy. Są to między innymi osoby po 50 roku 
życia, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, 
o niskich kwalifikacjach czy posiadające stopień 
niepełnosprawności. Już 20 osób bierze udział 
w projekcie. 
Biuro Pracy w ramach projektu prowadzi do-
radztwo zawodowe. Dla każdego z uczestników 
przygotowany jest indywidualny plan działania i 
dopasowane odpowiednie wsparcie.
Projekt realizowany jest w partnerstwie ze 
Związkiem Pracodawców „Forum Okrętowe”. 
Więcej na str. 18.

Od 1 października przywrócony zostanie wiek emerytalny dla 
kobiet od 60 roku życia, a dla mężczyzn od 65 roku. Będzie 
to oznaczało prawo przejścia na emeryturę po osiągnięciu tej 
granicy wieku. Prawo, nie obowiązek.

System emerytalny: co nas czeka 
po 1 października 2017 roku, str. 12
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Ekspertyza teczki TW 

„Bolka” przeprowa-
dzona przez Instytut 

Pamięci Narodowej potwier-
dza współpracę Lecha Wa-
łęsy z SB – taką informację 
przedstawił 31 stycznia na 
konferencji prasowej IPN 
prezes Jarosław Szarek. Opi-
nię, o której informował IPN, 
przygotował Instytut Eksper-
tyz Sądowych imienia Jana 
Sehna w Krakowie. Biegli 
stwierdzili, że pismo „Bolka” 

jest tożsame z pismem Lecha 
Wałęsy.

Badane przez ekspertów 
dokumenty znaleziono w do-
mu generała Czesława Kisz-
czaka po jego śmierci. Biegli 
instytutu prowadzili badania 
z dziedziny pisma porów-
nawczego od maja 2016 roku. 
W teczce było między innymi 
odręcznie napisane zobowią-
zanie do współpracy z SB 
podpisane: „Lech Wałęsa 
Bolek”.

Prezes IPN przypomniał 
również, że od samego po-
czątku swojej działalności IPN 
prowadził badania dotyczące 
historii „Solidarności” i wydał 
kilkadziesiąt książek w tym te-
macie. Doadł także, że książkę 
o Lechu Wałęsie „SB a Lech 
Wałęsa” w 2008 r. napisali 
Sławomir Cenckiewicz i Piotr 
Gontarczyk.

(zola)

TW „Bolek” Lech Wałęsa

Oświadczenie PIOTRA DUDY, przewodniczącego 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Z przykrością musimy przyjąć do wiadomości, że nasz pierwszy przewodniczący był tajnym 
współpracownikiem służb bezpieczeństwa PRL.

Bardzo dobrze się stało, że w sposób jednoznaczny zostało to rozstrzygnięte, bo tylko 
prawda – bez względu na to jak trudna – jest wartością nadrzędną. Czas żeby i sam zain-
teresowany wreszcie stanął w prawdzie, co powinien już zrobić wiele lat temu. Dzisiaj nie 
budziłoby to tak dużych emocji.

Ocenę jego działalności pozostawiamy historykom, a wybaczenie i rozliczenie pozostawia-
my tym, którym jego działalność wyrządziła szkodę.

Nie zmienia to jednak faktu, że Lech Wałęsa ma swoje miejsce w historii i był pierwszym 
przewodniczącym Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „So-
lidarność”.

Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Komisja Krajowa NSZZ 
„Solidarność” apeluje 
o uszanowanie zasad 

demokracji konstytucyjnej, 
zaprzestanie totalnej opozycji 
wobec decyzji polskiego spo-
łeczeństwa wyrażonej przy 
urnach wyborczych. Komisja 
Krajowa NSZZ „Solidarność”, 
która obradowała 9 stycznia 
w Gdańsku na nadzwyczaj-

nym posiedzeniu, przestrze-
ga też, że naruszanie zasad 
demokratycznego państwa 
prawa przez „totalną opozy-
cję”, zmierzającą do paraliżu 
państwa, spotka się z reakcją 
„Solidarności”.

NSZZ „Solidarność” od 
swego powstania, od drugiej 
fali strajków z lata 1980 roku, 
zgodnie z polskimi tradycjami 

domagała się prawdziwego 
pluralizmu w mediach, wol-
ności wypowiedzi, prawa do 
demonstrowania, równości 
wobec prawa, solidarności 
z najsłabszymi i suwerenno-
ści. Głos Związku w obliczu 
politycznego kryzysu jest tym 
bardziej uzasadniony i upraw-
niony.

www.solidarnosc.org.pl

Apel o uszanowanie decyzji społeczeństwa

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z niepo-
kojem obserwuje wydarzenia ostatnich tygodni 
rozgrywające się w Sejmie RP oraz w stolicy i in-
nych miastach kraju.

Narracja opozycji, która sama nazywa sie-
bie opozycją totalną, ma na celu stworzenie 
wrażenia totalnego chaosu w kraju. Metoda 
ta obliczona jest na wywołanie konfrontacji 
społecznej, paraliżu państwa, a w konse-
kwencji na przejęcie władzy.

Ten sposób działania niemający nic wspólne-
go z demokracją i niszczący kulturę polityczną, 
niezbędną do funkcjonowania demokratycznych 
instytucji, nie może być akceptowany.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 
„Solidarność”, zbudowany na zasadach demokra-
tycznych w oparciu o szeroko rozumiane wartości 
zawarte w katolickiej nauce społecznej, wśród 
statutowych celów wskazuje między innymi „sze-
rzenie zasad demokracji i występowanie w obro-
nie uniwersalnych wartości” oraz „kształtowanie 
aktywnej postawy działania dla dobra Ojczyzny”.

Kierując się powyższymi zasadami Związek 
nie może być bierny w tej sytuacji. Nie chodzi 
nam o obronę tej czy innej partii politycznej, 
ale o obronę podstawowych zasad społeczeń-
stwa i państwa demokratycznego.

Ponadto każdy obywatel powinien mieć 
w pamięci antypracownicze i antyspołeczne de-

cyzje poprzedniej władzy a dzisiejszej opozycji. 
Wydłużenie wieku emerytalnego, zlekceważe-
nie dwóch milionów podpisów pod wnioskiem 
o referendum w tej sprawie, zamrożenie pod-
stawy dochodu wolnego od podatku, zamroże-
nie wskaźnika naliczenia odpisu na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych, wielokrotna libe-
ralizacja Kodeksu pracy itp. nie mogą być przez 
nas zapomniane. Zrealizowanie przez obecną 
ekipę rządzącą wielu z postulatów związko-
wych i społecznych, stanowi nadzieję na dalsze 
kontynuowanie prospołecznej polityki państwa. 
Dążenie do władzy przez twórców polityki an-
tyspołecznej stanowi zagrożenie powrotem do 
tamtych, antypracowniczych rozwiązań.

NSZZ „Solidarność”, biorąc pod uwagę 
informację o możliwym porozumieniu sił 
parlamentarnych zmierzającym do zakoń-
czenia kryzysu sejmowego uważa, że należy 
powstrzymać się od czynnych działań i dać 
szansę na powrót do normalności.

NSZZ „Solidarność” apeluje o uszanowanie 
zasad demokracji konstytucyjnej, zaprzestanie 
totalnej opozycji wobec decyzji polskiego społe-
czeństwa wyrażonej przy urnach wyborczych.

Niezależnie od powyższego każde naru-
szenie tych zasad, zmierzające do paraliżu 
funkcjonowania państwa, spotka się ze zde-
cydowaną reakcją Związku.

Stanowisko Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Według statystyków, jak mówią złośliwie, pies i ja mamy 
średnio po trzy nogi. Ma to oczywiście pokazywać nie-
przydatność wszelkich statystyk do analizy faktycznego 

stanu. Ale z drugiej strony, oceniając rzeczywistość, trzeba z ja-
kichś danych korzystać. A więc do rzeczy.

Jak podaje Eurostat, aż 23 procent pracowników w Polsce za-
licza się do kategorii „pracowników nisko uposażonych” (wykres 
publikujemy w tym numerze w „Magazynku” na str. 16). Za pra-
cowników nisko uposażonych uważa się pracowników zarabiają-
cych nie więcej niż dwie trzecie krajowej mediany zarobków brut-
to za godzinę pracy w danym kraju. W Polsce oznacza to zarobki 
poniżej 12 zł za godzinę. Niestety, zaliczamy się w tej kategorii do 
niechlubnych liderów, sytuując się na czwartym miejscu w UE (za 
Łotwą, Litwą i Rumunią). Po jasnej stronie mocy są: Szwecja (2,5 
proc.), Finlandia (5,9 proc.) i Francja (6,1 proc). Te dane pokazu-
ją, jaką rewolucją może być ustawowe podniesienie godzinowej 
płacy do 13 zł i minimalnego wynagrodzenia miesięcznego do 2 
tysięcy zł. W praktyce może to dotyczyć niemal 30 proc. pracują-
cych Polaków. Ale czy rzeczywiście będzie dotyczyło? Zależy to 
w jakiejś mierze od nas samych – czy będziemy chcieli aktywnie 
uczestniczyć w zapowiadanych kontrolach Państwowej Inspekcji 
Pracy? Czy będziemy potulnie godzili się na zmiany umów zleceń 
na umowy o dzieło? Wydaje się, że po raz pierwszy Państwowa In-
spekcja Pracy jest bardzo zdeterminowana. Wyznaczono w całym 
kraju 59 inspektorów, którzy w okręgach będą sprawy pilnowali. 
Taki inspektor jest już także w województwie pomorskim. To do-
brze. Ale musi temu towarzyszyć presja społeczna i wola władzy. 
Tymczasem zapowiedzi choćby wicepremiera Morawieckiego sze-
rokiego otwarcia polskiego rynku pracy dla obcokrajowców ze 
Wschodu sugerują coś wręcz przeciwnego – chęć utrwalenia błęd-
nej strategii konkurowania tanimi kosztami pracy. Jeżeli w 2016 
roku wydano ponad 1,2 mln pozwoleń pracy dla cudzoziemców 
na tzw. oświadczenia (4 lata wcześniej – zaledwie 89 tysięcy), 
to oznacza ruinę polskiego rynku pracy i utrwalenie tragicznego 
trendu – my jedziemy do Wielkiej Brytanii, Niemiec i Norwegii, 
a do nas przyjeżdżają pracować Ukraińcy. I nie ma to nic wspól-
nego z dyskryminacją! Zapraszamy pracowników ze Wschodu, 
ale mają oni otrzymywać takie same warunki pracy i płacy, jak 
pracownicy polscy. Takiego stanowiska broniliśmy przecież 
w dyskusji o otwarciu zachodnich rynków pracy dla Polaków. 
Dlatego należy pilnie wyposażyć inspektorów PIP w możliwości 
kontroli zatrudnienia pracowników ze Wschodu, w tym ograni-
czyć patologie umów o dzieło – coraz częściej owym dziełem jest 
praca kierowcy przewożącego nie swoją ciężarówką towar czy też 
murarza stawiającego dom… Inspektorzy powinni też przypatrzeć 
się instytucjom publicznym, państwowym i samorządowym. Nie-
które z nich w dalszym ciągu ogłaszają przetargi, np. na ochronę 
obiektów, podając takie kryteria, które uniemożliwiają zapłacenie 
pracownikom minimalnej stawki godzinowej.

Swoją drogą statystyki płacowe w EU nie są dla nas optymi-
styczne. Okazuje się – w przypadku płacy minimalnej – że z 10 
krajów, które akces złożyły od 2004 roku, w żadnym płaca mi-
nimalna nie przekracza 500 euro na miesiąc, choć trzeba przy-
znać, że Polska po ostatniej podwyżce do tej granicy się zbliżyła. 
Tymczasem w siedmiu najbogatszych – płaca minimalna oscyluje 
wokół 1500 euro na miesiąc.

A na koniec – jeszcze jedna ciekawostka z Eurostatu. Oto 
w 2014 roku (ostatnie badanie) w całej UE średnio płacono ko-
bietom ponad 16 proc. mniej niż mężczyznom. W tym przypadku 
w Polsce (podobnie jak w Słowenii, we Włoszech, Luksemburgu 
i Belgii) różnica ta była najmniejsza – poniżej 10 proc. A gdzie 
kobiety pracujące najbardziej były dyskryminowane? W Niem-
czech (21,6 proc.), Austrii (22,9 proc.), na Słowacji (21,1 proc.), 
w Czechach (22,1 proc.) i – rekordowo – w Estonii (28,3 proc.).

I gdzie jest równouprawnienie najbliższe ideałowi?
Jacek Rybicki

Inspektorzy 
skontrolują
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i œmIesZno, i strAszno
Zakochany Ryszard

RYSZARD PETRU stracił głowę. Nie 
dosłownie oczywiście, tego mu naprawdę nie 
życzymy, w przenośni. Wiemy, wiemy. – Co to 
za news? – spytają nasi Czytelnicy – Przecież od 
dawna mówi o sześciu królach, obowiązującej 
wciąż Konstytucji 3 maja i ujeżdżaniu rubikonia. 
Ale nam chodzi o coś innego. Otóż Ryszard 
Petru się zakochał. Stracił głowę dla… Poznania. 
Jeździ tam w każdej wolnej chwili, nawet tylko 
na jeden dzień, a raczej jedną noc. Co ma w so-
bie stolica Wielkopolski, że tak urzekła ostatnią 
nadzieję polskich liberałów? Znając meandry, 
którymi kieruje się głowa Ryszarda Petru, być 
może lider Nowoczesnej Kropki sądzi, że od 
tego stanie się Wielkim Polakiem?

Poznaj Poznañ
Nie mamy ani nic do głowy Petru, ani tym bardziej 
do pięknego Poznania. Szkopuł w tym, że wszystkie 
wielkopolskie wyjazdy ZAKOCHANEGO RY-
SZARDA idą na koszt podatników. A lider Nowo-
czesnej gustuje w naprawdę luksusowych hotelach. 
Jaki jest efekt tych wojaży w jego działalności 
poselskiej? O tym ani widu, ani słychu. I od razu 
obalamy potencjalną linię Petru o poszukiwaniu 
podkowy zgubionej przez konia św. Marcina. Panie 
Ryszardzie, z tą podkową to tylko legenda.

Niedo-rzecznik?

Nowym rzecznikiem prasowym Nowoczesnej 
Kropki została KATARZYNA LUBNAUER. 
Ta sama, która portugalską wyprawę JOANNY 
SCHMIDT i RYSZARDA PETRU najpierw 
nazwała wyjazdem partyjnym (i to w ważnych 
sprawach), a następnego dnia prywatnym. 
Później tłumaczyła wszystko problemami 
w komunikacji. Czyli zapowiadają się ciekawe 
konferencje prasowe…

Wieczni studenci...
Straszna jest obecna władza. Tak straszna, że 
aż muszą przeciw niej protestować studenci. To 
rzekomo kolejna grupa społeczna, która obawia 
się kierunku, w jakim toczą się sprawy nad Wisłą. 

Tyle że od protestów „żaków” odcięły się najważ-
niejsze organizacje studenckie. A sądząc po wieku 
i twarzach uczestników mizernych, jak się okazało, 
manifestacji, w większości wzięli w nich udział 
absolwenci nie uniwersytetów i politechnik, tylko 
wieczorowych uniwersytetów marksizmu-lenini-
zmu. No, co najwyżej słuchacze popularnych i za-
cnych skądinąd Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

...czy dobrzy
aktorzy?
A może, zamiast się czepiać, powinniśmy gra-
tulować? Czego? Dobrego aktorstwa. Te same 
twarze, a co miesiąc inny protest. Przecież to 
trzeba mieć nie lada talent, nie przymierza-
jąc na miarę jakiegoś LINDY albo innego 
PAZURY, żeby w ciągu roku zagrać obrońcę 
demokracji, byłego esbeka, feministkę, a na 
koniec studenta.

Emerytura
PO-mostowa
Okazuje się, że reforma emerytalna przygotowana 
kilka lat temu przez Platformę Anty-Obywatelską 
i Polskie Stronnictwo Antyludowe miała dodat-
kowy, ukryty element. To swoiste emerytury „PO-
-mostowe” dla aparatu partyjnego… to znaczy 
sędziowskiego. Żeby uczestniczyć w programie, 
nie można być jednak ot, takim sobie, zwykłym 
sędzią. Trzeba być sędzią wybitnym. Takim jak na 
przykład niejaka MARIA BRADTKE z Sądu 
Okręgowego w Gdańsku i Sądu Rejonowego w 
Sopocie. Jak podają media, w obu placówkach 
przepracowała aż trzy lata. W tym czasie zdążyła 
być asystentką słynnego (z gotowości) sędziego 
RYSZARDA MILEWSKIEGO i umorzyć 
większość zarzutów korupcyjnych w procesie pre-
zydenta Sopotu JACKA KARNOWSKIEGO. 
Tak się napracowała, że „ze względu na stan zdro-
wia” przeszła w stan spoczynku. Teraz w wieku 37 
lat otrzymuje zasłużoną emeryturę w wysokości 
około 6 tysięcy zł. Można? Można!

Za du¿o
¿ubrówki?
Polska „Ludowa” (w której lud miał wyjątkowo 
pod górkę) była specjalistką od nowatorskich 
i oryginalnych haseł. Było więc i „studenci do 
nauki, literaci do piór”, i „kobiety na trakto-
ry!”. Dobrze pamiętający te czasy, bo udzielają-
cy się w partii „robotniczej”, W£ODZIMIERZ 
CIMOSZEWICZ, wymyślił kolejne. Odnosząc 
się do sprawy TW ,,BOLKA

,,
 rzucił hasło 

(w skrócie): „IPN ręce precz od Wałęsy, tym 
powinni zająć się historycy”. Hm, to my w ta-
kim razie mamy swoje pomysły, na przykład 
„Cimoszewicz do żubrów, nie do mediów”.

Mniejsza po³owa
Dowcipy z „taaaką” brodą czasami są zaskaku-
jąco trafne i aktualne. Na przykład okazało się, 
że istnieje jednak większa i mniejsza połowa. 
Oto 8 (słownie: osiem) osób posiada połowę 
całego światowego bogactwa. Drugą połowę 
posiada 3 miliardy 510 milionów 918 tysięcy 
14 osób. A zatem „na pół” nie zawsze znaczy 
„po równo”. Nie wiemy, czy to bardziej śmiesz-
ne, czy straszne. Ocena zależałaby pewnie od 
tego, kto znajduje się w gronie owej ósemki. 
Aktorzy, biznesmeni czy politycy? Chociaż cza-
sami wydaje nam się, że to jedno i to samo.

(ach), rys. Dobosz Jan

PYTANIE MIESIĄCA

Czy spodziewamy 
się podwyżek płac?

LESZEK ŚWIECZKOWSKI, KM 
NSZZ „Solidarność” w Zakładach 
Farmaceutycznych Polpharma 
w Starogardzie Gdańskim

– Do negocjacji płacowych zasiadamy 
w połowie lutego. Trudno więc powiedzieć, 
w jakiej wysokości będą podwyżki. Ale 

z ostatniego spotkania Rady Nadzorczej spółki oraz z głosów 
dobiegających z zarządu wnioskuję, że one będą. Mamy już 
rynek pracownika. Zaczyna się problem z pozyskiwaniem ludzi 
do pracy. Wynika to z sytuacji demograficznej, jak i sytuacji na 
rynku pracy. Musimy więc nadążyć za tymi zmianami. Nasze 
miasto złapało ostatnio drugi oddech. Trzeba więc myśleć, jak 
ludzi zachęcić do przyjścia i do pozostania w firmie. Mamy bo-
gaty pakiet świadczeń pozapłacowych, to m.in. dopłaty do po-
siłków czy dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne. Nasz zakład 
w ten sposób dyktuje innym przedsiębiorstwom sposób podej-
ścia do pracownika. Nie jest bowiem łatwo pozyskać fachową 
kadrę, szczególnie że nasza branża jest innowacyjna i wymaga 
specjalnych umiejętności nawet przy bezpośredniej produkcji.

ALICJA OLSZEWSKA, KM NSZZ 
„Solidarność” Pracowników 
Oświaty i Wychowania Rejon 
Tczew

– Przed nami opiniowanie uchwały Rady 
Miejskiej w sprawie zmiany planu sieci szkół. 
W tej chwili to jest najważniejsza kwestia. 

Chodzi bowiem o ludzi i ich miejsca pracy. W sprawach pła-
cowych liczymy na rzeczowy dialog z prezydentem miasta. 
Dotychczas negocjacje okazały się spotkaniem kurtuazyjnym. 
Przed nami są też negocjacje z wójtem o płacach w szkołach 
na terenie gminy wiejskiej Tczew. W ubiegłym roku wynegocjo-
waliśmy ze starostą powiatu tczewskiego niewielki, kilkunasto-
złotowy wzrost dodatku za wychowawstwo oraz podniesienie 
dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w szkołach ponad-
gimnazjalnych. To niewiele, ale jednak jakiś progres nastąpił.

EDWARD ZBUCKI, KM NSZZ 
„Solidarność” w Radmorze SA 
w Gdyni

– Wystąpiliśmy z pismem wnioskującym 
o wyznaczenie terminu przystąpienia do ne-
gocjacji płacowych. Radmor ma swoją tradycję 
i jest firmą znaną. Spółka dziś prezentuje się do-

brze, są wyniki. A przecież fachowcy powinni liczyć się tak w sek-
torze zbrojeniowym, jak w innych gałęziach przemysłu. Tutaj nie 
każdy przyjdzie do pracy, trzeba fachowości. Jesteśmy spółką pry-
watną, odkąd kapitał prywatny wszedł do spółki kontrolowanej 
przez Skarb Państwa, czyli od sześciu lat. Wydawałoby się, że wła-
ściciel dbając o zyski powinien też zadbać o płace pracowników. 
A my od czerwca 2014 roku nie mieliśmy podwyżek.

MARCIN JACEWICZ, KZ NSZZ 
„Solidarność” w Regionalnym 
Zarządzie Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku

– Rząd sprawia wrażenie, jak gdyby mi-
nistrom nie zależało na gospodarce wodnej 
i na ludziach w niej pracujących. Doszliśmy 

do punktu, w którym więcej zarabia się na przysłowiowej 
kasie w supermarkecie niż w gospodarce wodnej z wyższym 
wykształceniem. Jesteśmy w sporze zbiorowym i szykujemy 
akcję protestacyjną. Decyduje się jej forma. Będziemy bom-
bardować pismami z naszymi opracowaniami Ministerstwo 
Środowiska, od Departamentu Zasobów Wodnych po mini-
stra Szyszkę, oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej i ministra Gróbarczyka. I to pomimo – a może 
dlatego – że minister Szyszko przestał odpowiadać na nasze 
monity i dialog zamarł. Ustawa Prawo wodne też utknęła na 
etapie konsultacji międzyresortowych i nie wiadomo na do-
brą sprawę, gdzie jest. Skutek zaś jest taki, że ludzie nie wie-
dzą, za ile i w jakim podmiocie będą pracować.

oprac. (asg)
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MINIMUM 13 ZŁOTYCH

NSZZ „Solidarność” 
wspólnie z Państwową 
Inspekcją Pracy pro-

wadzi akcję mającą na celu 
wyegzekwowanie stosowania 
minimalnej stawki godzinowej. 
– To cenna inicjatywa! Wspar-
cie „Solidarności”, która ma 
swoje struktury w całym kra-
ju, bardzo jest nam potrzebne 
– powiedział Roman Giedrojć, 
główny inspektor pracy.

W styczniu „Solidarność” 
zwróciła się do głównego inspek-

tora pracy o uruchomienie wspól-
nej akcji w związku z wprowa-
dzeniem od początku tego roku 
minimalnej stawki godzinowej 
dla umów zleceń.

„Od stycznia 2017 r. obowią-
zuje w Polsce minimalna staw-
ka godzinowa przy umowach 
zleceniach. Tymczasem z wielu 
stron docierają do nas sygnały, 
że przepis ten nie jest egze-
kwowany” – napisał w imieniu 
NSZZ „Solidarność” w liście do 
głównego inspektora pracy prze-

wodniczący Związku Piotr Duda. 
Związkowcy zwracają uwagę, że 
wiele osób pracujących na umo-
wach zleceniach, bojąc się utraty 
pracy, nie zgłasza się samodziel-
nie do inspekcji pracy, a takie 
sygnały kieruje bezpośrednio np. 
do NSZZ „Solidarność”.

Na odpowiedź nie trzeba 
było długo czekać. „Zależy 
nam przede wszystkim na in-
formacjach, gdzie dochodzi 
do takich przypadków, tak 
abyśmy mogli je sprawdzić 

i skutecznie zainterweniować. 
Jestem przekonany, że wspar-
cie „Solidarności” przyczyni 
się do zwiększenia skuteczno-
ści inspektorów pracy” – odpo-
wiedział Roman Giedrojć.

Jego zdaniem związkowcy 
najlepiej wiedzą, co się dzieje 
w zakładzie pracy i jest to wiedza 
szczególnie cenna w sytuacji, gdy 
inspektorzy pracy nie mają moż-
liwości, by wszędzie dotrzeć.

„Zresztą zawsze powtarza-
my, że tam, gdzie są związki 

zawodowe, bezpieczniej się 
pracuje i mniej jest nieprawi-
dłowości w obrębie prawa pra-
cy, a także legalności zatrud-
nienia” – dodał Giedorojć.

Wstępne efekty wspólnych 
działań będzie można zoba-
czyć dopiero po 1 lutego, gdy 
pojawią się pierwsze wypłaty 
i będzie można stwierdzić, czy 
są one niższe niż ustawowe mi-
nimum.

www.solidarnosc.org.pl

Nie dostajesz
13 złotych?

– Główny inspektor pra-
cy Roman Giedrojć mówi, że 
stawka godzinowa „ma być 
święta”. Skąd taka determi-
nacja Państwowej Inspekcji 
Pracy w tropieniu ewentual-
nych nieprawidłowości przy 
wypłacaniu stawki 13 złotych 
za godzinę wykonywania 
umowy zlecenia?

– Ustawa uchwalona zosta-
ła 22 lipca 2016 roku, weszła 
w życie z dniem 1 stycznia 
bieżącego roku. Vacatio legis 
było stosunkowo długie. Środ-
ki masowego przekazu nadały 
tematowi sporą rangę, więc 
i zainteresowanie opinii pu-
blicznej wynagradzaniem na 
umowach cywilnoprawnych 
jest duże. Zleceniobiorcy na 
rynku pracy stanowią pokaźną 
grupę. Prawa trzeba przestrze-
gać, to kolejny powód.

– Półtora miliona Polaków 
jest zatrudnionych na umo-
wy zlecenia, a pół miliona na 

umowy o dzieło. Umowy cy-
wilnoprawne ze względu na 
mniejsze obowiązki opłacania 
składek są bardziej korzystne 
dla pracodawców, zdarzają 
się więc nieprawidłowości?

– Dotychczas tak zatrud-
niani byli pozostawieni sami 
sobie, jeśli chodzi o wynagro-
dzenia. Szczególnie w branży 
firm ochroniarskich i sprzątają-
cych. Ale nie tylko. W zakresie 
minimalnego wynagrodzenia 
teraz ta grupa znalazła się pod 
ochroną.

– Czy inspekcja monitoru-
je i raportuje tak liczbę zle-
ceniobiorców, jak i zaniżanie 
wynagrodzeń pracujących na 
umowy zlecenia?

– Nie prowadzimy globalne-
go badania. Mamy rozeznanie 
poprzez kontrole indywidual-
ne. Każda kontrola w zakładzie 
pracy wykazuje, ile osób jest 
zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę, a ile na umo-

wy cywilnoprawne. Na podsta-
wie dokumentacji sporządzonej 
przez inspektorów pracy mamy 
obraz, ile tych osób jest i gdzie 
są zatrudnione.

– Czy inspektor ma realne 
narzędzia, by zbadać liczbę 
faktycznie przepracowanych 
godzin, jaka była wypłata?

– Oczywiście żądamy do-
kumentów. Przy każdej kon-
troli inspektor pracy sprawdzi 
wypłacanie minimalnej płacy 
dla zleceniobiorców. Mamy 
uprawnienia, by badać rozkład 
czasu realizowania danych 
usług. Jest też kwestia okre-
ślenia w umowie zlecenia albo 
o świadczenie usług sposobu 
rejestracji czasu pracy. Jeśli 
nie zostanie ten sposób ustalo-
ny umową, zleceniobiorca ma 
prawo przedstawić liczbę prze-
pracowanych godzin przed ter-
minem wypłaty, przedkładając 
rachunek. Zleceniodawca ma 
go uznać.

– Kto będzie odpowie-
dzialny w województwie po-
morskim za przebieg i koor-
dynację kontroli wypłacania 
zgodnych z prawem stawek 
godzinowych?

– Jest okręgowy inspektor 
pracy, który ma też dwóch za-
stępców. Nie zostawiamy in-
nych problemów, którymi się 
zajmujemy. Będzie to jeden 
z elementów strategii naszej 
pracy. Główny inspektor pracy 
wspomina w wywiadach praso-
wych, że będzie wyznaczony 
koordynator. Podejmiemy ten 
temat. To jest jednak rutynowa 
kontrola, z którą poradzić sobie 
powinien każdy inspektor.

– Główny inspektor pracy 
mówi też o współpracy w tym 

wodniczący Związku Piotr Duda. i skutecznie zainterweniować. zawodowe, bezpieczniej się 

Zgłoś się do nas. Wspólna akcja Państwowej 
Inspekcji Pracy i „Solidarności”

zakresie z NSZZ „Solidar-
ność”. Dzięki temu kontrole 
przestrzegania minimalnej 
stawki godzinowej mają być 
efektywniejsze…

– Związki zawodowe, dba-
jąc o interesy pracownicze, 
mają najlepszy ogląd sytu-
acji u danego pracodawcy. 
W związku z tym wiedzą, ilu 
jest pracowników, ilu zlecenio-
biorców, jakie są warunki. Mają 
lub powinny mieć stały kontakt 
z pracownikami. Tu wcale nie 
chodzi o donos. Może przecież 
wszystko być w porządku. By 
tego nie zaniedbać, robimy 
szkolenia dla związkowców. 
Jeżeli jest kontrola, to mamy 
obowiązek współpracować ze 
związkami zawodowymi dzia-
łającymi u danego pracodawcy. 
Związki uczestniczą przy roz-
poczęciu kontroli, jak i przy jej 
omawianiu. W tym zakresie 
współpraca też będzie. My to 
współdziałanie z organizacja-
mi społeczno-zawodowymi 
i ze społeczną inspekcją pracy 
mamy zapisane w ustawie.

– Związkowe wsparcie bę-
dzie potrzebne?

– Wizytując zakład pra-
cy, wysłuchujemy informacji 
o problemach w nim wystę-
pujących. Związkowcy nie 
są urzędnikami zza biurka, są 
w halach produkcyjnych.

– Może to wsparcie jest 
konieczne, gdyż szeregowi 
pracownicy mają obawy 
o swoje miejsce pracy, bojąc 
się, że zawiadomienie o nie-
prawidłowościach do PIP 
skutkować będzie represjami 
ze strony pracodawcy.

– W ustawie o Państwowej 
Inspekcji Pracy i w konwencji 

MOP o inspekcji pracy znaj-
dują się zapisy gwarantujące 
skarżącemu anonimowość. 
Musimy więc pozostawić 
w tajemnicy autora skargi 
czy informacji, na podstawie 
której wszczynamy kontro-
lę. Z tej tajemnicy może nas 
zwolnić jedynie sąd.

– W małej miejscowości 
czy zakładzie łatwo o iden-
tyfikację…

– …lub jeżeli jest tylko 
jeden zleceniobiorca u kon-
trolowanego. Dlatego dobrze 
jest, gdy są związki zawodo-
we, starające się wesprzeć 
pracownika i inspektora.

– Czy te kontrole stoso-
wania stawki godzinowej 
zaczną się w tym kwartale?

– Jest zalecenie, by kon-
trole ruszyły po pierwszych 
wypłatach według nowych 
zasad, czyli w lutym. Jesteśmy 
przygotowani. Mamy zgroma-
dzone narzędzia prawne, czyli 
opinie prawne, wyjaśnienia. 
Na naradach przekazujemy in-
spektorom wykładnię prawną. 
Nie zrobimy specjalnej akcji, 
ale przy każdej kontroli zaj-
miemy się wynagrodzeniami 
zleceniobiorców. Oczywiście 
kontrolować będziemy nadal 
wynagrodzenie ze stosunku 
pracy. Uchylanie się od wypła-
cania wynagrodzenia lub jego 
obniżanie czy wypłacanie po 
terminie jest wykroczeniem. 
Jeśli ktoś nie przestrzega pra-
wa pracy, naraża się na mandat 
do 2 tysięcy złotych, a sąd ma 
prawo nałożyć grzywnę do 30 
tysięcy złotych.

Rozmawiał
Artur S. Górski

Będą kontrole Państwowej Inspekcji Pracy

Rozmowa z KRZYSZTOFEM LISOWSKIM, zastępcą 
okręgowego inspektora pracy w Gdańsku 
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JAN DETTLAFF
– Jestem otwarty na ludzi i dlatego chciałem coś zrobić 

dla innych. Działalność związkowa daje takie możliwości. 
Myślę, że jeśli uda nam się coś uzgodnić z komendantem, to 
współpracownikom będzie się po prostu żyło lepiej. Staram 
się z ludźmi spokojnie rozmawiać. Mówię po prostu: – Masz 
wolną wolę. Ale pamiętaj, że razem możemy więcej zdziałać.

ZWIĄZEK

Komisja Tymczasowa 
NSZZ „Solidarność” 
w 18 Wojskowym Od-

dziale Gospodarczym w Wej-
herowie powstała w paździer-
niku 2016 roku. Organizację 
związkową utworzyło 14 pra-
cowników. Minęło kilka mie-
sięcy i do „Solidarności” na-
leży już 33 członków. I, jak 
twierdzi jej przewodniczący 
Jan Dettlaff, związek zamierza 
się rozwijać.

To unikatowa organizacja 
związkowa. Powstała bowiem 
w miejscu, które podlega resor-
towi obrony narodowej.

– Praca w garnizonie to 
misja. Zdajemy sobie spra-
wę, że nie wszystkie dostępne 
w organizacjach związkowych 
w innych miejscach pracy me-
tody perswazji wobec praco-
dawcy są możliwe u nas. My 
jesteśmy jednostką wojskową, 
a w związku z tym mamy do 
wypełnienia pewne zadania, 
które wymagają od nas dużej 
odpowiedzialności – wyjaśnia 
Jan Dettlaff.

Mirosława Zawadzka, se-
kretarz komisji, dodaje:

– To specyficzny zakład 
pracy. To wojsko. Zadania 
stawiane są odgórnie. Dlatego 
rozumiemy pracodawcę w jego 
działaniach. Wykazuje dużo 
dobrej woli, będąc naszym 
szefem.

Wojsko pracodawcą

18 Wojskowy Oddział Go-
spodarczy w Wejherowie jest 
jednostką logistyczną podpo-

rządkowaną pod 1 Regionalną 
Bazę Logistyczną w Wałczu. 
1 września 2014 roku przejął 
odpowiedzialność za zabez-
pieczenie finansowo-logistycz-
ne jednostek oraz instytucji 
wojskowych będących w do-
tychczasowym rejonie zaopa-
trywania Centrum Wsparcia 
Teleinformatycznego i Dowo-
dzenia Marynarki Wojennej. 
Do jego zadań należy między 
innymi: utrzymanie gotowo-
ści bojowej i mobilizacyjnej, 
zabezpieczenie materiałowe, 
techniczne, medyczne, fi-
nansowe (wraz z realizacją 
zamówień publicznych, in-
frastruktury wraz z zabezpie-
czeniem przeciwpożarowym, 
zabezpieczenie lotniczo-tech-
niczne oraz sprzętu łączności 
i informatyki, a także ochrona 
i obrona obiektów oraz obsługa 
administracyjno-biurowa).

W oddziale funkcjonuje już 
inna organizacja związkowa. 
Jan Dettlaff tłumaczy, dlacze-
go ludzie postanowili założyć 
drugą.

– Jeśli na wsi jest jeden 
sklep spożywczy, kto dyktuje 
ceny? A jeśli obok powstanie 
mały warzywniak, czy nie jest 
lepiej? – pyta przewodniczący 
„Solidarności”. – Teraz pra-
cownicy mają wybór. Mogą 
zastanowić się, co będzie dla 
nich lepsze.

Przewodniczący tłumaczy, 
że monopol nigdy nie jest do-
brym rozwiązaniem. I dodaje, 
że praca bez przynależności do 
związku jest jak jazda autobu-
sem bez biletu. W taki sposób 

przekonuje innych do „Soli-
darności”: Nie jedź na gapę, 
zapisz się do nas.

Mirosława Zawadzka do-
daje, że jest dobrze, ale prze-
cież może być lepiej. Ale ktoś 
musi dać impuls, może właśnie 
„Solidarność”. Przyznaje, że 
zarówno ona, jak i inni człon-
kowie Związku są zadowoleni 
ze współpracy z komendantem 
oddziału.

– Kiedy Jan Dettlaff przy-
szedł do mnie, żeby mnie 
poinformować o powstaniu 
nowej organizacji związkowej 
w naszym oddziale, pomyśla-
łem, że może są jakieś jesz-
cze rezerwy w ludziach, jakiś 
potencjał, którego ja nie do-
strzegam. I dlatego od samego 
początku byłem życzliwy tej 
inicjatywie. Liczę na współ-
pracę, która w konsekwencji 
okaże się dobra dla garnizonu 
i żołnierzy oraz pracowników 
cywilnych – mówi komendant 
płk Piotr Calak.

Jest dobrze,  
może być lepiej

W Oddziale Gospodarczym 
w Wejherowie pracuje około 
600 żołnierzy i pracowników 
wojska. Od 1998 roku obo-
wiązuje tam Ponadzakładowy 
Układ Zbiorowy Pracy. Związ-
kowcy uważają, że przyszedł 
czas, by wynegocjować dla 
pracowników nowe, korzyst-
niejsze rozwiązania.

– Organizacja związkowa 
nie może negocjować z pra-
codawcą podwyżek wyna-
grodzeń, bo te zależne są od 
MON. Jednak sam system 
wynagradzania nie jest czy-
telny – wyjaśnia Mirosława 
Zawadzka.

Przewodniczący Jan Det-
tlaff dopowiada żartobliwie:

– Jedziemy na jednym wóz-
ku z pracodawcą. Nie możemy 
dopominać się o wszystko. 
Mamy natomiast pole manewru 
w kwestii traktowania pracow-
nika. Możemy także wspólnie 
z pracodawcą wypracować 
nowy regulamin dotyczący sys-
temu premiowania, świadczeń 
socjalnych. Obecnie przystępu-

jemy do uzgodnień dotyczących 
regulaminów formalnych. Mam 
nadzieję, że niedługo dojdziemy 
do wspólnego stanowiska co do 
najważniejszych postulatów.

Wola współpracy 
i komunikacji

„Solidarność” już wypra-
cowała wspólnie z komendan-
tem oddziału zasady dotyczące 

18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY 
W WEJHEROWIE 

Nie jedź  
na gapę –  
zapisz  
się do 
„Solidarności”
– Uważam, że każdą inicjatywę, która scala załogę, należy 
poprzeć. Lubię, jeśli ludzie podejmują nowe zadania. Sam 
też lubię być zaskakiwany. Dlatego też z sympatią spoj-
rzałem na pomysł powstania „Solidarności” w naszym 
oddziale – mówi płk Piotr Calak, komendant dowódca Od-
działu Gospodarczego w Wejherowie. A członkowie mło-
dej organizacji związkowej wiele sobie obiecują po tych 
deklaracjach.

Jan Dettlaff i płk Piotr Calak.

wzajemnej komunikacji. Puł-
kownik Piotr Calak spotyka 
się raz w miesiącu z członkami 
Związku oraz innymi pracow-
nikami, którzy mają ochotę po 
prostu przyjść.

– Chcę ludziom spojrzeć 
w oczy. Ale też chcę, żeby i oni 
mi mogli spojrzeć – mówi płk 
Piotr Calak. – Ja ludzi szanuję 
i uważam, że trzeba im dawać 
dobry przykład. Dlatego też dużo 
wymagam od siebie. Ale także 
wymagam dużo od pracowni-
ków. Jeśli ktoś coś zrobi źle, 
będzie rozliczony, jeśli dobrze, 
zostanie wyróżniony. I jeszcze 
jedno. Jeśli mam coś do kogoś, 
mówię mu to wprost.

Pułkownik Piotr Calak ma 
doświadczenie jako żołnierz 
i organizator. W swojej karie-
rze zawodowej był na misjach 
pokojowych, ale też był ko-
mendantem WOG w Bydgosz-
czy. Potem został skierowany 
do sformowania Wojskowe-
go Oddziału Gospodarczego 
w Wejherowie.

W 18 WOG w Wejherowie 
pracują zarówno ludzie młodzi, 
jak i tacy, którzy ukończyli 65 
rok życia. Najliczniejszą grupę 
stanowią pracownicy w wieku 
45-54 lat. „Solidarność” chce 
przedstawiać wszystkim cie-
kawe propozycje, ale też da-
wać  radość z przynależności 
do Związku, więc na przykład 
organizować spotkania integra-
cyjne czy wycieczki.

Olga Zielińska

Praca w garnizonie 
to misja. Zdajemy 
sobie sprawę, że nie 
wszystkie dostępne 
w organizacjach 
związkowych w innych 
miejscach pracy metody 
perswazji wobec 
pracodawcy są możliwe 
u nas. My jesteśmy 
jednostką wojskową, 
a w związku z tym 
mamy do wypełnienia 
pewne zadania, które 
wymagają od nas dużej 
odpowiedzialności
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– Czuje Pan satysfakcję 
po wyroku Wojewódzkie-
go Sądu Administracyjnego 
w Gdańsku, który przyznał 
Panu rację w sprawie nie-
legalnego charakteru opłat 
parkingowych pobieranych 
latem 2016 roku w pasie nad-
morskim Gdańska?

– To powód do satysfakcji dla 
wszystkich pracowników Urzę-
du Wojewódzkiego, którzy byli 
zaangażowani w tę sprawę. Gdy 
w 2016 roku po informacjach 
od mieszkańców województwa 
uznałem, że istnieją wątpliwości 
prawne dotyczące nowego sys-
temu parkingowego, wystąpiłem 
do władz Gdańska o przesłanie 
odpowiedniego zarządzenia, 
a później je uchyliłem poprzez 
tzw. rozstrzygnięcie nadzorcze. 
Miasto Gdańsk się odwołało, 
do czego miało prawo, ale WSA 
skargę oddalił. Przypomnę, że 
wcześniej ten sam sąd przyznał, 
że miałem prawo wydać podob-
ne rozstrzygnięcia unieważnia-
jące stanowiska rad Gdańska, 
Sopotu i Słupska ws. Trybunału 
Konstytucyjnego. To potwier-
dza, że skutecznie wychwytu-
jemy nieprawidłowe działania 
niemające podstaw prawnych. 
Taki nadzór prawny to jedno 
z zadań wojewodów. Chcę stać 
na straży przestrzegania prawa. 
A sygnałów o różnych niepra-
widłowościach od mieszkań-
ców naszego regionu dociera 
naprawdę wiele.

– No właśnie, jak Pan widzi 
swoją rolę w województwie? 
Jako nadzorcy samorządów, 
gospodarza czy reprezentanta 
rządu? W ostatnich dekadach 
rola wojewody systematycznie 
spadała, to była taka osoba od 
przecinania wstęg. Pan w cią-
gu pierwszego roku działalno-
ści był bardzo aktywny.

– Najważniejszą rolą jest 
sprawna realizacja zadań i pro-
gramów rządowych powierzo-
nych wojewodzie. Uważam, 
że wszystkie te działania pro-
wadzimy na dobrym poziomie. 
Najlepszym przykładem jest tu 
wdrożenie programu „Rodzina 
500+”, w którym pośredniczą 
urzędy wojewódzkie. Oczy-

wiście nie zaniedbuję funkcji 
reprezentacyjnej, którą jako 
przedstawiciel rządu w tere-
nie również muszę pełnić. To 
skutkuje pracą faktycznie przez 
siedem dni w tygodniu, tym 
bardziej że nasze wojewódz-
two jest dosyć duże. Staram 
się także prowadzić aktywną 
politykę historyczną. Tu warto 
wymienić udział w ważnych 
uroczystościach związanych 
z wydarzeniami historycznymi, 
jak pogrzeb Żołnierzy Niezłom-
nych „Inki” i „Zagończyka”, 
rocznicach Sierpnia ’80, Grud-
nia ’70 i wprowadzenia stanu 
wojennego oraz nadanie pa-
tronatu Lecha Kaczyńskiego 
i Józefa Piłsudskiego dwóm 
salom w Urzędzie Wojewódz-
kim. Duża frekwencja miesz-
kańców naszego województwa 
w uroczystościach patriotycz-
nych pokazuje, że społeczeń-
stwo oczekuje takiej polityki 
historycznej. Relacje wojewoda 
– samorządy chcę pojmować 
jako partnerstwo, oczywiście 
na gruncie poszanowania prawa 
– stąd moje decyzje nadzorcze. 
Mam pełną wolę współpracy 
bez przyjmowania pozycji domi-
nującej przez tych samorządow-
ców, którzy, jak na przykład pre-
zydent Gdańska, uzurpują sobie 
prawo do prowadzenia polityki 

państwowej, a nawet międzyna-
rodowej – myślę tu o skandalu 
z organizacją gali na rzecz sę-
dziego Rzeplińskiego z udziałem 
pieniędzy niemieckich.

– PiS nie ukrywa, że chce 
wzmocnić administrację cen-
tralną. Czy odbędzie się to 
trochę kosztem samorządów?

– Każdy urząd ma określone 
kompetencje. Obywatele powin-
ni mieć świadomość podziału 
kompetencji i odpowiedzialno-
ści, aby egzekwować skuteczną 
realizację zadań publicznych. 
Przypomnę, że są działania 
rządowe, samorządowe i rzą-
dowe zlecone samorządom, 
finansowane i nadzorowane 
przez administrację państwową. 
Najlepszym przykładem jest tu 
pomoc społeczna. Ale powta-
rzam – będę się cieszył, jeżeli 
osiągniemy zdolność współ-
pracy na zasadach wzajemnego 
partnerstwa, co wymaga jednak 
dobrej woli wszystkich stron. 
Wojewoda nadzoruje również 
tzw. administrację zespoloną. 
To chociażby służby weteryna-
ryjne, nadzór budowlany, Pań-
stwowa Straż Pożarna, Policja, 
Inspekcja Transportu Drogowe-
go, sanepid oraz kilka innych 
służb. Wiele osób nie wie, że 
to właśnie wojewoda koordy-
nuje ich pracę, czego nie widać 
na co dzień. Dopiero sytuacje 
kryzysowe uświadamiają opi-
nii publicznej rolę i znaczenie 
wojewody.

Niezbędna 
reforma oświaty

– Skoro już przy oświacie 
jesteśmy – zbliża się refor-
ma systemu edukacji. Jak 
w tym przypadku zamierza 
Pan wypełniać wspomnianą 
rolę kontrolną? Z zapowiedzi 
niektórych samorządowców 
nieprzychylnych obecnemu 
obozowi rządzącemu wyni-
ka, że nie będą oni, oględnie 
mówiąc, ułatwiać wdrożenia 
tej reformy.

– Ma pan rację. Obawiam 
się, że niektóre samorządy celo-
wo będą chciały przeprowadzić 
wcześniej planowane zmiany, na 

przykład redukcję zatrudnienia, 
aby później skierować winę za 
takie działania na rząd PiS. Tym-
czasem z szacunków wynika, że 
reforma oświaty może spowodo-
wać wzrost etatów w oświacie 
w skali całego kraju. Już teraz 
intensywnie rozmawiamy z sa-
morządami na temat wdrożenia 
reformy. Z tych rozmów wynika, 
że większość gmin wiejskich, 
np. Somonino, oraz inne samo-
rządy, np. Gdynia, są już przy-
gotowane do zmian w oświacie. 
Dlatego protesty niektórych sa-
morządowców wydają się mieć 
charakter polityczny wymierzo-
ny nie w samą reformę, a w rząd 
premier Beaty Szydło.

– Jednak protestuje także 
część nauczycieli.

– Rozumiem, że mają oba-
wy. Z drugiej strony nie można 
się bać dobrych zmian. Ciągłe 
kształcenie to specyfika za-
wodu nauczyciela. Protestuje 
głównie Związek Nauczyciel-
stwa Polskiego, który od lat 
jest przeciwny każdej zmianie 
w oświacie. Kiedyś protesto-
wali przeciw wprowadzeniu 
gimnazjów, teraz przeciw 
ich wygaszaniu. Tymczasem 
właśnie przykład gimnazjów 
pokazuje, że reforma oświaty 
jest niezbędna. Miały one wy-
równywać szanse edukacyjne 
między dziećmi z mniejszych 
ośrodkow, a tymi z dużych 
miast. Stało się odwrotnie. Po-
wstało wiele prywatnych szkół, 
do których dostęp jest ograni-
czony ze względu na dodat-
kowe opłaty. Edukacja dzieci 
to nasza przyszłość. Reforma 
edukacji jest jedną z najważ-
niejszych dla obecnego rządu. 
Chcemy ją wprowadzić płyn-
nie. Nie od razu, ale po wielu 
latach przyniesie pozytywne 
efekty w postaci wyższego po-
ziomu edukacji i wychowania. 
Wydłużenie okresu przebywa-
nia młodzieży w tym samym 
środowisku rówieśniczym 
w trudnym czasie dojrzewa-
nia będzie korzystniejsze dla 
jej rozwoju. Pamiętajmy też 
o wzmocnieniu i dopasowaniu 
do potrzeb rynku pracy szkol-
nictwa zawodowego.

– Jak Pan ocenia pierwszy 
rok pracy Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego?

– Pozytywnie. Działalność 
Rady Dialogu Społecznego ma 
wpływ na konkretny kształt 
wielu ustaw. Wojewódzka Rada 
Dialogu Społecznego jest ciałem 
opiniodawczym. Jej atutem jest 
to, że zajmuje się najważniej-
szymi problemami z naszego, 
regionalnego punktu widzenia. 
W minionym roku omówiliśmy 
m.in. sprawy edukacji, w tym 
szkolnictwa zawodowego, i pra-
cy cudzoziemców. To dobra oka-
zja do przedstawienia argumen-
tów przez wszystkie strony, czyli 
pełnej analizy danego obszaru. 
Uzgadniamy wspólne wnioski, 
co widać w treści stanowisk. 
Krótko mówiąc, idea dialogu 
społecznego jest tu w stu pro-
centach realizowana. Sprawdza 
się cały nowy model dialogu 
społecznego w regionie i Pol-
sce, on wymusza racjonalność 
partnerów, nawet jeśli różnią się 
w ocenie tego samego problemu. 
Przewiduję, że w najbliższych 
miesiącach najwięcej uwagi 
WRDS poświęci reformom edu-
kacji i służby zdrowia.

– Wspomniał Pan o obco-
krajowcach. Rzeczywiście, 
coraz więcej z nich podejmuje 
pracę na Pomorzu, co ma za-
równo dobre, jak i złe strony. 
Jak to wygląda z perspektywy 
Urzędu Wojewódzkiego?

– W statystykach wniosków 
o legalizację pobytu od 2014 
roku widzimy geometryczne 
tempo przyrostu, z 2 do 11 tysię-
cy To głównie osoby ze Wscho-
du, najczęściej z Ukrainy. Pod-
czas spotkań z przedsiębiorcami 
słyszę, że w wielu zawodach ob-
cokrajowcami trzeba uzupełniać 
niedobory na rynku pracy. Dla-
tego też rząd PiS chce uspraw-
nić szkolnictwo zawodowe. Jak 
pan słusznie zauważył, taki na-
pływ pracowników z zagranicy 
może mieć również negatywny 
wpływ na pomorski rynek pra-
cy. Rozumiem związkowców, 
którzy wskazują, że może to 
powstrzymać wzrost wynagro-
dzeń, który jest konieczny do 
wzrostu poziomu życia. Obco-

MISJA: 
solidarność 
regionalna

Relacje wojewoda 
– samorządy chcę 
pojmować jako 
partnerstwo, 
oczywiście na gruncie 
poszanowania prawa 
– stąd moje decyzje 
nadzorcze. Mam pełną 
wolę współpracy bez 
przyjmowania pozycji 
dominującej przez 
tych samorządowców, 
którzy, jak na przykład 
prezydent Gdańska, 
uzurpują sobie prawo 
do prowadzenia polityki 
państwowej, a nawet 
międzynarodowej.

Rozmowa z wojewodą pomorskim 
DARIUSZEM DRELICHEM 
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krajowcy często godzą się na 
pracę poniżej pensji minimalnej, 
często decydując się również na 
nielegalne zatrudnienie. To nie-
zgodny z prawem wyzysk, który 
trzeba eliminować. Pracownicy 
zatrudnieni legalnie płacą po-
datki i składki ubezpieczeniowe. 
Na nielegalnym zatrudnieniu 
traci całe społeczeństwo. Jest to 
jeden z głównych tematów, ja-
kie poruszam podczas spotkań 
z konsulem Ukrainy w Gdań-
sku. Strona ukraińska również 
widzi potrzebę współdziałania 
w celu przestrzegania prawa 
i zwykłej uczciwej konkurencji. 
Co do obsługi cudzoziemców 
w naszym urzędzie, cały czas 
pracujemy nad usprawnieniem 
organizacji pracy. W tym roku 
Wydział Spraw Obywatelskich 
i Cudzoziemców, który zajmuje 
się m.in. legalizacją pracy cudzo-
ziemców, wzmocni dziesięcioro 
dodatkowych pracowników, 
pozyskanych z wewnętrznych 
przesunięć kadrowych. Otwo-
rzyliśmy także dwa dodatkowe 
punkty obsługi poza Gdańskiem 
– w Słupsku i Gdyni, gdzie pra-
codawcy mogą dopełnić wszel-
kich formalności dotyczących 
zatrudnienia obcokrajowców.

– Często gości Pan na Po-
morzu zagraniczne delegacje. 
Czy to tylko kurtuazyjne spo-
tkania, czy możemy spodzie-
wać się wymiernych korzyści 
dla regionu, na przykład za-
granicznych inwestycji go-
spodarczych?

– Te wizyty to często efekt 
dobrych relacji z korpusem kon-
sularnym obecnym w Gdańsku, 
który reprezentuje bardzo wyso-
ki poziom. Cieszę się, że wiele 
delegacji na szczeblu państwo-
wym wybiera Pomorze jako je-
den z punktów programu. To nie 
są tylko kurtuazyjne spotkania, 
towarzyszą im zawsze rozmo-
wy o konkretnej współpracy. 
W ubiegłym roku gościliśmy 
przykładowo delegację wyso-
kiego szczebla z Chin, co prze-
łożyło się podpisanie kontraktu 
przez firmę Chipolbrok. Takie 
wizyty to okazje dla regionu 
do promocji, budowania pozy-
tywnego wizerunku, a zarazem 
najlepsza forma zachęty dla na-
szych zagranicznych partnerów 
do powrotu na Pomorze z okre-
ślonymi planami inwestycyjny-
mi. Tak powstają kontakty han-
dlowe, z których Gdańsk zawsze 
czerpał korzyści i z nich słynął.

„Solidarność” to duma 
i chwała Pomorza

– Każdy pomorski wojewo-
da, czy tego chce, czy nie, jest 
porównywany do pierwszego 
niekomunistycznego wojewo-
dy gdańskiego Macieja Płażyń-
skiego. Jak Pan ocenia osobę 
byłego marszałka Sejmu?

– To bezdyskusyjnie jed-
na z najważniejszych postaci 
w najnowszej historii Pomo-
rza, autorytet powszechnie da-

rzony uznaniem. Potwierdza 
to pochówek w wyjątkowym 
miejscu – bazylice Mariackiej. 
Tam co miesiąc składam kwiaty 
na grobie swojego poprzedni-
ka. Miałem zaszczyt osobiście 
poznać Macieja Płażyńskiego 
i jego styl sprawowania urzędu 
wojewody. Na początku lat 90. 
pracowałem w zarządzie gmi-
ny Kolbudy, która swego czasu 
miała duże problemy finansowe. 
Gdy groziło nam zajęcie rachun-
ków bankowych przez komorni-
ka, pojechaliśmy do wojewody 
na spotkanie. Wojewoda Pła-
żyński jeszcze tego samego dnia 
wstrzymał egzekucję i pomógł 
nam ograniczyć zadłużenie. Tak 
właśnie działał – łączył, a nie 
dzielił, był prawdziwym gospo-
darzem, znał problemy gmin, 
wspierał słabsze samorządy, aby 
wyrównywać poziom rozwoju 
regionalnego.

– Mam wrażenie, że Pan 
również ma taką misję – soli-
darności regionalnej, wyrów-
nywania szans na Pomorzu?

– Tak. Obecnie metropolia 
i krańce województwa to często 
dwa różne światy, z różnymi 
poziomami zarobków i życia. 
Gdy organizujemy spotkania 
dla dzieci, wycieczki po Gdań-
sku, okazuje się, że wiele z nich 
nie było nigdy w stolicy woje-
wództwa! Skalę rozwarstwienia 
i ubóstwa dobrze pokazuje pro-
gram „Rodzina 500+”. Zostało 
nim objęte 160 tysięcy pomor-
skich rodzin. 25 procent z nich 
otrzymuje świadczenia także na 
pierwsze dziecko. To oznacza, że 
w zbyt dużej liczbie pomorskich 
rodzin dochody na jedną osobę 
nie przekraczają 800 złotych. Na 
szczęście, wbrew sceptykom, 
widać już pozytywne efekty 
rządowego programu – wzrasta 
liczba narodzin i wskaźnik dziet-
ności oraz poziom bezpieczeń-
stwa ekonomicznego rodzin.

– Podkreśla Pan solidar-
ność jako ideę. A jak Pan 
ocenia „Solidarność” pisaną 
przez duże „S”?

– Jestem dumny, sprawując 
funkcję wojewody na Pomorzu, 
którego stolicą jest Gdańsk, 
miasto narodzin „Solidarności” 
– wielkiej miłości milionów 
polskich patriotów oraz dumy 
i chwały naszego regionu. Oczy-
wiście jest to również zobowią-
zanie i odpowiedzialność. Pod-
czas rozmowy przywołaliśmy 
osobę śp. Macieja Płażyńskie-
go, ale w kontekście „Solidar-
ności” przede wszystkim nale-
ży przypomnieć o wielkiej roli 
śp. Lecha Kaczyńskiego, który 
był współtwórcą ruchu i jego 
aktywnym działaczem. Mam 
stały kontakt z jego współpra-
cownikami i przyjaciółmi oraz 
obecnym kierownictwem NSZZ 
„Solidarność”. Jest to środowi-
sko, którego opinię cenię i biorę 
pod uwagę w mojej codziennej 
pracy.

Rozmawiał  
Adam Chmielecki

– Jakimi programami na 
rzecz zatrudnienia zajmo-
wała się jak dotąd rada pod 
Pana przewodnictwem?

– Programy na rzecz za-
trudnienia obejmowały udzie-
lanie pożyczek na rozpoczęcie 
działalności firm jednoosobo-
wych, takich jak np. założenie 
warsztatu samochodowego czy 
lakierni. Jednak była też współ-
praca z dużymi firmami, takimi 
jak Polipol, który potrzebował 
tapicerów, czy Zamet Industry 
(dawny Mostostal), dla którego 
przeprowadzono kurs spawa-
czy. Ze środków z Funduszu 
Pracy sfinansowano liczne 
kursy. Poza tym mieliśmy 
wpływ na podział środków 
unijnych z funduszu Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej.

– Jak układa się współpra-
ca ze starostą i pozostałymi 
członkami rady?

– Współpracujemy bardzo 
dobrze. Różne organizacje, 
związki zawodowe, samo-
rządy, przedsiębiorcy, praco-
dawcy i cechy mają swoich 
przedstawicieli w radzie. Wielu 
z nich pełni funkcję już kolej-
ną kadencję, więc są wdrożeni 
w problematykę.

Bezrobocie spadło na 
chojnickim rynku pracy
Rozmowa z BOGDANEM TYLOCHEM, kierownikiem Oddziału 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w Chojnicach, 
przewodniczącym Powiatowej Rady Rynku Pracy w Chojnicach

– Przedstawicielem Urzę-
du Miasta Chojnice został 
Stanisław Kowalik, przewod-
niczący Komisji Terenowej 
Emerytów i Rencistów NSZZ 
„S” przy Oddziale ZRG 
w Chojnicach. Czy podwójna 
reprezentacja „Solidarności” 
ma wpływ na zachowanie 
standardów w kwestii praw 
pracowniczych w realizowa-
nych projektach?

– Wszystko funkcjonuje na 
zasadzie konsensusu. Zarów-
no przedstawiciele związków 
zawodowych, jak i pracodaw-
ców analizują rynek pracy i ich 
sugestie mają wpływ na podej-
mowane decyzje.

– Których grup pracowni-
ków w największym stopniu 
będą dotyczyć przyszłe dzia-
łania rady?

– Zaczyna brakować fa-
chowców: spawaczy, monterów, 
stolarzy. To tendencja ogólno-
polska, wraca więc koncepcja 
szkół zawodowych. Ponadto 
zaczyna brakować pielęgnia-
rek i opiekunów w hospicjach. 
W związku z tym powstają 
nowe profile kształcenia. Dla-
tego tak ważna jest analiza ryn-
ku pracy, żeby absolwenci nie 
zasilali szeregów bezrobotnych, 

Bogdan Tyloch

tylko znajdowali pracę. Na 
2017 rok zagwarantowano też 
duże środki finansowe na kursy, 
szkolenia i podnoszenie kwali-
fikacji zawodowych. Program 
stażowy został wzbogacony, 
staż może już trwać maksymal-
nie dwanaście, a nie tylko sześć 
miesięcy, jak było dotąd.

– Czy działania rady mia-
ły realny wpływ na poziom 
bezrobocia w Chojnicach?

– Ostatnio bezrobocie bar-
dzo spadło na naszym rynku. 
Szacuje się, że od zeszłego roku 
liczba bezrobotnych zmniejszy-
ła się o blisko tysiąc osób.

Rozmawiała 
Martyna Werra

31 stycznia br. w para-
fii św. Brygidy w Gdań-
sku odbyło się pierwsze 
w tym roku spotkanie 
Grupy Modlitewnej Archi-
diecezjalnego Duszpaster-
stwa Ludzi Pracy Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Soli-
darność”.

Opiekun grupy ks. dr Sła-
womir Decowski świę-
tował 30-lecie święceń 

kapłańskich, co stało się przy-
czynkiem do złożenia księdzu 
doktorowi serdecznych życzeń. 
Spotkanie rozpoczęło się jesz-
cze w świątecznej atmosferze 
od wspólnego śpiewania kolęd. 
Przywitał i mile ugościł grupę 
ADLP ks. proboszcz Ludwik 
Kowalski, przywołując fak-
ty z historii parafii i mówiąc 
o planowanych inwestycjach, 
jak np. dokończenie Bursz-
tynowego Ołtarza Ojczyzny 
w kościele.

Duszpasterz wspominał 
okoliczności, jakie przed 30 
laty towarzyszyły przyjęciu 

Jubileusz duszpasterza

przez niego święceń kapłań-
skich. Aby zostać księdzem, 
musiał skorzystać z dyspensy 
dotyczącej zbyt młodego wie-
ku. Udzielił mu jej ks. prymas 
Józef Glemp.

Relacje ze wspomnień 
przeplatał wspólny śpiew ko-
lęd i przywoływane w tym 
refleksje. Jubilat wspominał 
również różne wątki ze swo-
jej kapłańskiej posługi, często 
pełne humoru i radości. Grupa 
Modlitewna ADLP jest grupą 
otwartą, na spotkaniu pojawiły 

się nowe osoby, co może sta-
nowić zachętę dla członków 
NSZZ „Solidarność”.

Po spotkaniu kolędowym 
na plebanii grupa wraz z dusz-
pasterzem wzięła udział w wie-
czornej mszy świętej, po której 
tradycyjnie modliła się przy 
grobie ks. prałata Henryka Jan-
kowskiego. Następne spotkanie 
Grupy Modlitewnej ADLP jest 
planowane w okresie Wielkie-
go Postu. Już teraz zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych.

Ewa Reszczyńska

Spotkanie rozpoczęło się jeszcze w świątecznej atmosferze 
od wspólnego śpiewania kolęd. 



10 Nr 2/luty 2017

DIALOG SPOŁECZNY

Czy nowa formuła dialogu społecznego, która ukonstytuowała się w postaci Rady Dialogu 
Społecznego i jej wojewódzkich odpowiedników, się sprawdziła? Jaki jest stan dialogu po 
atrofii, jakiej uległa koncepcja dialogu w ramach Komisji Trójstronnej za rządów PO-PSL? Czy 
można działać skutecznie bez dostatecznych funduszy na ekspertyzy, specjalistów, koszty 
przejazdów, biuro? Czy konieczne są zmiany w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego? Na 
te i inne pytania szukano odpowiedzi na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecz-
nego w Gdańsku z udziałem Henryki Bochniarz, przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego 
i prezydent Konfederacji Lewiatan.

wiązania, które będą działały 
jak dobrze naoliwione maszyny 
– mówi Henryka Bochniarz.

– Jednym z pomysłów 
na wzmocnienie roli partne-
rów społecznych w dialogu 
byłoby  współdecydowanie 
o wykorzystywaniu środków 
z Funduszu Pracy. Istotnym 
wsparciem byłaby sytuacja, 

w której partnerzy społeczni 
doprowadziliby na poziomie 
krajowym do powszechnego 
obowiązywania ponadzakła-
dowych zbiorowych układów 
pracy. Pożyteczne byłoby zre-
alizowanie koncepcji wspiera-
nia tych pracodawców, którzy 
w sposób efektywny realizują 
dialog na poziomie swoich 
podmiotów gospodarczych, 
czyli byłby to rodzaj zachęty 
promującej dialog – propono-

wał Krzysztof Dośla. Dodał, 
że WRDS powinna pozostać 
w kompetencji samorządu 
województwa, ale bolączką 
jest niedostatek funduszy.

– Poziom finansowania 
działalności WRDS jest niedo-
stateczny, nawet co do kosztów 
podstawowych. Marzeniem są 
środki na ekspertyzy – podkre-
ślał Krzysztof Dośla

Co się działo?

Pomorska WRDS ma za 
sobą rok działalności. 14 grud-
nia 2015 r. miało miejsce jej 
pierwsze posiedzenie. W ze-
społach roboczych ścierały się 
poglądy, oceny i interesy stron. 
Raz rada nie przyjęła stanowi-
ska w wyniku konsensusu. 
Dotyczyło to sprawy małego 
ruchu granicznego z obwodem 
kaliningradzkim, ponieważ 
strona rządowa zgłosiła stano-
wisko odrębne. Wracały pod 
obrady kwestie restruktury-
zacji szpitali podległych mar-
szałkowi i raport pomorskiego 
Urzędu Marszałkowskiego na 
temat przekształceń w szpita-
lach podległych marszałkowi 
oraz temat związany z zatrud-
nianiem obcokrajowców.

Rada omawiała perspekty-
wy rozwoju szkolnictwa zawo-
dowego, w tym m.in. sytuację 
młodych ludzi na pomorskim 
rynku pracy i problem dialogu 
w zakładzie pracy.

Przypomnijmy, że WRDS 
z inicjatywy „Solidarności” 
przyjęła stanowisko dotyczące 

dialogu na poziomie zakłado-
wym i partnerstwa na poziomie 
zakładu pracy.

Oceniając stan dialogu spo-
łecznego, warto zauważyć, że 
starania o osiągnięcie konsensu-
su powodują, że do świadomości 
stron przebiły się zdania, które 
jeszcze przed kilku laty były dla 
nich nie do przyjęcia. Chociaż-
by przy ocenie przekształceń 
w szpitalach, sposobu zarządza-
nia przedsiębiorstwami.

Cudzoziemiec na 
rynku pracy

Wrócił temat otwarcia rynku 
pracy dla obcokrajowców. Za-
równo prof. Jacek Męcina, jak 
i wicemarszałek Paweł Orłowski 
twierdzili, przepytywani przez 
nas, że Polska bez pracowników 
z zagranicy jakoby sobie nie po-
radzi. Szczególnie w rolnictwie. 
Nisko opłacani pracownicy, 
głównie z Ukrainy, mają więc 
ratować polskie rolnictwo i bu-
downictwo. O poprawie płac dla 
Polaków jednak nie ma mowy, 
gdyż – jak mówi prof. Męcina 
– płace nie mogą być podnie-
sione, „bo firmy zbankrutują”. 
Nic więc dziwnego, że 2,5 mi-
liona Polaków pracuje za granicą 
i wracać nie zamierza lub z po-
wrotem się ociąga.

WRDS  wydała  op in ię 
w sprawie zatrudniania obco-
krajowców w województwie 
pomorskim, którą przedstawił 
Franciszek Potulski, z uwzględ-
nieniem zagrożeń, jakie to 
niesie. Nie może ono odbywać 
się z pominięciem wymogów 
bezpieczeństwa, tak pracy, jak 
i zagrożeń przestępczością czy 
bezpieczeństwa państwa. Przy 
czym systematycznie zwiększa 
się liczba oświadczeń składa-
nych przez pracodawców do 
powiatowych urzędów pracy 
o zatrudnianiu cudzoziemców.

Krzysztof Dośla zwrócił 
uwagę, że w województwie po-
morskim w 2014 roku było kil-
kanaście tysięcy pracowników 
obcokrajowców, a w 2016 roku 
oświadczeń o zatrudnieniu zło-
żono ponad 60 tysięcy, a w ca-
łej Polsce ponad milion.

– Mamy do czynienia ze 
zjawiskiem społecznym doty-
czącym nie tylko rynku pracy 
– zauważa Dośla.

Wzrosła liczba wniosków 
do Pomorskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego o wydanie obco-
krajowcom zezwoleń na pracę 
– z 2,2 tys. w 2014 roku do po-
nad 9 tys. w 2016 r. Zanotowa-

WOJEWÓDZKA RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO

Dialog społeczny znakiem  
rozpoznawczym demokracji  

Spotkanie Wojewódzkiej 
Rady Dialogu Społecz-
nego, które odbyło się 31 

stycznia br., było jej pierwszym 
posiedzeniem pod przewodnic-
twem Krzysztofa Dośli, lidera 
Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”. Rada ma 
spore kompetencje, na przykład 
wychodzenia z inicjatywą legi-
slacyjną i proponowania wy-
słuchania publicznego. Z kolei 
rady wojewódzkie mają swo-
istą autonomię. Trzeba jeszcze 
nauczyć się wykorzystywać te 
prerogatywy.

Na posiedzeniu wiodący-
mi tematami były: strategia 
rozwoju województwa, regio-
nalne programy strategiczne, 
zatrudnianie cudzoziemców 
w Pomorskiem i plan pracy.

Na spotkanie przybyli go-
ście z ogólnopolskiej Rady 
Dialogu Społecznego, czyli 
Henryka Bochniarz, jej prze-
wodnicząca, i prof. Jacek Mę-
cina, były wiceminister w Mi-
nisterstwie Pracy, współautor 
ustawy o RDS.

Wzmocnić rady

Kuleje finansowanie rad. Są 
WRDS-y z budżetem 5 tysię-
cy złotych i takie dysponujące 
150 tysiącami. W skali kraju 
normalne ich działanie zapew-
niłoby zatem około 2,5 miliona 
złotych. Tyle kosztowałby dia-
log społeczny i porozumienie 
się stron.

– Rada Dialogu Społeczne-
go musi teraz wypracować roz-

no trzykrotnie więcej zezwoleń 
na pobyt czasowy – z ponad 
2,2 tys. w 2014 roku do ponad 
6 tysięcy w roku 2016. Jed-
nocześnie w Pomorskiem bez 
pracy jest 170 tysięcy osób 
w wieku produkcyjnym. Stano-
wi to zatem problem społeczny, 
demograficzny, gospodarczy, 
polityki migracyjnej, a właści-
wie jej braku.

Podczas poprzedzającej obra-
dy WRDS konferencji prasowej 
Henryka Bochniarz, Krzysz-
tof Dośla, wojewoda Dariusz 
Drelich, wicemarszałek Paweł 
Orłowski i prof. Jacek Męcina 
prezentowali ideę dialogu.

– Liczymy na dobre spo-
tkanie na temat dialogu, który 
w ocenie WRDS nie jest do-
ceniany, a marginalizowany, 
a przecież jest on obecny w każ-
dej dziedzinie życia. Bez dialogu 
nie da się funkcjonować – powi-
tał gości Krzysztof Dośla.

– To zupełnie nowe rozda-
nie. Mamy różnorodność, są 
różne opinie, różni przewod-
niczący. Od nas zależy, jak 
wykorzystamy innowacyjną 
ustawę – stwierdziła Henryka 
Bochniarz. Warto dodać, że 
jest ona absolwentką SGPiS 
(dziś SGH), studiowała m.in. 
z Leszkiem Balcerowiczem, 
i twórcą giełdy Wiesławem 
Rozłuckim, od lat 80. zaanga-
żowana była w proces transfor-
macji ustrojowej.

– Kolejny temat to afiliacja 
WRDS przy marszałku woje-
wództwa. Komisja Trójstron-
na działała przy wojewodach. 
Większość kompetencji, który-
mi zajmują się rady, jest w ręku 
marszałka, ale są propozycje, by 
wrócić do wojewodów, z nadzie-
ją, że w ten sposób poprawią się 
sprawy finansowe. Dla marszał-
ków było to nowe zadanie, ale 
mam nadzieję, że są już gotowi 
do traktowania rad z należytą 
uwagą – powiedziała Bochniarz.

– Przywiązujemy dużą wagę 
do działań lokalnych i chcemy, 
by rola rad wojewódzkich była 
znacząca i w tym zakresie bę-
dziemy proponować zmiany 
w ustawie. Powinniśmy pro-
mować działalność rady, in-
formować o niej, ale mieć też 
świadomość, że najlepiej wy-
promuje się ona sama, jeżeli 
będzie szukała kompromisu 
i będzie polem dialogu. Chce-
my być nie tylko recenzentami 
i konsultantami, ale wykazy-
wać się inicjatywą – zapowie-
działa Henryka Bochniarz.

Przypomnijmy, że WRDS-y 
powstały na mocy nowej usta-
wy o radach dialogu powstałej 
z inicjatywy „Solidarności”. 
Jest to swego rodzaju pakt spo-
łeczny rząd – związki zawodo-
we – pracodawcy, wyposażo-
ny w nowe możliwości. RDS 
wyszła z inicjatywą włączenia 
mediacji do prawa pracy i prze-
sunięcia terminów do odwoła-
nia przed sądem pracy.

Artur S. Górski

WRDS-y powstały na 
mocy nowej ustawy 
o radach dialogu 
powstałej z inicjatywy 
„Solidarności”. Jest 
to swego rodzaju 
pakt społeczny rząd 
– związki zawodowe 
– pracodawcy, 
wyposażony w nowe 
możliwości. RDS wyszła 
z inicjatywą włączenia 
mediacji do prawa 
pracy i przesunięcia 
terminów do odwołania 
przed sądem pracy.

Na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 31 stycznia br. wiodącymi 
tematami były: strategia rozwoju województwa, regionalne programy strategiczne, 
zatrudnianie cudzoziemców w Pomorskiem i plan pracy.
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– Nowym rozwiązaniem, które zostanie zaproponowane w toku prac nad kodeksem 
zbiorowego prawa pracy, będzie formuła delegata związkowego. Zakłada ona, że pra-
cownicy mogliby się zwrócić do działającej reprezentatywnej organizacji związkowej 
o wydelegowanie jej przedstawiciela, partnera do rozmów z pracodawcami – zapowie-
dział gość styczniowego posiedzenia Zarządu Regionu Gdańskiego dr hab. Marcin Zie-
leniecki, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz przewodniczący Komisji 
Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

Kodyfikacyjna Prawa Pra-
cy przygotuje więc projekty 
dwóch kodeksów: kodeks 
indywidualnego prawa pracy 
i kodeks zbiorowego prawa 
pracy. Nowe regulacje mają 
zachęcić strony, czyli praco-
dawców i pracowników, do 
rokowań i uzgodnienia układu 
zbiorowego pracy.

Jak poinformował min. 
Zieleniecki, prace nad ko-
deksem indywidualnego pra-
wa pracy są zaawansowane. 
A to dzięki temu, że ma już 
podstawy w obecnym obo-
wiązującym kodeksie pracy. 
Są więc warunki do pracy 
nad szczegółowymi rozwią-
zaniami. Regulacje dotyczące 
czasu pracy czy na przykład 
zasad zawierania i wypowia-
dania umów o pracę zespół 
zostawił na koniec kalendarza 
prac komisji. Pracami w tym 
indywidualnym zakresie kie-
ruje prof. dr hab. Arkadiusz 
Sobczyk z Uniwersytetu Ja-
giellońskiego.

Trudniejsze zadanie ma 
zespół prof. Jakuba Steliny. 
Zespół pod jego kierunkiem 
uznał, że dotychczasowe prze-
pisy dotykające zbiorowego 
prawa pracy są wysoce nieza-
dowalające.

– Mam na myśli rozwią-
zania dotyczące reprezentacji 
związkowej pracowników. 
Obecna formuła zakładowej 
organizacji związkowej jest 
zbyt sztywna i ogranicza moż-
liwość korzystania przez osoby 
świadczące pracę z wolności 
zrzeszania się. Bez regulacji 
tyczącej reprezentacji pracow-
ników nie da się rozmawiać 
o rozwiązaniach dotyczących 
modelu rozwiązywania spo-
rów zbiorowych czy zawiera-
nia zbiorowych układów pracy 
– analizuje wiceminister Ziele-
niecki.

Jak wyjść z tego pata?
– Pomysłem jest koncepcja, 

której celem jest stworzenie 
nowej formuły zakładowej or-
ganizacji związkowej. Chodzi 
o formułę delegata związkowe-
go. Zakłada ona, że pracowni-
cy mogą zrzeszać się w związ-
kowe organizacje według kilku 
formuł. Mogliby oni tworzyć 
zakładową organizację związ-
kową, szczególnie sprawdzi 
się to u dużych pracodawców. 
Ci, u których zakładowe orga-
nizacje nie powstaną, mogliby 
skorzystać z formuły delegata 
związkowego. Ten zaś mógł-
by być wewnętrznym delega-
tem związkowym, za którego 
uznajemy pracownika zatrud-
nionego u pracodawcy, który 
zwróci się do związku zawo-
dowego z chęcią przystąpienia 
do tej organizacji, stając się 
członkiem związku zawodo-
wego. Druga formuła to ze-
wnętrzny delegat związkowy, 
dedykowany do tych załóg, 
które nie skorzystają z for-
muły wewnętrznego delegata. 
Pracownicy zainteresowani 
skorzystaniem z reprezentacji 
związkowej mogliby sięgnąć 

Delegat związkowy 
w zakładzie pracy – 
nowe rozwiązanie?

W ciągu 18-miesięcznej 
kadencji komisja, 
bazując też na roz-

wiązaniach przygotowanych 
przez poprzedników, opracuje 
nowy projekt indywidualne-
go kodeksu pracy i kodeksu 
zbiorowego prawa pracy wraz 
z uzasadnieniami.

Komisja Kodyfikacyjna 
do 15 marca 2018 roku ma 
zakończyć działalność i prze-
kazać Radzie Ministrów pro-
jekty dwóch kodyfikacji pra-
wa pracy. Komisja oczywiście 
nie zastąpi pracy legislacyjnej 
w Sejmie i Senacie.

– Zostanie opracowany 
materiał merytoryczny, któ-
ry zostanie przedstawiony 
Radzie Ministrów. Wówczas 
zostanie podjęta decyzja, czy 
w takim kształcie ów materiał 
zostanie poddany pracom legi-
slacyjnym – wyjaśnia Marcin 
Zieleniecki.

Gdyby rząd projekty przy-
jął, najprostszą ścieżką ich 
przyjęcia byłoby rządowe 
przedłożenie. Założenie jest 
takie, aby kodeksy przyjął 
obecny Sejm, którego kadencja 
kończy się jesienią 2019 roku.

Minister Zieleniecki przy-
pomniał też, że komisja ma 
charakter „mieszany” i składa 
się z przedstawicieli partne-
rów społecznych i ekspertów 
doktryny prawa pracy ze 
świata nauki. Liczy ona 14 
członków. NSZZ „Solidar-
ność” ma w niej swego przed-
stawiciela. Jest nim dr Jakub 
Szmit z Katedry Prawa Pracy 
Uniwersytetu Gdańskiego, 
pracownik Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”. Nasz 
Region reprezentuje w komi-
sji także dr hab. Jakub Stelina, 
prof. Uniwersytetu Gdańskie-
go, dziekan Wydziału Prawa 
i Administracji.

Powołanie komisji było 
efektem przeświadczenia, iż 
na kodeks pracy trzeba patrzeć 
z perspektywy dzisiejszych 
realiów rynku pracy. Komisja 

Zadaniem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy jest stwo-
rzenie dwóch projektów: kodeksu indywidualnego prawa 
pracy i kodeksu zbiorowego prawa pracy. Została powołana 
15 września 2016 roku. Komisja ma charakter „mieszany”. 
Liczy 14 członków. Składa się z przedstawicieli partne-
rów społecznych i ekspertów doktryny prawa pracy. NSZZ 
„Solidarność” ma w niej swego przedstawiciela. To dr Jakub 
Szmit z Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego, 
pracownik Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Nasz Region reprezentuje także dr hab. Jakub Stelina, 
prof. Uniwersytetu Gdańskiego, dziekan Wydziału Pracy i Ad-
ministracji. Przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa
Pracy jest dr hab. Marcin Zieleniecki, wiceminister rodziny, 
pracy i polityki społecznej.

Komisja pracuje w dwóch zespołach: w zespole do spraw 
opracowania projektu ustawy Kodeks pracy oraz w zespole 
do spraw opracowania projektu ustawy Kodeks zbiorowego 
prawa pracy. W ciągu 18-miesięcznej kadencji komisja, bazu-
jąc też na rozwiązaniach przygotowanych przez poprzedni-
ków, opracuje nowe projekty indywidualnego kodeksu pracy 
i kodeksu zbiorowego prawa pracy wraz z uzasadnieniami 
i do 15 marca 2018 roku przekaże je Radzie Ministrów.

Członkowie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy: prof. UG
dr hab. Marcin Zieleniecki, dr hab. Monika Gładoch, adwokat 
dr Liwiusz Laska, prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk, prof. UW 
dr hab. Jacek Męcina, prof. UJ dr hab. Leszek Mitrus,prof. 
UW dr hab. Łukasz Pisarczyk, prof. WSH dr hab. Marek Plisz-
kiewicz, prof. UAM dr hab. Michał Skąpski, prof. UG dr hab. 
Jakub Stelina, prof. UŁ dr hab. Mirosław Włodarczyk, dr hab. 
Anna Musiała, dr Jakub Szmit, Marta Matyjek.

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy

Pomysłem jest 
koncepcja, której 
celem jest stworzenie 
nowej formuły 
zakładowej organizacji 
związkowej. Chodzi 
o formułę delegata 
związkowego. Zakłada 
ona, że pracownicy 
mogą zrzeszać 
się w związkowe 
organizacje według 
kilku formuł. Mogliby 
oni tworzyć zakładową 
organizację związkową, 
szczególnie sprawdzi 
się to u dużych 
pracodawców. Ci, 
u których zakładowe 
organizacje nie 
powstaną, mogliby 
skorzystać z formuły 
delegata związkowego. 

po wsparcie oferowane przez 
działający poza zakładem pracy 
związek zawodowy. 10 procent 
załogi mogłoby więc zwrócić 
się do organizacji związkowej 
reprezentowanej w Radzie 
Dialogu Społecznego, by ta 
skierowała swego przedsta-
wiciela do zakładu pracy, by 
ten reprezentował pracowni-
ków w zakładzie. Taka osoba 
miałaby mieć kompetencje 
do reprezentowania załogi 
w sprawach indywidualnych. 
By reprezentować pracowni-
ków w sprawach zbiorowych, 
potrzebne byłoby uzyskanie 
mandatu załogi, np. w drodze 
referendum. Związek mógłby 
więc w ten sposób zawierać 
układ zbiorowy pracy, wszczy-
nać spór zbiorowy – tłumaczy 
Marcin Zieleniecki.

Delegat związkowy ze-
wnętrzny nie będzie zatem 

pracownikiem zakładu, ale 
będzie miał od załogi pleni-
potencje. Przedstawiciel był-
by zaopatrzony w gwarancje 
i miałby prawo wstępu do 
zakładu pracy i do spotykania 
się z załogą.

Takie rozwiązanie wydaje 
się też atrakcyjne dla związ-
ków zawodowych,  k tóre 
uzyskują „przyczółek” w za-
kładzie pracy. Korzyści z tej 
formuły mogą mieć też pra-
codawcy, zyskując partnera 
do dialogu.

Kodeks pracy, który obo-
wiązuje od 26 czerwca 1974 
roku, w założeniu był kodek-
sem indywidualnego prawa 
pracy. Miał on regulować in-
dywidualne relacje pomiędzy 
pracownikiem a pracodawcą. 

Jest dział XI kodeksu pra-
cy, który ewidentnie dotyczy 
zbiorowych stosunków pracy. 
Założenie jest takie, by prze-
pisy dotyczące układów zbio-
rowych pracy przenieść do 
nowego kodeksu zbiorowego 
prawa pracy.

Komisja zapewne skorzysta 
z dorobku komisji kierowanej 
przez prof. Michała Seweryń-
skiego, wiceprzewodniczącego 
rządowej Komisji ds. Reformy 
Prawa Pracy oraz przewodni-
czącego Komisji Kodyfika-
cyjnej Prawa Pracy powołanej 
jeszcze za rządu Leszka Mil-
lera, która zakończyła prace 
w 2007 roku. Następne rządy 
nie skorzystały z jej dorobku 
w procesie legislacyjnym.

Przypomnijmy, że wszyst-
kie przedsiębiorstwa podlega-
ją przepisom kodeksu pracy. 
Jednak uwarunkowania pracy 

w różnych branżach i w różnej 
wielkości firmach są rozmaite. 
Ponadzakładowe i zakładowe 
układy zbiorowe pracy, wyne-
gocjowane przez pracodawców 
i związki zawodowe, nie mogą 
być mniej korzystne od przepi-
sów kodeksu pracy.

Spotkanie związkowców 
z Marcinem Zielenieckim sta-
nowi wstęp do tematu zmian 
w kodyfikacji prawa pracy. 
Kolejne spotkanie z przewod-
niczącym Komisji Kodyfika-
cyjnej Prawa Pracy najpew-
niej odbędzie się w maju lub 
w czerwcu – zapowiedział 
Krzysztof Dośla, przewodni-
czący Zarządu Regionu Gdań-
skiego.

(asg)
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EMERYTURY

Prezydencki projekt ustawy dotyczący powrotu do wieku 
emerytalnego sprzed reformy „67”, zaaplikowanej nam przez 
rząd Donalda Tuska, został przyjęty niemal bez poprawek. 
Zatem z dniem 1 października przywrócony zostanie wiek 
emerytalny dla kobiet od 60 roku życia, a dla mężczyzn od 
65 roku. Będzie to oznaczało prawo przejścia na emeryturę po 
osiągnięciu tej granicy wieku. Prawo, nie obowiązek.

9-miesięczny okres vacatio le-
gis, związany z koniecznością 
dostosowania systemu infor-
matycznego ZUS – przypomi-
na Marcin Zieleniecki.

Skutki ustawy

– Skutkiem będzie jednorazo-
we nabycie prawa do emerytury 
przez większą liczbę uprawnio-
nych. Wiek emerytalny obecnie 
wynosi 61 lat dla kobiet i 66 
w przypadku mężczyzn (zgod-
nie z zasadami obecnej ustawy 
– dop. red.). Obniżenie wieku 
spowoduje, że pełen rocznik, 
który nie zdążył osiągnąć pełne-
go wieku emerytalnego w świe-
tle starej ustawy, ale ukończył 
60 i 65 rok życia, spełnił tym 
samym warunki nabycia prawa 
do emerytury – zauważa wice-
minister Zieleniecki.

Jak wiele osób to dotyczy? 
Na emeryturę w 2015 roku prze-
szło 225 tysięcy osób. W czar-
nym scenariuszu, gdyby w stu 
procentach grupa uprawnio-
nych skorzystała z uprawnień, 
nawet 450 tysięcy osób z dniem 
1 października może przejść na 
emeryturę (po obniżeniu wieku 
emerytalnego ci, którzy przekro-
czyli 60 i 65 lat oraz ci, którzy 
przekroczyli 61 i 66 lat).

– To jest scenariusz niereal-
ny. Grupa przechodzących na 
emeryturę nie będzie tak liczna. 
Według szacunków ZUS bez-
pośrednio po nabyciu prawa do 
emerytury wniosek złoży ok. 
82 procent osób. Zakładamy, że 
ten scenariusz jest realistyczny. 
Coraz większa liczba osób prze-
chodzi na emeryturę w systemie 
zdefiniowanej składki, czyli re-
latywnie niższej niż w systemie 
zdefiniowanego świadczenia. 
Biorąc pod uwagę, że kapitał po-
czątkowy odgrywa coraz mniej-
szą rolę, to zakładamy, że tych 
osób będzie mniej niż 82 procent 
– analizuje Zieleniecki.

Zatem bezpośrednio po na-
byciu praw około 150 tysięcy 
osób, które przekroczyły 61 i 66 
lat oraz podobnie z grupy „60” 
i „65” lat, czyli w sumie około 
300 tysięcy osób, złoży wniosek 
o emeryturę jesienią 2017 r.

W 2017 roku trzeba będzie 
dołożyć dodatkowe 2 miliardy 
złotych do systemu ubezpie-

czeń społecznych, jeśli z pra-
wa do przejścia na emeryturę 
skorzystają wszyscy, którzy 
osiągną ustawowy wiek. FUS 
trzeba dotować, bo wpływy 
ze składek emerytalnych nie 
wystarczają na bieżące wypła-
ty. W 2017 roku ubezpieczeni 
wpłacą do funduszu 161 mi-
liardów złotych, podczas gdy 
wypłaci on 211,5 miliarda zło-
tych emerytur, rent i innych 
świadczeń. Tak dzieje się we 
wszystkich państwach UE.

Uczciwy nie może być 
krzywdzony

– Ustawa opiera się na za-
łożeniu zmiany podejścia do 
filozofii wieku emerytalnego. 
Musimy zaprzestać traktowania 
osiągnięcia wieku emerytalne-
go jako wyroku skazującego na 
zaprzestanie aktywności zawo-
dowej. Osiągnięcie tego wieku 
jest uprawnieniem, daje prawo, 
ale nie zmusza do zaprzestania 
aktywności. Czynnikami decy-
dującymi o tym, kiedy ktoś za-
kończy okres aktywności zawo-
dowej, są stan zdrowia, sytuacja 
na rynku pracy, oczekiwania co 
do sposobu spędzania czasu po 
osiągnięciu wieku i co do wyso-
kości świadczenia – analizuje 
prof. Marcin Zieleniecki.

Właśnie jako że system opie-
ra się na związku emerytury 
z wkładem emerytalnym, czyli 
czasem i wysokością składek, 
odroczenie momentu przejścia 
na emeryturę zwiększa podsta-
wę wymiaru składek i powoduje 
też skrócenie okresu pobierania 
świadczenia, czyli tzw. dzielnika, 
co przekłada się na świadczenie 
emerytalne. Formuła zdefinio-
wanej składki nabiera charakte-
ru czynnika pierwszorzędnego. 
A wprost: system zdefiniowanej 
składki zachęca do dłuższego 
pozostawania na rynku pracy, 
ponieważ dłuższa aktywność na 
rynku pracy skutkuje wyższym 
świadczeniem emerytalnym 
w przyszłości.

Z założenia należy płacić 
uczciwe składki. Jednak w Pol-
sce system przychodów FUS 
posiada nadal głębokie rezer-
wy. Efekt jest taki, że – jak za-
uważa min. Zieleniecki – jeśli 
ów uczciwy czuje się skrzyw-
dzony, to coś jest nie tak.

– Dotyczy to tych, którzy 
składek nie płacą w wymaga-
nej wysokości. Ubezpieczenie 
społeczne to nie jest krzywda 
ze strony systemu ubezpieczeń. 
Mamy więc szukać rezerw, 
uszczelniając system. Są w nim 
luki umożliwiające uchylanie 

się od obowiązku składkowego 
– przypomina Zieleniecki.

Stąd pojawiające się np. po-
stulaty oskładkowania umowy 
o dzieło na takich zasadach 
jak ubezpieczenie emerytal-
no-rentowe zleceniobiorców 
czy likwidacja zbiegu różnych 
tytułów podlegania ubezpie-
czeniu.

Założenie jest takie, by 
niższe koszty ubezpieczenia 
społecznego nie stanowiły 
zachęty do nieuczciwego wy-
korzystywania innych form za-
trudnienia niż umowa o pracę. 
Po oskładkowaniu umów zle-
ceń wzrosły wpływy do FUS. 
Podobnie ma działać stawka 
minimalnego wynagrodzenia 
zleceniobiorców 13 złotych na 
godzinę.

Umowa o dzieło będąca 
przecież umową rezultatu a nie 
starannego działania, jest nad-
używana m.in. w przypadku 
pracowników cudzoziemców. 
Nie zawsze praca wykonywa-

na przez nich ma przecież taki 
charakter.

Lex specialis?

Ustawa wprowadza zmia-
ny zasad przechodzenia w stan 
spoczynku przez sędziów i pro-
kuratorów. Pierwotnie ustawa 
„67” zakładała, że podstawowy 
wiek przejścia w stan spoczyn-
ku sędziego, prokuratora, będzie 
wynosił 67 lat. Ustawa obniża 
wiek przejścia w stan spoczynku 
do 65 lat dla kobiet i dla męż-
czyzn. Przepis przewidujący 
możliwość przejścia w stan spo-
czynku na wniosek sędziego lub 
prokuratora po ukończeniu 55 lat 
(kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) 
pod warunkiem legitymowania 
się odpowiednim okresem orze-
kania 25 i 30 lat zachowa moc 
obowiązującą do końca 2017 
r. Z kolei rolnicy ubezpieczeni 
w KRUS zostaną objęci wie-
kiem „60” i „65” lat.

Szczególna ochrona 
stosunku pracy

W myśl art. 39 kodeksu 
pracy pracodawca nie może 
wypowiedzieć umowy o pracę 
pracownikowi, któremu braku-
je nie więcej niż cztery lata do 
osiągnięcia wieku emerytalnego, 
jeżeli okres zatrudnienia umoż-
liwia mu uzyskanie prawa do 
emerytury wraz z osiągnięciem 
tego wieku. Dla niektórych 
ubezpieczonych przywrócenie 
„60” i „65” mogłoby oznaczać 
skrócenie 4-letniego okresu 
ochronnego, jeśli zostaną objęci 
jednorazowym obniżeniem wie-
ku, a na przykład mają dzisiaj 62 
lata. Mogłoby to oznaczać skró-
cenie ochrony stosunku pracy 
o kilka miesięcy. Szczególny 

System emerytalny: co nas czeka 
po 1 października 2017 roku 

Dr hab. Marcin Zieleniecki, wiceminister rodziny, pracy 
i polityki społecznej i przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej 
Prawa Pracy.
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Co nas czeka po 1 paź-
dziernika 2017 roku? 
Rodzi się bowiem wiele 

pytań, na przykład o wysokość 
świadczenia, emerytury pomo-
stowe, o OFE czy o możliwość 
dorabiania na emeryturze. Czy 
i kiedy zostanie wprowadzone 
kryterium stażowe?

Stąd też duże zainteresowa-
nie związkowców, członków 
Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”, spotka-
niem z wiceministrem Marcinem 
Zielenieckim z resortu rodziny, 
pracy i polityki społecznej.

– Emerytura, o której niektó-
rzy z nas będą myśleć realnie za 
kilkanaście lub kilkadziesiąt lat, 
będzie zależała od tego, jak dłu-
go i w jakiej wysokości będzie-
my opłacać składki na ubezpie-
czenie społeczne. Ważnym 
elementem jest więc edukacja 
– zauważył Marcin Zieleniecki 
podczas zebrania Zarządu Re-
gionu Gdańskiego 9 stycznia.

Była to okazja, by porozma-
wiać o problemach rynku pracy 
i systemie emerytalnym.

Trzeba pamiętać, że im 
mniej pracujemy i krócej, tym 
emerytura będzie mniejsza. 
W Europie kontynentalnej 
systemy emerytalne mają cha-
rakter ubezpieczeniowy.

Przywrócenie 60 i 65

Ustawa obniżająca wiek 
emerytalny, de facto cofająca 
reformę rządu Donalda Tuska 
z 2012 roku, ustalająca prawo 
do przejścia na emeryturę na 
powrót na 60 lat dla kobiet, 
a dla mężczyzn 65, to efekt wy-
borczych obietnic prezydenta 
Andrzeja Dudy i umowy podpi-
sanej w maju 2015 roku między 
„Solidarnością” a ówczesnym 
pretendentem do prezydentury.

Sejm przyjął ustawę 16 listo-
pada ub.r. Wejdzie ona w życie 1 
października tego roku i zakłada 
jednorazowe obniżenie wieku 
emerytalnego.

– Odwracamy skutki usta-
wy z 2012 roku, podwyższa-
jącej wiek emerytalny etapami 
dla poszczególnych roczni-
ków, kwartalnie o jeden mie-
siąc. Ustawa powraca do stanu 
sprzed 1 stycznia 2013 roku. 
To ruch jednorazowy. Trwa 

Ustawa obniżająca 
wiek emerytalny, de 
facto cofająca reformę 
rządu Donalda Tuska 
z 2012 roku, ustalająca 
prawo do przejścia na 
emeryturę na powrót 
na 60 lat dla kobiet, 
a dla mężczyzn 65, 
to efekt wyborczych 
obietnic prezydenta 
Andrzeja Dudy i umowy 
podpisanej w maju 
2015 roku między 
„Solidarnością” 
a ówczesnym 
pretendentem do 
prezydentury.
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Przeciętny Polak pracuje 
mniej lat w ciągu swo-
jego życia niż obywatele 

innych krajów europejskich. 
Jednak jeżeli weźmiemy pod 
uwagę liczbę godzin, które 
przepracowujemy w czasie 
swojej aktywności zawodowej, 
to okazuje się, że pracujemy 
najwięcej w Europie.

Przeciętny Niemiec pracuje 
37,8 lat, średnio rocznie prze-
pracowuje 1388 godzin w roku, 
co daje 52 466 godzin w czasie 
całej aktywności zawodowej. 
Polacy pracują 5 lat krócej, bo 
średnio 32,2 lat, jednak prze-
pracowują rocznie więcej, bo 
1918 godzin, co daje nam cał-
kowitą liczbę godzin 61 760, 
a więc o 15 proc. więcej niż 
Niemcy.

Pracujemy mniej lat niż miesz-
kańcy innych krajów europejskich, 
ale także krócej żyjemy.

Statystyki GUS pokazują, że 
średnia długość życia w Polsce 
od czasów transformacji wy-
dłużała się z każdym rokiem, 
zaczęliśmy gonić inne kraje, 
choć aby dogonić kraje Europy 
Zachodniej potrzebujemy jesz-
cze 30 lat i to pod warunkiem, 
że tempo wydłużania życia 
Polaków utrzyma się na pozio-
mie z 2014 roku. W tej chwili 
żyjemy średnio 5 lat krócej 
od Szwajcarów, 4 lata od Ho-
lendrów i 3 lata od Niemców. 
Niepokojące są natomiast dane 
z ubiegłego roku, po raz pierw-
szy spadła statystyczna długość 
życia Polaków. Według danych 
GUS statystyczny 60-latek 
w 2016 roku miał perspektywę 
przeżycia jeszcze przez 259,5 
miesiąca (dane uśrednione dla 
kobiet i mężczyzn), czyli nieco 
ponad 21,5 roku. W badaniu 
z 2015 roku wynik ten wyno-
sił 261,4 miesiąca, natomiast 
w 2014 roku 256,4 miesiąca.

(mk)

EMERYTURY

przepis przewiduje, że w przy-
padku takich osób szczególna 
ochrona zostanie wydłużona 
o odpowiednią liczbę miesięcy 
po osiągnięciu wieku emerytal-
nego „60” lub „65”. Nie znika 
zatem szczególna ochrona wyłą-
czająca wypowiadanie stosunku 
pracy.

Okres składkowy

W zawieszeniu pozostał po-
stulat wprowadzenia kryterium 
stażowego, zakładającego 40-let-
ni okres odprowadzania składek 
dla mężczyzn i 35 lat dla kobiet 
jako wariant uzyskania upraw-
nień niezależnie od wieku.

Postulat był rozważany 
w trakcie dyskusji nad pro-
jektem ustawy w Zespole ds. 
ubezpieczeń społecznych Rady 
Dialogu Społecznego.

– Uznaliśmy, że warto prze-
prowadzić symulację wyliczeń 
kosztów wprowadzenia takiej 
specjalnej emerytury pomo-
stowej – informuje Marcin 
Zieleniecki.

Wyliczenia obejmują wiele 
wariantów. Koszty te opiewają 
na około 6 miliardów złotych 
po wprowadzeniu emerytury 
stażowej niezależnie od tej 
„60” i „65”, a z uwagi na staż 
„35” i „40”.

Dorabianie

Jest możliwe łączenie eme-
rytury z dorabianiem. ZUS 
przygotował na polecenie rzą-
du przegląd całego systemu 
emerytalnego. Jak poinformo-
wał min. Zieleniecki, wnioski 
z przeglądu nie zawierają re-
komendacji zmian w zakresie 
łączenia świadczenia emerytal-
nego z pracą zarobkową, czyli 
po przejściu na emeryturę nadal 
można zarabiać.

Emerytury pomostowe

Emerytury pomostowe we-
dług listy stanowisk szczegól-
nie zagrożonych i powiązane 
ze składką rentową mają inne 
założenia. Pojawiły się pytania 
o ich dalsze obowiązywanie. 
Przypomnijmy, że emerytura 
pomostowa przysługuje oso-
bom, które wykonywały prace 
w szczególnych warunkach lub 
o szczególnym charakterze.

Składka odprowadzana przez 
pracodawców na Fundusz Eme-
rytur Pomostowych dla wykonu-
jących pracę o szczególnym cha-
rakterze ma charakter odmienny 
od składki na ubezpieczenie 
emerytalne. Jest ona opłacana 
za każdego pracownika objęte-
go nowym systemem emerytal-
nym zatrudnionego przy pracy 
w szczególnych warunkach lub 
pracy o szczególnym charakte-
rze. Nie ma znaczenia to, czy 
pracownik spełnia warunki na-
bycia prawa do emerytury pomo-
stowej, np. warunek rozpoczęcia 
wykonywania takiej pracy przed 

dniem 1 stycznia 1999 r. Nie za-
wsze zatem opłacaniu składki 
na Fundusz Emerytur Pomosto-
wych towarzyszy gwarancja, że 
po osiągnięciu wieku uprawnia-
jącego do emerytury pomosto-
wej pracownik nabędzie prawo 
do tego świadczenia.

Niektórzy pracodawcy nie-
stety uciekają się do manipula-
cji stanowiskami pracy i czasem 
pracy. Pracownikami wykonują-
cymi pracę w szczególnych wa-
runkach są pracownicy, którzy 
w pełnym wymiarze czasu pra-
cy są zatrudnieni przy pracach 
w szczególnych warunkach.

Są to m.in. prace pod ziemią, 
na wodzie i pod wodą, w po-
wietrzu, w warunkach gorącego 
i zimnego mikroklimatu, bardzo 
ciężkie prace fizyczne, prace 
w warunkach podwyższone-
go ciśnienia atmosferycznego, 
a także ciężkie prace fizycz-
ne związane z bardzo dużym 
obciążeniem statycznym, np. 
prace rybaków morskich, prace 
w powietrzu wykonywane na 
statkach powietrznych przez per-
sonel pokładowy, prace garbar-
skie. Z możliwości przejścia na 
emeryturę pomostową na ogól-
nych zasadach może skorzystać 
pracownik, który: urodził się po 
31 grudnia 1948 r., ukończył 
co najmniej 55 lat (kobieta) lub 
60 lat (mężczyzna), udowodnił 
okres pracy w szczególnych wa-
runkach lub o szczególnym cha-
rakterze wynoszący co najmniej 
15 lat, posiada okres składkowy 
i nieskładkowy wynoszący co 
najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat 
dla mężczyzn, przed 1 stycznia 
1999 r. i po 31 grudnia 2008 r. 
wykonywał pracę w szczegól-
nych warunkach lub w szcze-
gólnym charakterze wymienioną 
w dotychczasowych przepisach 
lub w nowych wykazach prac.

Jest prawdopodobne włą-
czenie Funduszu Emerytur 
Pomostowych do Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych jako 
subfunduszu.

Co dalej z OFE

OFE to kolejny temat, który 
pojawił się przy okazji przeglą-
du emerytalnego, o który pytali 
związkowcy. Nie ma planów 
nacjonalizacji OFE.

– Los Otwartych Fundu-
szy Emerytalnych jest opisany 
w Programie Budowy Kapitału, 
nad którym pracuje wicepremier 
Mateusz Morawiecki – przypo-
mina Marcin Zieleniecki.

Środki znajdujące się obecnie 
w akcjach OFE mają być prze-
kazane obywatelom. To według 
wicepremiera, ministra rozwoju 
i finansów Mateusza Morawiec-
kiego najbardziej prawdopodob-
ne rozwiązanie w sprawie OFE.

– Jestem przekonany, że 
tak się stanie, to moje pierwot-
ne propozycje, zakładające, że 
środki znajdujące się obecnie 
w akcjach będą przekazane 
obywatelom, sprywatyzowane. 

Zmiany zaczną obowiązywać 
od 1 stycznia 2018 roku – zapo-
wiedział w grudniu 2016 r. na 
antenie Polskiego Radia wice-
premier Morawiecki

W jaki sposób 
zbudować polski 
kapitał?

Zgodnie z projektem roze-
słanym do uzgodnień między-
resortowych i opinii Rady Dia-
logu Społecznego 25 procent 
środków z Otwartych Funduszy 
Emerytalnych miałoby trafić na 
Fundusz Rezerwy Demograficz-
nej, który będzie wspierał wy-
płatę świadczeń emerytalnych, 
a pozostałe 75 procent miałoby 
być zapisaną na indywidualnych 
kontach (IKE – Indywidualne 

Konta Emerytalne) w Otwartych 
Funduszach Inwestycyjnych, 
zajmujących się zarządzaniem 
środkami z II Filaru oraz z III 
Filaru emerytalnego, czyli 
w pracowniczych emerytalnych 
programach inwestycyjnych.

Zatem OFE miałyby stać 
się funduszami inwestycyjny-
mi polskich akcji, a IKE miały-
by być formułą dobrowolnego 
oszczędzania.

Ważne

Od 1 marca br.  wyso-
kość najniższego świadcze-
nia emerytalnego wyniesie 
1000 złotych (obecnie 882,56 
zł), przy corocznej walory-
zacji o minimum 10 złotych.
Przywrócenie powszechnego 

wieku emerytalnego, wynoszą-
cego 60 lat dla kobiet oraz 65 lat 
dla mężczyzn, wychodzi naprze-
ciw oczekiwaniom i zmierza do 
wypełnienia zobowiązań wyni-
kających z umowy programo-
wej podpisanej przez Komisję 
Krajową „S” z kandydatem na 
prezydenta Andrzejem Dudą.

NSZZ „Solidarność” pod-
nosi kwestię kryterium sta-
żowego, uprawniającego do 
wcześniejszego przejścia na 
emeryturę. Byłoby ono liczo-
ne według okresów opłacania 
składek na ubezpieczenia spo-
łeczne niezależnie od formy 
zatrudnienia i wynosiłoby dla 
kobiet 35 lat, a dla mężczyzn 
40 lat bez względu na wiek.

Artur S. Górski
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SPOŁECZEŃSTWO

Opozycja wobec 
społeczeństwa

Dr ALEKSANDER KOZICKI, politolog
– Tu nie chodzi o przewodniczącego naj-

większej, najsilniejszej i najlepiej zorganizo-
wanej grupy społecznej w Polsce. Nie Piotr 
Duda jest tu problemem. Chodzi o opozycję 
wobec społeczeństwa, które w ostatnich wy-
borach wskazało na PiS. Atakuje się wszyst-
kich i wszystko, co może osłabić obecną 

władzę. „Solidarność”, która zawarła umowę z ówczesnym 
kandydatem na prezydenta i wsparła go w wyborach, walnie 
przyczyniając się do zwycięstwa Andrzeja Dudy, nie jest tu 
wyjątkiem. I ten atak będzie trwał. 

Wolność zgromadzeń i możliwość manifestowania swoich poglądów to jedna z podsta-
wowych i najważniejszych swobód obywatelskich. Najlepiej wiedzą o tym członkowie „So-
lidarności”, którzy zarówno w warunkach PRL, jak i III RP wielokrotnie musieli wychodzić 
na ulice, by walczyć o podstawowe wartości – wolność, niepodległość, prawo do godnego 
życia, miejsca pracy.

Kryterium uliczne

Wagę wolności zgro-
madzeń podkreśla 
Konstytucja RP. Już 

w pierwszym artykule rozdzia-
łu poświęconego wolnościom 
i prawom politycznym (usta-
wa zasadnicza zalicza do nich 
także wolność zrzeszenia się, 
prawo obywatela do informacji 
publicznej, prawo do udziału 
w wyborach i referendach) 
czytamy: „Każdemu zapewnia 
się wolność organizowania po-
kojowych zgromadzeń i uczest-
niczenia w nich. Ograniczenie 
tej wolności może określać 
ustawa”. I właśnie to ostatnie 
zdanie jest wykorzystywane 
jako podstawa działań każdej 
kolejnej władzy, które pró-
bują zmieniać ustawę Prawo 
o zgromadzeniach uchwaloną 
już w 1990 roku.

Najwięcej kontrowersji 
wzbudziła nowelizacja prze-
prowadzona w 2012 roku przez 
rząd Donalda Tuska, a podpi-
sana przez prezydenta Broni-
sława Komorowskiego. Wła-
dza z nadania PO była znana 
z lekceważącego stosunku do 
społeczeństwa, czego najlep-
szym wyrazem było odrzuce-

nie obywatelskich inicjatyw 
ustawodawczych popartych 6 
milionami podpisów.

Ograniczenia i utrudnienia 
w organizacji zgromadzeń, 
bo tak odczytywano zamiary 
rządu PO-PSL, zaskarżyły do 
Trybunału Konstytucyjne-
go różne podmioty: rzecznik 
praw obywatelskich, Helsińska 
Fundacja Praw Człowieka, po-
słowie i NSZZ „Solidarność”. 
W 2014 roku trybunał uznał 
podpisaną przez Bronisława 
Komorowskiego nowelizację 
za niezgodną z konstytucją. 
Minęło kilka lat i sytuacja nie-
malże się powtarza.

Co zrobi trybunał?

13 grudnia 2016 roku Sejm 
uchwalił kolejną zmianę usta-
wy o zgromadzeniach, wpro-
wadzając m.in. nową katego-
rię zgromadzeń publicznych 
– zgromadzenia cykliczne 
(odbywające się w tym samym 
miejscu m.in. cztery razy w ro-
ku lub raz w roku przez trzy 
lata z okazji rocznic ważnych 
wydarzeń). Ten zapis stał się 
źródłem wniosku prezydenta 
RP do Trybunału Konstytu-
cyjnego z 28 grudnia 2016 r. 
o zbadanie zgodności noweli-
zacji Prawa o zgromadzeniach 
z konstytucją. Andrzej Duda 
uzasadnia, że wprowadzenie 
zgromadzeń cyklicznych ła-
mie równość wobec prawa 
podmiotów organizujących 
zgromadzenia oraz zasadę, że 
prawo nie działa wstecz (o cy-
klicznym charakterze zgroma-
dzeń miałaby decydować także 
ich organizacja przed 2016 ro-

kiem). Wątpliwości prezydenta 
budzi również brak możliwości 
zaskarżenia przez organizatora 
zgromadzenia decyzji wojewo-
dy o zakazanie zgromadzenia 
(zgodę wydaje właściwy organ 
samorządowy, ale wojewoda 
może je uchylić w tzw. zarzą-
dzeniu zastępczym).

„Solidarność” w przypad-
ku tej nowelizacji nie przy-
jęła oficjalnego stanowiska. 
Z wypowiedzi przedstawicieli 
Związku wynika jednak, że 
podzielają oni wątpliwości 
prezydenta ws. instytucji zgro-
madzeń cyklicznych. „Soli-
darność” kwestionowała także 
pojawiający się podczas prac 
parlamentarnych nad noweli-
zacją zapis o pierwszeństwie 
władz państwowych oraz Ko-
ściołów i związków wyznanio-
wych w przypadku zgłoszenia 
więcej niż jednej organizacji 
w tym samym miejscu i cza-
sie. Organy państwowe mają 
przecież i tak uprzywilejowaną 
pozycję w relacjach z obywate-
lami, nie potrzebują kolejnych 
dodatkowych uprawnień. Na 
szczęście pod presją społecz-
ną autorzy nowelizacji prawa 
o zgromadzeniach publicznych 
wycofali się z tego pomysłu.

Nie wiadomo, kiedy wnio-
sek prezydenta zbada Trybunał 
Konstytucyjny. Trybunał ma 
duże zaległości w rozpatry-
waniu spraw. Jedno jest pew-
ne – bez względu na to, kto 
aktualnie sprawuje władzę, 
bez obywatelskiego prawa do 
wolności zgromadzeń nie moż-
na mówić o ustroju demokra-
tycznym.

Adam Chmielecki

To nie Piotr Duda jest tu problemem. Chodzi o opozycję wo-
bec społeczeństwa, które wskazało w ostatnich wyborach 
na PiS.

Monika Olejnik, prof. Czachorowski, portal mygorszysort.pl czy 
wcześniej Henryk Wujec – to tylko kilka z przykładów osób 
czy mediów, które przepraszały szefa „Solidarności” Piotra 

Dudę za pomówienia o rzekomą służbę w ZOMO. W kolejce są m.in.: 
wiocha.pl, Michał Kamiński i Paweł Olszewski. Miał być i Jarosław Wa-
łęsa, ale dość pokrętnie wycofał się z wpisu na swoim profilu.

Niemal sensacyjnie zabrzmiały przeprosiny Moniki Olejnik 
w jej sztandarowym programie „Kropka nad i” z początku grudnia 
ubiegłego roku, w której prostowała podane dzień wcześniej przez 
siebie informacje, że szef „Solidarności” Piotr Duda był w ZO-
MO. To jeden z elementów coraz ostrzejszej walki politycznej 
pomiędzy partią rządzącą a totalną opozycją. Właściwie należy 
mówić o totalnej wojnie, w której przeciwnicy PiS stosują coraz 
cięższe działa i – mówiąc kolokwialnie – nie biorą jeńców. Widać 
to dobrze podczas ulicznych demonstracji KOD-u, gdzie poziom 
wulgaryzmu i agresji przybiera niespotykaną dotąd skalę.

Piotr Duda i kierowany przez niego NSZZ „Solidarność”, który 
przez opozycję postrzegany jest jako sojusznik PiS-u, w naturalny 
sposób stał się również obiektem ataku. Tym razem wykorzystano 
przypadkowe zdjęcie oddziału ZOMO, na którym rzekomo znajduje 
się lider „S”. Zdjęcie jest fałszywką, a mimo to w tempie błyskawicy 
rozeszło się po Twitterze, stronach internetowych i mediach społecz-
nościowych związanych ze zwolennikami KOD i opozycji.

„Zdjęcie to zostało opublikowane bez należytego sprawdzenia 
jego autentyczności. Jako twórca i administrator strony przepra-
szam za zaistniałą sytuację” – opublikował w ramach przeprosin  
prof. Stanisław Czachorowski, jeden z olsztyńskich działaczy 
KOD-u, który wspomniane zdjęcie zamiescił na stronie warmiń-
sko-mazurskiego KOD. Podobne przeprosiny opublikował też 
administrator strony www.mygorszysort.pl.

Nie dzieje się to samoistnie. Każdy przypadek przeprosin po-
przedzony jest groźbą procesu sądowego, do którego trzeba zebrać 
odpowiedni materiał, a często też i wyśledzić samego sprawcę 
ukrytego pod internetowym nickiem.

– Wyszukiwanie i ustalanie osób odpowiedzialnych za takie pu-
blikacje to żmudna praca – wskazuje pracownik Komisji Krajowej, 
który zajmuje się przygotowywaniem materiałów dowodowych w tych 
sprawach. – Trwa to nieraz wiele dni, a czasem tygodni, zanim uda się 
dotrzeć do osób, które stoją za taką czy inną stroną. Nie zawsze kończy 
się to sukcesem. Ale – jak dodaje – jesteśmy w tym coraz skuteczniejsi 
i kolejni kandydaci do procesu o zniesławienie stoją w kolejce.

(ml)
www.solidarnosc.org.pl

Jedno jest pewne 
– bez względu na 
to, kto aktualnie 
sprawuje władzę, 
bez obywatelskiego 
prawa do wolności 
zgromadzeń nie można 
mówić o ustroju 
demokratycznym.

Kwiecień 2009 r. Manifestacja „Solidarności” w Warszawie.
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Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że pożegnaliśmy 
naszego Kolegę, długoletniego przewodniczącego  

Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”  
w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku 

ś.p. 

Janusza Prokopowicza
Wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłego 

składają koleżanki i koledzy z Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN
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Nie ma takich słów, które oddałyby żal,  
jaki czujemy po stracie bliskich i takich,  

które mogłyby nas w takiej chwili pocieszyć 

W dniu 12 stycznia 2017 roku Pan powołał do wieczności 
wieloletniego pracownika Stoczni Północnej im. Bohaterów 

Westerplatte, naszego serdecznego Przyjaciela z Koła 
Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Stoczni 

Remontowa Shipbuilding SA, kochającego męża i ojca, 
społecznika, głęboko oddanego idei Sierpnia 1980 r., 
internowanego 13 grudnia 1981 r. w Strzebielinku, 

odznaczonego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności

ś.p. 

Stanisława Dembowskiego
lat 69 

Pogrążeni w smutku i głębokim żalu 
Przewodniczący wraz z Komisją Międzyzakładową  

NSZZ „Solidarność” oraz  koleżanki i koledzy  
ze Stoczni Remontowa Shipbuilding SA

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

ś.p. 

Mirosława Beggera
byłego zapaśnika, dziennikarza sportowego, 

współpracownika dzienników i czasopism na Pomorzu,  
w tym „Portowca”, pisma „Solidarności” Portu Gdańskiego. 

Mirosław Begger był człowiekiem wielu zainteresowań, 
społecznikiem, oddanym przyjacielem i działaczem klubu 

sportowego Gedania.  
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi RP. 

Rodzinie Zmarłego wyrazy współczucia
 składa Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci  

ś.p. 

Marka Kozłowskiego
wieloletniego członka Komisji Międzyzakładowej 

NSZZ „Solidarność” w GPEC Sp. z o.o. i GPEC Serwis, 
wieloletniego społecznego inspektora pracy,  

Człowieka „Solidarności”, naszego serdecznego Kolegi.
Rodzinie i bliskim Zmarłego składamy wyrazy szczerego 

współczucia.
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” 

GPEC Sp. z o.o.

Powstał Trójstronny zespół 
ds. branży spożywczej, 
którego celem będzie 

prowadzenia sektorowego 
dialogu społecznego w bran-
ży spożywczej i rozwiązy-
wanie problemów tej branży. 
Nowy podmiot został powo-
łany uchwałą Rady Dialogu 
Społecznego nr 22 w dniu 19 
stycznia 2017 r. W posiedzeniu 
uczestniczyli m.in. reprezentu-
jący NSZZ „Solidarność” prze-
wodniczący Komisji Krajowej 
Piotr Duda, sekretarz Rady 
Dialogu Społecznego Mateusz 
Szymański oraz Zbigniew Si-
korski, wiceprzewodniczący 
Rady Sekretariatu Przemysłu 
Spożywczego, który uzasadnił 
wniosek o powołanie zespołu. 
Stronę rządową reprezentowa-
ła Jadwiga Emilewicz, podse-
kretarz stanu w Ministerstwie 
Rozwoju.

Inicjatorem instytucjonaliza-
cji dialogu społecznego w bran-
ży spożywczej był w lutym 
2016 r. na forum Rady Sekre-
tariatu Przemysłu Spożywczego 

Zespół ds. branży spożywczej 
powołany

NSZZ „S” Zbigniew Sikorski, 
przewodniczący KZ NSZZ „S” 
w Spółdzielni Mleczarskiej 
Polmlek-Maćkowy i jednocze-
śnie przewodniczący Krajowej 
Sekcji NSZZ „S” Przemysłu 
Mleczarskiego, Spirytusowego 
i Koncentratów Spożywczych. 
Strona związkowa zgłosiła ten 
pomysł na forum Rady Dialogu 
Społecznego w grudniu 2016 r., 
jednak wówczas na powołanie 
zespołu nie zgodziła się strona 
rządowa.

„Solidarność” uzasadnia 
konieczność podjęcia działań 
zmierzających do zniwelowa-

nia niekorzystnych zjawisk ha-
mujących rozwój sektora spo-
żywczego w Polsce, w którym 
zatrudnionych jest ponad 400 
tys. pracowników, nie licząc 
dodatkowych miejsc pracy 
w rolnictwie i przetwórstwie. 
Branża należy do najszybciej 
rozwijających się sektorów 
polskiej gospodarki, a dodat-
kowo pozytywnie oddziałuje 
na takie sektory, jak rolnictwo, 
handel i usługi. Dialog trój-
stronny jawi się jako najlepsza 
forma współpracy na rzecz 
rozwoju tego sektora.

(ach)

Trójstronny zespół ds. branży spożywczej został powołany 
19 stycznia br.
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Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

ś.p. 

Romany Zawitkowskiej
byłej przewodniczącej Komisji Zakładowej  

NSZZ „Solidarność” w szpitalu psychiatryczno- 
-neurologicznym na Srebrzysku w Gdańsku. 

Od sierpnia 1980 r. współorganizowała zakładową „S” 
w ówczesnym Specjalistycznym Psychiatryczno-Neurologicznym 

Zespole Opieki Zdrowotnej w Gdańsku (obecnie Wojewódzki 
Szpital Psychiatryczny). W listopadzie 1980 r.  

uczestniczyła w strajku okupacyjnym służby zdrowia  
w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.

W stanie wojennym organizowała pomoc dla osób internowanych, 
represjonowanych i ich rodzin, kolportowała prasę podziemną.  
Po 1989 r. działała we władzach regionalnej i krajowej sekcji 

służby zdrowia NSZZ „Solidarność”. W 2009 r. została 
odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Sekcja Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego 

ZWIĄZEK

Co roku każdy z nas musi pamiętać o różnych datach dotyczących rozliczeń i płatności. 
Także w kalendarzu związkowca jest kilka terminów, o których nie powinno się zapomnieć. 
Poniżej  krótka ściągawka na bieżący rok.

Lp. Kiedy Do kogo Dokument

1. 10 stycznia pracodawca Informacja o liczbie członków organizacji.
Taką informację składa się zawsze do 10 dnia miesiąca 
następującego po każdym kolejnym kwartale. Wskazany 
przepis nie może stanowić podstawy żądania udostępnie-
nia imiennej listy członków związku. 

2. 15 stycznia Region Gdański Ankieta dotycząca liczebności organizacji związkowej – 
stan na 31 grudnia roku poprzedniego.

3. I kwartał organizacja związkowa Uchwała KZ ws. przyjęcia preliminarza budżetowego na 
dany rok.

4. 31 marca urząd skarbowy Jeżeli data podjęcia uchwały zatwierdzającej sprawozdanie 
finansowe (bilans, rachunek zysku i strat, informacja dodat-
kowa) jest przed 31 marca – sprawozdanie finansowe  
i deklaracje podatkowe (CIT-8, CIT-8/O) składa się do 10 
dni od daty podjęcia uchwały.

5. 10 kwietnia pracodawca Informacja o liczbie członków organizacji związkowej.

6. 30 czerwca urząd skarbowy Jeżeli data podjęcia uchwały zatwierdzającej sprawozdanie 
finansowe jest po 31 marca – deklaracje podatkowe (CIT-8, 
CIT-8/O) należy składać do 31 marca; sprawozdanie  
finansowe (bilans, rachunek zysku i strat, informacja dodat-
kowa) składa się do 10 dni od daty podjęcia uchwały, ale 
nie później niż do 30 czerwca 

7. 10 lipca pracodawca Informacja o liczbie członków organizacji.

8. 15 lipca Region Gdański Ankieta dotycząca liczebności organizacji związkowej – 
stan na 30 czerwca.

9. 10 października pracodawca Informacja o liczbie członków organizacji.

10. 31 grudnia organizacja związkowa Zamknięcie kont i ustalenie wyniku finansowego za dany 
rok.

Do 20 dnia każdego następnego miesiąca organizacja związkowa przekazuje składki za dany 
miesiąc do Regionu Gdańskiego.

Kalendarz związkowca
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MAGAZYNEK PODRĘCZNY

Cytat miesiąca

„

4635,97 zł
Tyle wyniosło przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto w grudniu 
2016 roku. W porównaniu z listo-
padem było wyższe o 7,1 proc., 
w porównaniu z grudniem 2015 
roku wzrost wyniósł 2,7 proc.

pod redakcją Martyny Werry

NIE DLA PRACY POD WPŁYWEM

Pomoc za jeden 
uśmiech

PRAWIE 1/3 POLAKÓW  
NA BIEDA-PŁACACH
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D O B O S Z  J A N A więcej na www.solidarnosc.gda.pl

”

Jakie zachowania związane z pracą powinny wzbudzić nasz 
niepokój? Brytyjscy naukowcy ostrzegają, że zabieranie papierko-
wej roboty do domu i poświęcanie dla niej czasu przeznaczonego 
na wypoczynek zwiększa ryzyko wystąpienia problemów z krąże-
niem, łącznie z zawałem serca. Grozi też depresją. Tymczasem 
coraz częstszym zjawiskiem jest wydłużanie czasu własnej pracy 
do 55 godzin tygodniowo. Zamiast przepisowych ośmiu godzin 
dziennie, wielu z nas pracuje nawet jedenaście. Innym, często 
popełnianym zdrowotnym grzechem jest rezygnacja z przerwy 
i siedzenie przy biurku lub kasie aż do momentu wyjścia do do-
mu. Bezruch grozi różnego rodzaju nerwobólami, a w dłuższej 
perspektywie również problemami z sercem, cukrzycą, otyłością, 
a nawet nowotworami. Odwrotną sytuacją jest stanie przez cały 
czas trwania dyżuru. Według badań, na które powołuje się serwis 
NetDoctor, połowa pracowników na świecie spędza 75 procent 
czasu pracy w pozycji stojącej (dominują pracownicy sklepów, 
aptek, barów itd.). W ten sposób ryzykują powstanie żylaków 
i zakrzepów w żyłach nóg. Zakrzepy z kolei grożą powstaniem 
zatorów, które mogą prowadzić nawet do śmierci. Pracownicy 
wykonujący stojącą pracę powinni mieć więc jak najczęstsze kil-
kuminutowe przerwy na to, by usiąść.                                        

W Polsce 8,5 proc. dorosłych osób angażuje się w wolontariat. 
W zakresie sektora non profit nasi rodacy uczestniczą najczęściej
w działaniach różnych stowarzyszeń i organizacji społecznych. Dru-
gą pod względem częstotliwości udzielania się wolontariuszy grupą 
w sektorze non profit są Kościoły, wspólnoty i organizacje religijne.
Najwięcej wolontariuszy (9,5 proc.) jest w wieku od 15 do 24 lat. 
Podobnie liczna (9,5 proc.) jest grupa wiekowa 25-44 lata. Dlaczego 
w tę formę pracy angażują się najczęściej młodzi ludzie? Wśród nich 
jest najwięcej marzycieli, dla których zderzenie z brutalnością świa-
ta: biedą, ubóstwem, chorobami, cierpieniem bywa trudne. Z cza-
sem wielu z nich uodparnia się psychicznie. Młodzi wolontariusze 
najczęściej kierują się chęcią niesienia pomocy, zrobienia czegoś 
dobrego, ale ważny jest też dla nich kontakt z drugim człowiekiem 
(lub zwierzęciem), możliwość poznania różnych miejsc, zetknięcia 
się z czymś nowym.                                                                         

To, że dochody mieszkańców 
państw europejskich różnią się 
wysokością, wiadomo od dawna. 
Jednak badania portalu Forsal.pl 
pokazują, że prawie jedna czwar-
ta naszych rodaków zarabia po-
niżej progu niskiej płacy. Próg 
ustawia się na poziomie dwóch 
trzecich mediany godzinowych 
zarobków brutto i dlatego dla 
poszczególnych państw jego wy-

sokość jest różna. Przykładowo 
w Szwajcarii za osobę zarabiają-
cą mało uważa się pracownika, 
który otrzymuje mniej niż 19,6 
euro za godzinę pracy, podczas 
gdy bułgarska „bieda-płaca” jest 
niższa niż 1,1 euro. Polski próg ni-
skiej płacy ustawiono na wysoko-
ści 2,9 euro, czyli 11,97 zł. Poniżej 
tej wysokości zarabia 23,6 proc. 
Polaków. Wyższy odsetek osób 

o niskich dochodach jest tylko na 
Łotwie (25,5 proc.), w Rumunii 
(24,4 proc.) i na Litwie (24 proc.) 
oraz w dwóch państwach spoza 
Unii Europejskiej: Czarnogórze 
(27,3 proc.) i Macedonii (25,1 
proc.). Najmniej jest ich w Turcji 
(0,5 proc.), a z państw członkow-
skich Unii Europejskiej w Szwecji 
(2,6 proc.), Belgii (3,8 proc.) i Fin-
landii (5,3 proc.).                       

Na jakie zachowania w pracy 
dajemy przyzwolenie, a na jakie 
się nie zgadzamy? Prawie wszy-
scy (96 proc.) polscy pracownicy 
biorący udział w badaniu CBOS 
uznali, że nie należy przychodzić 
do pracy po wypiciu alkoholu. 
Ogromna większość z nas nie 
akceptuje również brania fał-
szywych zwolnień lekarskich (82 
proc.) ani spóźniania się do pra-
cy (71 proc.). 66 proc. respon-
dentów nie akceptuje również 

załatwiania prywatnych spraw 
w godzinach pracy. Co ciekawe, 
60 proc. badanych nie lubi, gdy 
współpracownicy bez potrzeby 
zostają „po godzinach”. Dlacze-
go? – W mojej firmie jest kilka
osób, które robią takie puste 
przebiegi. Wypadam przy nich 
na lenia, kiedy po ośmiu godzi-
nach wstaję od komputera i wy-
chodzę do domu – tłumaczy 
jedna z przebadanych osób.    
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KIEDY        praca 
szkodzi zdrowiu...

W pierwszych jede-
nastu miesiącach 
2016 roku polski 
eksport był więk-
szy od importu 
o 18,9 miliardów 
złotych. 

Stopa bezrobocia reje-
strowanego w Polsce 
w grudniu 2016 roku wy-
niosła 8,3 proc. przy 8,2 
proc. w listopadzie 2016 
roku i 9,8 proc. w grud-
niu 2015 roku.

Ceny paliwa do pry-
watnych środków 
transportu w grud-
niu 2016 roku 
wzrosły o 5,3 proc. 
w stosunku do listo-
pada 2015 roku.

W 2016 roku polskie firmy
planowały sezonowe za-
trudnienie rekordowej liczby 
1,3 miliona – o dwie trzecie 
więcej niż w 2015 roku – 
pracowników ze Wschodu, 
głównie z Ukrainy. 

Gdyby ci ludzie z IPN-u, ci wszyscy obszczekiwacze, mieli 
choć odrobinę rozumu, wyobraźni, toby sobie naprawdę 
z tym dali z tym wszystkim święty spokój, zostawiając to 
historykom.

Były premier Włodzimierz Cimoszewicz nt. sprawy  
TW „Bolka”, Tok FM, 1 lutego 2017 r.
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ZWIĄZEKZWIĄZEK

STANOWISKO nr 10
ws. sytuacji w branży 
elektroenergetycznej
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” 
wyraża zaniepokojenie sytuacją panującą 
w branży elektroenergetycznej. Prowadzo-
ne procesy restrukturyzacyjne skutkują: 
redukcją zatrudnienia, obniżeniem świadczeń 
pracowniczych, likwidacją wielu obszarów 
działalności. Nowo powołane zarządy spółek, 
często niemające odpowiedniej wiedzy i do-
świadczenia w zarządzaniu strategiczną dla 
Polski branżą elektroenergetyczną, realizują 
liberalne strategie poprzedniego rządu.
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” 
nie zgadza się na takie działania i praktyki, 
dlatego domaga się od władz spółek elektro-
energetycznych zweryfikowania realizowa-
nych strategii.
Przykładowo w spółce zależnej TAURON 
Obsługa Klienta realizowany jest program 
poprawy efektywności, który zakłada zmniej-
szenie kosztów działalności tej spółki do roku 
2018 w wysokości 265 milionów złotych, 
poprzez redukcję zatrudnienia i obniżenie 
świadczeń pracowniczych. Kolejny przykład 
to sytuacja w Grupie Kapitałowej Enea, gdzie 
utworzono Centrum Usług Wspólnych, które 
zatrudnia wiele osób na umowach „śmiecio-
wych”, a mimo to generuje znacznie wyższe 
koszty. W Enea odwołano, wybranego przez 
pracowników w czerwcu 2016 r., członka 
zarządu Enea Operator, co narusza zasady 
dialogu społecznego.

STANOWISKO nr 11
ws. pracy zmianowej
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidar-
ność” zwraca się do Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” o podjęcie działań mających na 
celu ograniczenie świadczenia pracy w nie-
dziele i święta w systemie pracy zmianowej, 
poprzez zmianę przepisów art. 128 par. 2 pkt 
1 i 15110 pkt 3 Kodeksu pracy.

UCHWAŁA nr 12
ws. zmian w Statucie
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, 
działając na podstawie § 60 ust. 3 Statutu 
NSZZ „Solidarność”, wprowadza następujące 
zmiany w Statucie NSZZ „Solidarność”.
W § 21 ustęp 1, skreśla się wyraz „podsta-
wowych”.
W § 21 uchyla się treść ustępu 2.

UCHWAŁA nr 13
ws. zmian w Statucie
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, 
działając na podstawie § 60 ust. 3 Statutu 

NSZZ „Solidarność”, wprowadza następujące 
zmiany w Statucie NSZZ „Solidarność”.
W § 25 po wyrazie „określa” wprowadza się 
wyraz „uchwała”, a wyrazy „Krajowy Zjazd” 
zastępuje się wyrazami „Krajowego Zjazdu”.
§ 27 otrzymuje nowe brzmienie o treści:
Do sekcji branżowej mogą należeć organiza-
cje zakładowe i międzyzakładowe, 
i ich niższe jednostki organizacyjne, z branży 
odpowiadającej danej sekcji, z danego 
regionu.
Do międzyregionalnej sekcji branżowej mogą 
należeć organizacje zakładowe 
i międzyzakładowe z danej branży, z terenu 
jednego województwa lub innego terenu 
określonego uchwałą Komisji Krajowej.
Do krajowej sekcji branżowej mogą należeć 
sekcje branżowe, o których mowa 
w ustępie 1 i 2 oraz jednostki organizacyjne, 
o których mowa w ustępie 1, 
z regionów, w których nie istnieje sekcja, 
o której mowa w ustępie 1 i 2 należąca do 
krajowej sekcji branżowej.
Jednostka organizacyjna, o której mowa 
w ust. 1 może należeć bezpośrednio wyłącz-
nie do jednej sekcji branżowej.
W § 28 ustęp 1 i 2 otrzymuje nowe brzmienie 
treści:
Decyzję o wstąpieniu do i o wystąpieniu 
z sekcji branżowej organizacji zakładowej 
albo międzyzakładowej lub niższej jednostki 
organizacyjnej podejmuje władza stanowiąca 
tej podstawowej jednostki organizacyjnej 
Związku.
Decyzję o wstąpieniu do i o wystąpieniu 
z branżowej jednostki organizacyjnej, sekcji 
branżowej, podejmuje władza stanowiąca 
tej sekcji.
W § 28 uchyla się ustęp 4.
W § 29 uchyla się ustęp 1 i 4.
W § 29 ustęp 3 otrzymuje nowe brzmienie 
o treści:
Krajowy sekretariat branżowy jest zrzesze-
niem krajowych sekcji branżowych oraz 
innych jednostek organizacyjnych Związku, 
tj.: międzyregionalnych i regionalnych sekcji 
branżowych, jeżeli nie istnieje krajowa sekcja 
danej branży, organizacji zakładowych 
i międzyzakładowych spełniających łącznie 
następujące warunki:
nie istnieje krajowa sekcja danej branży,
nie istnieje międzyregionalna ani regio-
nalna sekcja branżowa obejmująca swym 
działaniem obszar działania danej organizacji 
zakładowej lub międzyzakładowej.

UCHWAŁA nr 14
ws. zmian w Statucie
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, 
działając na podstawie § 60 ust. 3 Statutu 

NSZZ „Solidarność”, wprowadza następujące 
zmiany w Statucie NSZZ „Solidarność”.
W § 42 ustęp 8 otrzymuje brzmienie: 
„W przypadku, kiedy komisja zakładowa lub 
międzyzakładowa nie powołała prezydium, 
realizuje ona zadania określone w postano-
wieniach ust. 2 i 7, udzielając upoważnienia 
co najmniej dwóm swoim członkom”.

UCHWAŁA nr 15
ws. zmian w Statucie
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, 
działając na podstawie § 60 ust. 3 Statutu 
NSZZ „Solidarność”, wprowadza następujące 
zmiany w Statucie NSZZ „Solidarność”.
W § 44 uchyla się ustęp 3 i 6.

UCHWAŁA nr 16
ws. zmian w Statucie
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, 
działając na podstawie § 60 ust. 3 Statutu 
NSZZ „Solidarność”, wprowadza następujące 
zmiany w Statucie NSZZ „Solidarność”:
W § 50 ustęp 2 punkt 1 dotychczasową treść 
zastępuje się następującą:
„1) kandydatem może być członek Związku 
spełniający jeden z następujących warunków:
będący członkiem władzy stanowiącej, która 
dokonuje wyboru, spełniający wszystkie 
wymogi określone w uchwale Krajowego 
Zjazdu Delegatów, należący do jednostki or-
ganizacyjnej, której władza dokonuje wyboru, 
mogący wykazać się co najmniej pięcioletnim 
nieprzerwanym okresem przynależności do 
Związku bezpośrednio poprzedzającym wybór 
oraz uzyskaniem pisemnego poparcia swojej 
kandydatury przez co najmniej 25 procent 
uprawnionych do głosowania, spełniający 
wszystkie wymogi określone w uchwale 
Krajowego Zjazdu Delegatów”.

UCHWAŁA nr 17
ws. zmian w Statucie
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, 
działając na podstawie § 60 ust. 3 Statutu 
NSZZ „Solidarność”, wprowadza następujące 
zmiany w Statucie NSZZ „Solidarność”.
W § 60 ustęp 2 dotychczasową treść zastę-
puje się następującą: „Akty, o których mowa 
w ust. 1 przyjmowane są zwykłą większo-
ścią głosów, w głosowaniu jawnym, chyba 
że Statut stanowi inaczej. Na żądanie co 
najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania 
i obecnych na posiedzeniu, głosowanie jest 
tajne. Dla władz wykonawczych dopuszcza 
się możliwość głosowania przy wykorzystaniu 
środków bezpośredniego porozumiewania się 
na odległość. Zasady oraz sposób głosowań 
określa uchwała Komisji Krajowej”.

UCHWAŁA nr 18 
ws. zmian w Statucie 
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, 
działając na podstawie § 60 ust. 3 Statutu 
NSZZ „Solidarność”, wprowadza następujące 
zmiany w Statucie NSZZ „Solidarność”.
§ 88 otrzymuje brzmienie „Zmiany do Statutu 
uchwalone podczas sesji Krajowego Zjazdu 
Delegatów w Płocku w listopadzie 2016 roku 
wchodzą w życie z dniem rejestracji”. 

UCHWAŁA nr 19
ws. ochrony działaczy 
związkowych
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” 
sprzeciwia się dyskryminacji pracowników 
ze względu na przynależność i działalność 
związkową, a szczególnie bezprawnemu 
zwalnianiu z pracy lub pogarszaniu ich 
warunków zatrudnienia.  
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” 
zobowiązuje Komisję Krajową do podjęcia 

działań zmierzających do zmian legislacyjnych 
polegających na zwiększeniu odpowiedzial-
ności osób łamiących prawo w zakresie 
szczególnej ochrony stosunku pracy działaczy 
związkowych oraz zniwelowaniu skutków 
bezprawnego wypowiedzenia stosunku pracy 
do momentu prawomocnego rozstrzygnięcia 
sądowego (wykorzystanie instytucji zabezpie-
czenia w postępowaniu sądowym).  
Przypadki bezprawnego zwalniania działaczy 
związkowych, utrudniania założenia organiza-
cji związkowych, a nawet dyskryminacji z 
tytułu przynależności związkowej zdarzają się 
coraz częściej.
Długi okres oczekiwania na wyznaczenie ter-
minu rozprawy w sądach pracy oraz toczące 
się przez kilka lat procesy sądowe bezprawnie 
zwolnionych działaczy związkowych nie tylko 
uniemożliwiają prowadzenie działalności 
związkowej, ale nawet prowadzą do likwida-
cji zakładowych organizacji związkowych. Ta 
opieszałość sądów świadomie wykorzysty-
wana jest przez zarządzających, którzy bez 
obaw łamią prawo obowiązujące w Polsce, 
kosztami procesów i odszkodowań obciążając 
firmę i kieszeń podatników, sami z tego tytułu
nie ponosząc żadnej odpowiedzialności. 
Koszty tego procederu ponoszą tylko zwal-
niani pracownicy, którzy ze względu na długą 
walkę przed sądami pracy, narażeni są na 
wielomiesięczny stres i społeczne wykluczenie 
oraz znaczne pogorszenie poziomu życia całej 
rodziny. 
Postulujemy, aby osoba, której sąd udowodni 
bezpodstawne zwolnienie z pracy pracownika 
ponosiła dodatkową odpowiedzialność.

UCHWAŁA nr 20 
ws. zmiany Uchwały nr 8 XIX 
KZD ws. zasad zatrudniania 
członków władzy 
wykonawczej i kontrolnej
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” 
postanawia wprowadzić następujące zmiany 
w Uchwale nr 8 XIX KZD ws. zasad zatrudnia-
nia członków władzy wykonawczej  
i kontrolnej: 
W § 6 wykreślony zostaje pkt 2 o brzmieniu: 
„oświadczenia przez osobę pełniącą funkcję o 
rozwiązaniu stosunku pracy.” 
§ 6 otrzymuje następujące brzmienie:
Stosunek pracy z wyboru osoby pełniącej 
funkcję związkową we władzy wykonawczej 
lub kontrolnej rozwiązuje się z wygaśnięciem 
mandatu, tj. w wyniku:
upływu kadencji władzy, w której pełniła ona 
funkcję,
utraty członkostwa w NSZZ „Solidarność”,
utraty członkostwa w jednostce organizacyj-
nej Związku, w której władzy pełnił funkcję,
pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji,
odwołania przez władzę, która dokonała 
wyboru,
stwierdzenia przez władzę wskazaną w § 
49 Statutu zakończenia pełnienia funkcji na 
podstawie postanowień § 47 Statutu.

UCHWAŁA nr 21 
ws. upoważnienia 
Prezydium Komisji Krajowej 
do dokonania zmian 
redakcyjnych  
w dokumentach przyjętych 
podczas XXVIII KZD
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” 
upoważnia Prezydium Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” do wprowadzenia poprawek 
o charakterze formalnoredakcyjnym w 
dokumentach przyjętych podczas XXVIII sesji 
Krajowego Zjazdu Delegatów, w przypadku 
stwierdzenia błędów o takim charakterze. 

Płock, 25 listopada 2016 r.
Krajowy Zjazd Delegatów
NSZZ „Solidarność”

Przewodniczący Prezydium Zjazdu
Tadeusz Majchrowicz

Dokumenty XXVIII KZD (część II)

Delegaci z Regionu Gdańskiego na XXVIII KZD.
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W październiku 2016 r. rozpoczęliśmy nabór do nowego 
projektu realizowanego przez Region Gdański NSZZ „Solidar-
ność” w partnerstwie ze Związkiem Pracodawców „Forum 
Okrętowe” zatytułowanego „STOP BEZROBOCIU! Nowe 
kwalifikacje na dobry początek” współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014 – 2020. 
Celem naszego projektu jest dostarczenie jego uczestnikom 
kompleksowego wsparcia w zakresie aktywizacji zawodo-
wej, by wesprzeć ich w powrocie na rynek pracy i uzyskaniu 
zatrudnienia. 

Kto może skorzystać ze wsparcia?
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, które ukoń-
czyły 30 rok życia, zamieszkałych na terenie województwa 
pomorskiego, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na 
rynku pracy. W szczególności do udziału w projekcie zapra-
szamy :
 Osoby 50+
 Kobiety
 Osoby długotrwale bezrobotne
 Osoby o niskich kwalifikacjach
 Osoby z niepełnosprawnościami

Co znajdziesz w naszej ofercie?
DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNO-WSPIERAJĄCE
 Indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe
 Indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne
 Trening kompetencji ICT na różnych poziomach zaawanso-

wania
 Trening z aktywnych form poszukiwania pracy – opraco-

wanie dokumentów aplikacyjnych, jak przygotować się do 
rozmowy o pracę

 Trening umiejętności społecznych, m.in. jak radzić sobie ze 
stresem i codziennymi problemami.

KURSY ZAWODOWE
Oferta szkoleniowa zostanie dostosowana do potrzeb każdego 
z uczestników. Zajęcia prowadzone będą przy współudziale 
profesjonalnych firm szkoleniowych i zapewnią uczestnikom
zdobycie nowych lub podniesienie już posiadanych kwalifikacji
zawodowych. Wszystkie szkolenia będą kończyły się egzaminem 
i uzyskaniem dyplomu potwierdzającego zdobyte kompetencje.

POŚREDNICTWO PRACY
Dla każdego z uczestników będą pozyskiwane oferty zatrud-
nienia dostosowane do ich potrzeb, możliwości i kwalifikacji.
Osoby poszukujące pracy będą mogły skorzystać z indywidu-
alnych lub telefonicznych konsultacji dotyczących warunków 
zatrudnienia na danym stanowisku.

DODATKOWE WSPARCIE PRZEWIDZIANE  
DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:
 Stypendium szkoleniowe
 Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia 
 Materiały szkoleniowe
 Opłacenie badań lekarskich i odzieży roboczej
 Poczęstunek

Zajęcia odbywać się będą w dogodnych terminach i miejsco-
wościach na terenie województwa pomorskiego.
Dokumenty aplikacyjne znajdziesz na naszej stronie internetowej: 
http://www.solidarnosc.gda.pl/programy-europejskie- 
realizowane/
Dodatkowe Informacje: 58 308 43 37

Skorzystaj z szansy 
i weź udział w naszym 
projekcie „STOP 
BEZROBOCIU!  
Nowe kwalifikacje 
na dobry początek”
Udział w projekcie jest bezpłatny!

„Dzieciaki na medal” to 
nazwa zespołu ze Szko-
ły Podstawowej nr 81 
w Gdańsku, którego wy-
stęp rozpoczął spotkanie 
noworoczne Komisji Mię-
dzyzakładowej Pracowni-
ków Oświaty I Wychowa-
nia NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku.

11 stycznia w sal i 
Akwen spotka-
ło się ponad stu 

przedstawicieli kół oświatowej 
„Solidarność” z terenu Gdań-
ska. Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się: pomorska kurator 
oświaty Monika Kończyk, ks. 
Krzysztof Nowak, wicepre-
zydent Gdańska Piotr Kowal-
czuk, radni Piotr Gierszewski, 
Anna Wirska, Andrzej Kowal-
czys. Region Gdański NSZZ 
„Solidarność reprezentowali: 
wiceprzewodniczący Roman 
Kuzimski i szef Sekcji Oświa-
ty Wojciech Książek, a Komi-
sję Międzyzakładową Pracow-
ników Oświaty i Wychowania 
w Gdyni Dorota Szewczyk.

– Obojętnie, kto rządzi, 
„Solidarność” jest zawsze 
po drugiej stronie, reprezen-
tuje pracowników. Dlatego 
Związek będzie przyglądał 
się reformie oświaty i zawsze 
będzie dbał o interesy swoich 
członków  – mówił Roman 
Kuzimski, wiceprzewodniczą-

Związek będzie się 
przyglądał reformie

Na seniorów „Solidar-
ności” zawsze można 
liczyć. Obojętnie, czy 

to jest jakaś manifestacja, czy 
inna akcja organizowana przez 
Związek, członkowie organi-
zacji skupiających emerytów 
i rencistów „Solidarności” za-
wsze są chętni do uczestnictwa 
i pomocy – mówił Krzysztof 
Dośla, przewodniczący gdań-
skiej „Solidarności”, podczas 
corocznego spotkania opłat-
kowego organizowanego przez 
Sekcję Emerytów i Rencistów 
NSZZ „Solidarność” Regionu 
Gdańskiego.

Pomimo nie najlepszej po-
gody 12 stycznia do siedziby 
gdańskiej „Solidarności” przy-
było kilkudziesięciu związko-
wych seniorów, aby wspólnie 
kolędować, podzielić się opłat-
kiem, a przede wszystkim, 
aby się spotkać z kolegami 
i koleżankami. Gospodarzem 
uroczystego spotkania był 
Jan Klassa, przewodniczący 
Regionalnej Sekcji Emerytów 
i Rencistów NSZZ „Solidar-

cy Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”.

Z niepokojem w nowy rok 
patrzy natomiast Wojciech 
Książek, przewodniczący 
Sekcji Pracowników Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Soli-
darność” Regionu Gdańskiego. 
– Czujemy niepokój nauczycieli 
w związku z wprowadzaną re-
formą oświaty. Jako związek 
zrobimy wszystko, aby ochro-
nić pracowników oświaty. Dużo 
zależy od postawy władz samo-
rządowych, ale i dyrektorów 
szkół – mówił Książek. 

Bożena Brauer, przewodni-
cząca gdańskiej Komisji Mię-
dzyzakładowej, podziękowała 
księdzu Krzysztofowi Nowa-
kowi za kilkuletnią współpracę. 
Srebrną odznakę NSZZ „Soli-
darność” dotychczasowemu 

opiekunowi duszpasterstwa 
gdańskiej oświaty wręczył Ro-
man Kuzimski. Ksiądz Nowak 
zrezygnował z dotychczasowej 
funkcji w związku z przeniesie-
niem go do parafii poza Gdań-
skiem. Odznaki „Solidarności” 
otrzymały również Grażyna Du-
rajczyk oraz Anita Szarafińska.

Na zakończenie spotkania na 
pytania dotyczące reformy oświa-
ty odpowiadała pomorska kurator 
oświaty Monika Kończyk.

Organizacja Międzyzakłado-
wa Pracowników Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku to jedna z najwięk-
szych i najdynamiczniej rozwijają-
cych się organizacji związkowych 
w naszym Regionie. Obecnie 
zrzesza ona 1630 członków sku-
pionych w ponad 104 kołach. 

(mk)

ności”, modlitwę poprowadził 
natomiast ksiądz kanonik Lu-
dwik Kowalski. Specjalnymi 
gośćmi spotkania byli: ksiądz 
Stanisław Płatek, przewodni-
czący Regionu Gdańskiego 
Krzysztof Dośla, skarbnik Re-
gionu Stefan Gawroński oraz 
Henryk Gielniak, przewodni-
czący Koła Emerytów i Ren-
cistów NSZZ „Solidarność” 
przy Gdańskiej Stoczni „Re-

montowa” im. Józefa Piłsud-
skiego. Życzenia na nowy rok 
w imieniu przewodniczącego 
Piotra Dudy przekazał rzecz-
nik Komisji Krajowej Marek 
Lewandowski. Po części ofi-
cjalnej uczestnicy spotkania 
dzielili się opłatkiem i skła-
dali sobie życzenia. Oprawę 
muzyczną spotkania zapewnił 
zespół SeniorBand z Łęgowa.

(mk)

Na nich zawsze można liczyć

Spotkanie opłatkowe gdańskiej oświaty.
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12 stycznia do siedziby gdańskiej „Solidarności” przybyło 
kilkudziesięciu związkowych seniorów, aby wspólnie 
kolędować i podzielić się opłatkiem.

ZWIĄZEK
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Za  nami  ko le jny  rok 
związkowej warty przy 
grobie naszego patrona. 

Do udziału w tym zaszczytnym 
zobowiązaniu wobec kapelana 
i patrona „Solidarności” za-
chęca regionalny koordynator 
służb w Regionie Gdańskim 
NSZZ „S” Krzysztof Żmu-
da, przewodniczący Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ 
„Solidarność” w Remontowa 
Shipbuilding.

Szczególnego wymiaru zo-
bowiązanie Związku nabrało po 
ogłoszeniu przez papieża Fran-
ciszka patronatu księdza Jerze-
go nad NSZZ „Solidarność”.

Zaszczytna służba przy grobie ks. Jerzego
W Regionie Gdańskim 

NSZZ „S” jest kilka związko-
wych grup, które systematycz-
nie pełnią zaszczytną służbę. 
Raport przygotowany przez 
przewodniczącego Krzyszto-
fa Żmudę opisuje, iż w 2016 
roku związkowcy jako Region 
Gdański NSZZ „S” pełnili 
służbę przy grobie swego pa-
trona przy warszawskim ko-
ściele św. Stanisława Kostki 19 
razy. W służbę zaangażowały 
się 134 osoby z 14 organizacji 
zakładowych. Były to:
1. KM NSZZ „S” Stocznia Re-

montowa Shipbuilding SA 
– 2 razy

Członkowie „S” z Oddziału Kościerzyna przy grobie 
błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.

2. KM NSZZ „S” Port Gdański 
– 2 razy

3. KM NSZZ „S” Stocznia 
Gdańsk SA – 2 razy

4. Regionalna Sekcja Oświaty 
i Wychowania Gdańsk – 2 
razy

5. Oddział „S” Chojnice
6. KZ NSZZ „S” Polpharma 

Starogard Gdański
7. KZ NSZZ „S” Polmlek-

-Maćkowy
8. Regionalna Sekcja Służby 

Zdrowia NSZZ „S”
9. Regionalna Komisja Rewi-

zyjna
10. Regionalna Sekcja Emery-

tów i Rencistów

Otto von Bismarck, „Że-
lazny kanclerz” Rzeszy 
Niemieckiej, Polakom 

kojarzy się z przymusową ger-
manizacją w zaborze pruskim, 
ale na świecie pamięta się go 
głównie jako twórcę państwo-
wych systemów ubezpieczeń 
społecznych. W 1880 r. rzą-
dzona przez Bismarcka Rze-
sza jako pierwsze państwo 
w historii wprowadziła po-
wszechne emerytury (oparte na 
tzw. zastępowalności pokoleń), 
ubezpieczenia zdrowotne i za-
siłki dla osób bezrobotnych. Te 
rozwiązania w XIX i XX wieku 
stały się wzorem dla systemów 
emerytalnych w większości po-
zostałych krajów świata.

Dziś niemieccy emery-
ci są symbolem dostatniego 
i spokojnego życia w okresie 
starości. Podróżują po całym 

11. Bractwo Oblatów św. Bry-
gidy w Gdańsku – 2 razy

12. Oddział „S” Kościerzyna
13. KZ NSZZ „S” AWFiS 

Gdańsk – 2 razy
14. KZ NSZZ „S” ZNTKiM

Łącznie w trakcie 19 służb 
w 2016 roku uczestniczyły 
w nich 134 osoby. 25 osób 
było dwa razy, a 41 po raz 
pierwszy.

(asg)

Emerytury 
za Odrą
Od października tego roku w Polsce zostanie przywrócony 
niższy wiek emerytalny. Nie kończy to jednak debaty pu-
blicznej nad systemem emerytalnym. „Solidarność” dąży 
do wprowadzenia tzw. kryterium stażowego. Dlatego 
redakcja „Magazynu” w nowym cyklu sprawdzi, w jakim 
wieku i na jakich zasadach mogą przechodzić na eme-
ryturę pracownicy w innych państwach. Zaczynamy od 
Niemiec. To w końcu ojczyzna współczesnych systemów 
emerytalnych, a sytuacja tamtejszych emerytów uchodzi 
za wzorcową i pozostaje obiektem westchnień seniorów 
prawie w całej Europie.

świecie, a tysiące z nich na je-
sień życia przeprowadza się do 
Hiszpanii lub innych państw 
z klimatem cieplejszym niż 
nad Łabą.

Pomijając wysokość pensji, 
sytuacja polskich i niemiec-
kich pracowników w ostatnich 
latach stała się podobna. Po 
obu stronach granic w 2012 r. 
podniesiono wiek emerytal-
ny z 65 do 67 lat. W Niem-
czech reformę wprowadzono 
po wielu latach przygotowań 
i wprowadzeniu zabezpieczeń 
osłonowych. W Polsce tę 
pseudoreformę PO-PSL cofnął 
dopiero rząd PiS i prezydent 
Andrzej Duda. W Niemczech 
autorefleksji dokonała kanc-
lerz Angela Merkel. W 2014 r. 
jej rząd wprowadził możliwość 
przejścia na emeryturę w wie-
ku 63 lat dla osób, które prze-

pracowały 45 lat. Jest to tzw. 
kryterium stażowe, podobne do 
tego postulowanego przez „So-
lidarność” (w Polsce miałoby 
wynosić 35 lat dla kobiet i 40 
lat dla mężczyzn bez względu 
na wiek). Wprowadzono także 
dopłaty do emerytur dla kobiet, 
które w związku z wychowy-
waniem dzieci mają mniej lat 
„stażowych” i niższe świad-
czenia. Ponadto niemieccy pra-
cownicy w wieku 60 lat mogą 
przejść na emeryturę częścio-
wą, niższą od standardowej, 
ale przy ich zarobkach wciąż 
zapewniającą utrzymanie się 
na godnym poziomie. Dla 
osób, które się na taki krok nie 
zdecydują, wiek przejścia na 
emeryturę wzrasta (licząc od 
65 lat) o dwa miesiące z każ-
dym kolejnym rocznikiem. 
W ten sposób powszechny 
wiek emerytalny na poziomie 
67 lat zacznie obowiązywać 
w roku 2031.

Solidarność pokoleń

Niemiecki system eme-
rytalny, podobnie jak polski, 
ma charakter repartycyjny, 
czyli wysokość emerytury 
powiązana jest z przebiegiem 
kariery zawodowej i wyso-
kością zarobków. Opiera się 
na wypłacaniu świadczeń ze 
składek wpłacanych przez 
aktualnych pracowników. To 
tak zwana solidarność poko-
leń. Składki w wysokości 18,9 
proc. (a więc nieco niższej niż 
w Polsce) opłacają w połowie 
pracownicy i pracodawcy. 
W sytuacji coraz dłuższego 
czasu życia oraz spadającego 

przyrostu naturalnego (wskaź-
nik dzietności w RFN wynosi 
1,39) równowagę systemu 
ubezpieczeń muszą zapewniać 
dotacje z budżetu państwa, któ-
re w ostatnich latach wynosiły 
około 3 miliardów euro rocz-
nie. Wciąż jednak sytuacja jest 
stosunkowo bezpieczna, ponie-
waż przeciętny wiek przejścia 
na emeryturę w Niemczech jest 
dość wysoki – wynosi 61,7 lat 
przy 61,3 lat średniej w Unii 
Europejskiej (w Polsce 59,3).

Publiczny system repar-
tycyjny to pierwszy filar nie-
mieckiego systemu emery-
talnego, którym objętych jest 
około 82 procent zatrudnio-
nych. Urzędnicy państwowi (9 
procent pracowników) objęci 
są odrębnym programem eme-
rytalnym. Drugi filar stanowią 
pracownicze programy emery-
talne organizowane na pozio-
mie zakładowym. Do 2002 r. 
były one dobrowolne i zale-
żały od decyzji pracodawcy. 
Obecnie, jeśli pracownik część 
swojej składki ubezpieczenio-
wej chce zadysponować w ten 
sposób, pracodawca jest zo-
bowiązany do utworzenia dla 
niego programu emerytalnego! 
Trzeci filar stanowią indywidu-
alne programy zabezpieczenia 
emerytalnego. W tym przypad-
ku państwo również wspiera 
obywateli, dopłacając im do 
prywatnych przecież składek 
ubezpieczeniowych.

Grupą, która nie jest objęta 
powszechnym ubezpiecze-
niem, są przedsiębiorcy. Jeśli 

nie uczestniczą oni w indy-
widualnych programach eme-
rytalnych, po zakończeniu 
aktywności zawodowej mogą 
mieć problemy z utrzymaniem. 
Szacuje się, że w takiej sytuacji 
mogą znaleźć się w przyszło-
ści nawet 3 miliony obecnych 
drobnych przedsiębiorców.

Pensje dają emerytury

Co c iekawe ,  sy tuac ja 
niemieckich pracowników 
i emerytów potwierdza tezę 
„Solidarności” o konieczno-
ści wyraźnego wzrostu wyna-
grodzeń wszystkich Polaków 
w celu osiągnięcia wyższych 
emerytur w przyszłości. Jed-
nocześnie statystyki obalają 
argumenty pracodawców, któ-
rzy uzasadniają, że musimy 
coraz więcej pracować, często 
na drugim etacie lub podejmu-
jąc dodatkowe zlecenia. Oto 
niemieccy pracownicy, którzy 
widzą na horyzoncie swojej ka-
riery zawodowej godziwe eme-
rytury, wcale nie należą do li-
derów pracowitości w Europie. 
Przeciętny Niemiec w 2016 r. 
(dane OECD) przepracował 
1371 godzin, czyli mniej 
niż przykładowo w Holandii 
(1419), Norwegii (1424) czy 
Francji (1482), o Polsce (1963) 
i pozostałych krajach Euro-
py Środkowej i Wschodniej 
nawet nie wspominając. Klu-
czem do wysokich świadczeń 
emerytalno-rentowych za Odrą 
jest duża innowacyjność i efek-
tywność niemieckiej gospodar-
ki, dobra organizacja pracy na 
poziomie przedsiębiorstw oraz 
świadomość elit politycznych 
i gospodarczych, że rozwoju 
kraju nie można opierać na ni-
skich płacach. Przypomnijmy, 
że od 2015 r. płaca minimal-
na w Niemczech wynosi 8,5 
euro za godzinę. Oznacza to 
miesięczną pensję minimalną 
w wysokości 6522 złotych. 
I właśnie ta liczba stanowi 
zapewne główną odpowiedź 
na pytanie o źródła wysokich 
niemieckich emerytur.

Adam Chmielecki

NIEMIECKIE EMERYTURY  
W LICZBACH
 35 godzin wynosi średni tydzień pracy w Niemczech
 48 proc. wynosi zastępowalność niemieckiej emerytury, 

liczona w odniesieniu do przeciętnej płacy
 60 lat – w takim wieku niemieccy pracownicy mogą przejść 

na emeryturę częściową
 67 lat wyniesie wiek emerytalny w Niemczech w 2031 

roku
 1050 euro wynosi przeciętna emerytura w Niemczech 

w przypadku mężczyzn (750 euro dla kobiet).

SYSTEMY EMERYTALNE
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Pomieszczenia 
pracybhpbhpA B C  

Pomieszczenie pracy to 
pomieszczenie przezna-
czone na pobyt pracow-

ników, w którym wykonywana 
jest praca.

Nie uważa się za przezna-
czone na pobyt pracowników 
pomieszczeń, w których:
 łączny czas przebywania 

tych samych pracowników 
w ciągu jednej zmiany ro-
boczej jest krótszy niż 2 
godziny, a wykonywane 
czynności mają charakter 
dorywczy bądź praca polega 
na krótkotrwałym przebywa-
niu związanym z dozorem 
lub konserwacją urządzeń 
lub utrzymaniem czystości 
i porządku,

 mają miejsce procesy techno-
logiczne niepozwalające na 
zapewnienie odpowiednich 
warunków przebywania pra-
cowników w celu ich obsługi, 
bez zastosowania środków 
ochrony indywidualnej i za-
chowania specjalnego reżimu 
organizacji pracy,

 jest prowadzona hodowla ro-
ślin lub zwierząt, niezależnie 
od czasu przebywania w nich 
pracowników zajmujących się 
obsługą.
Rozróżniamy pomieszczenia 

pracy stałej oraz czasowej.

Pomieszczenia pracy stałej 
to pomieszczenia, w których 
łączny czas przebywania tego sa-
mego pracownika w ciągu jednej 
doby przekracza 4 godziny.

Pomieszczenia pracy czaso-
wej to pomieszczenia, w których 
łączny czas przebywania tego sa-
mego pracownika w ciągu jednej 
doby trwa od 2 do 4 godzin.

Pracodawca jest obowiązany 
utrzymywać pomieszczenia pra-
cy w czystości i porządku oraz 
zapewnić ich okresowe remonty 
i konserwacje w celu zachowania 
wymagań BHP. Pomieszczenia 
pracy i ich wyposażenie powin-
ny zapewniać pracownikom 
bezpieczne i higieniczne warunki 
pracy, a w szczególności należy 
zapewnić oświetlenie naturalne 
i sztuczne, odpowiednią tempe-
raturę, wymianę powietrza oraz 
zabezpieczenie przed wilgocią, 
niekorzystnymi warunkami ciepl-
nymi i nasłonecznieniem, drga-
niami oraz innymi czynnikami 
szkodliwymi i uciążliwościami.

W pomieszczeniach pracy, 
w których występują czynniki 
szkodliwe dla zdrowia (wysoka 
temperatura, hałas, drgania, pro-
mieniowanie, gazy, pyły, pary 
itp.) powinny być zastosowane 
rozwiązania techniczne uniemoż-
liwiające przedostanie się tych 

czynników do innych pomiesz-
czeń pracy oraz do pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych.

W pomieszczeniach pracy 
należy zapewnić temperaturę 
odpowiednią do rodzaju wyko-
nywanej pracy (metod pracy oraz 
wysiłku fizycznego niezbędnego 
do jej wykonania) nie niższą niż 
14 st. C, chyba że względy tech-
nologiczne na to nie pozwalają. 
W pomieszczeniach pracy, w któ-
rych jest wykonywana lekka pra-
ca fizyczna i w pomieszczeniach 
biurowych, temperatura nie może 
być niższa niż 18 st. C.

Na każdego z pracowników 
jednocześnie zatrudnionych 
w pomieszczeniach pracy stałej 
powinno przypadać, co najmniej 
13 m sześc. wolnej objętości po-
mieszczenia oraz co najmniej 2 
m kw. wolnej powierzchni pod-
łogi (niezajętej przez urządzenia 
techniczne, sprzęt itp.).

Wysokość pomieszczeń sta-
łej pracy nie może być mniejsza 
niż:
 3 m w świetle – jeżeli w po-

mieszczeniu nie występują 
czynniki szkodliwe dla zdro-
wia,

 3,3 m w świetle – jeżeli w po-
mieszczeniu prowadzone są 
prace powodujące występowa-
nie czynników szkodliwych.

Wymienione wysokości mogą 
być obniżone w przypadku za-
stosowania klimatyzacji – pod 
warunkiem uzyskania zgody 
państwowego wojewódzkiego 
inspektora sanitarnego – do 2,5 
m lub 2,2 m pod określonymi 
w rozporządzeniu warunkami.

Wysokość pomieszczenia 
czasowej pracy nie może być 
mniejsza niż:
 2,2 m w świetle – jeżeli w po-

mieszczeniu nie występują 
czynniki szkodliwe dla zdro-
wia,

 2,5 m w świetle – jeżeli w po-
mieszczeniu są prowadzone 
prace powodujące występo-
wanie czynników szkodliwych 
dla zdrowia.
W pomieszczeniach stałej 

pracy należy zapewnić oświe-
tlenie dzienne, chyba że jest to 
niemożliwe lub niewskazane ze 
względu na technologię produk-
cji, a na stosowanie oświetlenia 
wyłącznie elektrycznego praco-
dawca uzyskał zgodę właściwe-
go państwowego wojewódzkiego 
inspektora sanitarnego wydaną 
w porozumieniu z okręgowym 
inspektorem pracy.

Niezależnie od oświetlenia 
dziennego w pomieszczeniach 
pracy należy zapewnić oświe-
tlenie elektryczne o parametrach 
zgodnych z Polskimi Normami, 
które wynoszą, dla:
 stref komunikacji i korytarzy 

– 100 lx,
 schodów, schodów ruchomych 

i chodników – 150 lx,
 szatni, umywalni, łazienek i to-

alet – 200 lx,

 biur, w których odbywa się: 
pisanie ręczne, obsługiwanie 
klawiatury, czytanie, przetwa-
rzanie danych – 500 lx,

 pokoi spotkań i konferencji 
– 500 lx.
W pomieszczeniach pracy 

powinna być zapewniona wy-
miana powietrza wynikająca 
z potrzeb użytkowych i funk-
cji tych pomieszczeń, bilansu 
ciepła i wilgotności oraz zanie-
czyszczeń stałych i gazowych.

Powietrze doprowadzane do 
pomieszczeń pracy z zewnątrz 
przy zastosowaniu klimatyzacji 
lub wentylacji mechanicznej 
powinno być oczyszczone z 
pyłów i substancji szkodliwych 
dla zdrowia.

Klimatyzacja lub wenty-
lacja nie może powodować 
przeciągów, wyziębienia lub 
przegrzewania pomieszczeń 
pracy. Strumień powietrza po-
chodzący z urządzeń wenty-
lacji nawiewnej nie powinien 
być skierowany bezpośrednio 
na stanowisko pracy. 

Nie należy także zapominać 
o okresowych kontrolach oraz 
czyszczeniu, dezynfekcji, od-
grzybianiu urządzeń wentyla-
cyjnych i klimatyzacyjnych.

Iwona Pawlaczyk

Rozporządzenie Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeń-
stwa i higieny pracy 
(Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 
1650 z późn. zm.) 

Od 1 stycznia 2017 roku 
wysokość stawki minimalnej 
wynosi 13 złotych. Stawka ta 
będzie wzrastać w kolejnych 
latach, gdyż jest ściśle związa-
na z wysokością minimalnego 
wynagrodzenia za pracę.

Ewidencjonowanie 
godzin wykonywania 
zlecenia lub 
świadczenia usługi

Nowe rozwiązania ozna-
czają nowe obowiązki dla pra-
codawców w postaci ewiden-
cjonowania przepracowanego 
czasu. Ustawodawca nie wska-
zuje jednak jak to robić, tym 
samym dając stronom swobodę 
w tym zakresie.

W konsekwencji zasady 
potwierdzania liczby godzin 
wykonania zlecenia/świad-
czenia usług powinny być 
umieszczone w umowie za-
wartej przez strony. Gdy jed-
nak takich postanowień za-
braknie, zleceniobiorca będzie 
musiał przedłożyć w formie 
pisemnej, elektronicznej lub 
dokumentowej (w terminie 
poprzedzającym termin wypła-
ty wynagrodzenia), informację 
o liczbie godzin wykonania 
zlecenia/świadczenia usług.

Przykład:
Umowa została zawarta na 
jeden miesiąc za wynagro-
dzeniem 600 zł. Przy takim 
ustaleniu wynagrodzenia, 

bez zaewidencjonowania 
liczby godzin pracy, nie-
możliwe byłoby sprawdze-
nie, czy ustanowiona od-
górnie stawka godzinowa 
została zachowana. Gdy 
zleceniobiorca przeznaczy 
na pracę zleconą łącznie 
60 godzin, to 600 zł będzie 
za niską kwotą. W ujęciu 
godzinowym wyjdzie, bo-
wiem 10 zł, a nie 13 zł.

Natomiast przy umowach 
zawieranych na okres dłuższy 
niż jeden miesiąc należy okre-
ślić minimalną, miesięczną 
częstotliwość wypłat kwoty 
wynikającej ze stawki mini-
malnej.

Minimalna stawka 
godzinowa 

M i n i m a l n a  s t a w k a 
godzinowa znajdzie zastosowa-
nie do umów zleceń zarówno za-
wieranych od 1 stycznia, jak i tych 
trwających w tej dacie. W związ-

ku z tym konieczna będzie zmiana 
obowiązujących umów (poprzez 
zawarcie aneksu).

Przepis ten nie będzie miał 
zastosowania do umów agen-
cyjnych oraz umów o dzieło.

Jakie kary za 
nieprzestrzeganie 
przepisów

Przeds ięb io rca ,  k tó ry 
wypłaca przyjmującemu 
zlecenie lub świadczącemu 
usługi wynagrodzenie za 
każdą godzinę wykonania 

zlecenia lub świadczenia 
usług w wysokości niższej 
niż obowiązująca wysokość 
minimalnej stawki godzino-
wej, podlega karze grzywny 
od 1000 zł do 30 000 zł.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. 
o zmianie ustawy o minimal-
nym wynagrodzeniu za pracę 
oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. 2016. Poz. 1265)

Stan prawny na 20.01.2017 r.

Maria Szwajkiewicz

Umowy zlecenia w 2017 roku
to nowe obowiązki dla przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy dotyczące 
wypłacania wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia oraz 
umowy o świadczenie usług. Nowelizacja wdraża bez-
względny obowiązek wprowadzenia minimalnej stawki 
godzinowej.

Wysokość stawki minimalnej
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Prawnik wyjaśnia §

Biuro Prawne przy Zarządzie Regionu Gdańskiego NSZZ „S” 
udziela porad prawnych zarówno w sprawach dotyczących 
związkowych organizacji zakładowych, jak i w sprawach in-
dywidualnych. Z pomocy prawnej mogą skorzystać wyłącznie 
członkowie NSZZ „Solidarność” z aktualną legitymacją związ-
kową. Przed przyjściem prosimy upewnić się telefonicznie, czy 
prawnik będzie obecny: 58 308 44 69 lub 308 42 74.

Od 50 pracowników

Od 1 stycznia br. weszły w życie zmiany do ustawy o za-
kładowym funduszu świadczeń socjalnych, które przewidu-
ją, iż fundusz tworzą obowiązkowo pracodawcy prowadzący 
działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych 
zakładów budżetowych bez względu na liczbę zatrudnianych 
pracowników oraz pozostali pracodawcy zatrudniający według 
stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracow-
ników w przeliczeniu na pełne etaty, a nie jak dotychczas 20 
pracowników.

Pracodawca zatrudniający poniżej 50 pracowników będzie 
mógł fakultatywnie tworzyć zakładowy fundusz świadczeń so-
cjalnych lub wypłacać świadczenie urlopowe.

W przypadku przedsiębiorców zatrudniających nie mniej niż 
20, a mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, 
u którego działa zakładowa organizacja związkowa, będzie ona 
mogła wystąpić z wnioskiem o utworzenie zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych. Wniosek ten powinien zostać złożony do 
31 stycznia danego roku. Do tej daty pracodawca mógł poinfor-
mować pracowników o nietworzeniu funduszu i niewypłacaniu 
świadczenia urlopowego (art. 3 ust. 3a ustawy o ZFŚS). Jeśli pra-
codawca takiego oświadczenia nie przekazał, będzie obowiązany 
do tworzenia funduszu nawet jeśli wniosek zakładowej organizacji 
związkowej wpłynie po 31 stycznia 2017 r. (art. 3 ust. 1c ustawy 
o ZFŚS).

Powyższe zasady dotyczą zarówno pracodawców, u których 
dotychczas obowiązywał zakładowy fundusz świadczeń socjal-
nych, jak i tych pracodawców, u których będzie tworzony po raz 
pierwszy.

Wysokość odpisu

W wyniku nowelizacji przepisów od 1 stycznia br. podniesiono 
wysokość odpisów na ZFŚS w 2017 r. Podstawą odpisów będzie 
przeciętne wynagrodzenie miesięczne z II półrocza 2012 r., czyli 
kwota 3161,77 zł, a nie jak dotychczas przeciętne wynagrodzenie 
z II półrocza 2010 r. (była to kwota 2917,14 zł i odpis podstawowy 
wynosił wówczas 1093,93 zł).

Oznacza to, że wysokość obowiązkowego odpisu na ZFŚS 
w 2017 roku wyniesie:
 na jednego pracownika zatrudnionego w normalnych warun-

kach (37,5 proc.) – 1185,66 zł,
 na jednego pracownika zatrudnionego wykonującego pracę 

w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze 
w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach pomostowych
(50 proc) – 1580,89 zł,

 na jednego młodocianego:
– w pierwszym roku nauki (5 proc.) – 158,09 zł,
– w drugim roku nauki (6 proc.) – 189,71 zł,
– w trzecim roku nauki (7 proc.) – 221,32 zł.

Podstawa prawna:
1. przepis art. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie 

niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przed-
siębiorców (Dz. U. 2016.2255)

2. ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 111 
z późn. zm.).

Stan prawny na 26.01.2017 r.
Maria Szwajkiewicz

W 2017 roku dalsze zmiany 
w zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych

Od 1 stycznia 2017 roku 
pracownik ma 21 dni 
na odwołanie od wypo-

wiedzenia umowy o pracę do 
sądu pracy. Do dnia 31 grudnia 
2016 r. kodeks pracy stanowił, 
że odwołanie od wypowiedze-
nia umowy o pracę wnosi się 
do sądu pracy w ciągu 7 dni od 
dnia doręczenia pisma wypo-
wiadającego umowę o pracę. 
Natomiast żądanie przywróce-
nia do pracy lub odszkodowania 
wnosiło się w ciągu 14 dni od 
dnia doręczenia zawiadomienia 
o rozwiązaniu umowy o pracę 
bez wypowiedzenia lub od dnia 
wygaśnięcia umowy o pracę. 
Kodeks pracy przewidywał 

W styczniu zaczęły obowią-
zywać zmiany w ustawie 
o świadczeniach opieki 
zdrowotnej, które ułatwiają 
pacjentom dostęp do pod-
stawowej opieki zdrowot-
nej. Na wprowadzonych do 
ustawy zmianach skorzysta-
ją przede wszystkim:

 pacjenci, którzy posiadają 
prawo do świadczeń, chociaż 
system eWUŚ tego nie po-
twierdza oraz

 pacjenci, którzy mimo że po-
siadają potencjalne prawo do 
świadczeń z tytułu ubezpie-
czenia zdrowotnego, nie są 
do niego zgłoszeni.
Dotychczasowe problemy 

dotyczyły m.in. dzieci niezgło-
szonych do ubezpieczenia zdro-
wotnego jako członków rodziny, 
które po przekroczeniu 18 roku 
życia traciły prawo do świad-
czeń, jeżeli rodzice nie dokonali 
zgłoszenia. Problemy mieli tak-
że studenci, którzy podejmując 
pracę uzyskiwali tytuł do ubez-
pieczenia, a nie wiedzieli, że po 
rozwiązaniu umowy konieczne 
jest ponowne zgłoszenie ich do 
ubezpieczenia jako członków 
rodziny. Z powodu niedopeł-
nienia tego obowiązku byli 
traktowani jako osoby, które 
nie mają prawa do świadczeń, 
mimo że spełniali przesłanki 
do objęcia ubezpieczeniem 
zdrowotnym. Gdy osoba w tej 
sytuacji potrzebowała pomocy 
lekarskiej, dowiadywała się, że 
system eWUŚ nie potwierdza 
jej prawa do świadczeń. Aby 
otrzymać nieodpłatnie pomoc, 
musiała podpisać oświadczenie, 
że jest ubezpieczona. Jednak 
jeśli NFZ ustalił, że taka osoba 
nie była zgłoszona do ubezpie-
czenia, musiała potem zapłacić 
za leczenie.

Jakie zmiany 
wprowadzają nowe 
przepisy

Pacjenci w sytuacjach wska-
zanych powyżej (lub ich opieku-
nowie prawni) będą mogli złożyć 
oświadczenie o przysługującym 
prawie do świadczeń opieki 
zdrowotnej i uzyskać nieodpłat-
nie poradę lekarską (w tym pod-
stawowe badania laboratoryjne 
związane z realizacją świadczeń 
z zakresu POZ). Koszty tych 
świadczeń pokryje Narodowy 
Fundusz Zdrowia. Lekarz będzie 
mógł tym pacjentom wystawić 
recepty, jakie otrzymują osoby 
posiadające prawo do świadczeń. 
Jednak jeśli osoba, której wysta-
wiono receptę, pomimo złożenia 
przez nią oświadczenia okaże się 
nieubezpieczona, będzie musiała 
ponieść koszty refundacji.

Możliwość wstecznego 
zgłoszenia do 
ubezpieczenia 
zdrowotnego

Nowelizacja ustawy powo-
duje również, że jeśli osoba nie-
ubezpieczona (np. uczeń powyżej 
18 roku, student) skorzysta ze 
świadczeń z opieki zdrowotnej, 
może zgłosić się do ubezpie-
czenia wstecz, jeśli wcześniej 
spełniała przesłanki do objęcia 
ubezpieczeniem jako członek 
rodziny. Dzięki temu wskazani 
pacjenci będą mogli otrzymać 
pomoc lekarską, której kosztami 
nie będą już obarczani.

Kto zapłaci za wizyty 
lekarskie

Narodowy Fundusz Zdrowia 
poniesie koszty wizyty u lekarza 
POZ, jeśli osoba, która nie ma pra-
wa do świadczeń, złożyła oświad-

czenie o przysługującym prawie 
do świadczeń opieki zdrowotnej 
(lub system eWUŚ potwierdził 
jej prawo do świadczeń).

Czy pacjenci nadal 
będą potwierdzali 
prawo do świadczeń

Wprowadzane zmiany nie 
znoszą obowiązku potwierdzenia 
prawa do świadczeń i nie przewi-
dują żadnych zmian dotyczących 
sposobów jego potwierdzania. 
Od 1 stycznia 2013 r. pacjenci 
potwierdzają prawo do świad-
czeń przez:
 elektroniczne potwierdzenie 

za pośrednictwem systemu 
eWUŚ,

 złożenie oświadczenia o przy-
sługującym prawie do świad-
czeń opieki zdrowotnej,

 przedstawienie dokumentu pa-
pierowego potwierdzającego 
prawo do świadczeń.

Czym jest system eWUŚ

Jest to Elektroniczna Weryfi-
kacja Uprawnień Świadczenio-
biorców umożliwiająca natych-
miastowe potwierdzenie prawa 
pacjenta do świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych. Informacje 
zgromadzone w systemie eWUŚ 
są aktualizowane codziennie we-
dług danych otrzymywanych m.in. 
z ZUS i KRUS i przedstawiają stan 
uprawnień pacjenta w dniu, w któ-
rym dokonano sprawdzenia.
Stan prawny na 18.01 2017 r.

Maria Szwajkiewicz
Podstawa prawna: Ustawa z 
dnia 4 listopada 2016 r. o zmi-
anie ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych 
oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 2173).

Łatwiej do podstawowej 
opieki zdrowotnej

21 dni na odwołanie do sądu pracy 
także 14-dniowy termin do zło-
żenia w sądzie żądania nawią-
zania umowy o pracę, licząc od 
dnia doręczenia zawiadomienia 
o odmowie przyjęcia do pracy.

Ustawa z dnia 16 grudnia 
2016 r. o zmianie niektórych 
ustaw w celu poprawy otocze-
nia prawnego przedsiębiorców 

zmieniła przepisy kodeksu pra-
cy i wprowadziła 21-dniowy 
termin do wniesienia odwołania 
od wypowiedzenia, do wystąpie-
nia z żądaniem przywrócenia do 
pracy lub odszkodowania oraz 
nawiązania umowy o pracę. 
Stan prawny na 11.01.2017 r.

Łukasz Sulej 

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

http://www.solidarnosc.gda.pl/porady-prawne/
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SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność”
opracował Wojciech Matuszewski

Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

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

Rozmowa z DOROTĄ BOJAROWSKĄ-BUBLEJ, 
przewodniczącą Komisji Międzyzakładowej 
Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” w Słupsku

– Prezydent Andrzej 
Duda podpisał ustawę 
sejmową wprowadzają-
cą reformę szkolnictwa 
w Polsce, która przy-
wraca 8-letnią szkołę 
podstawową, 4-letnie li-
cea, a zarazem likwiduje 
gimnazja. Jaki jest stosu-
nek oświatowej „Solidar-
ności” do nadchodzących 
zmian?

– To, że reforma będzie 
wprowadzona, wiedzieli-
śmy wcześniej, ponieważ 
był to jeden z punktów 

programu wyborczego PiS, a więc nie ma tu żadnego zaskocze-
nia. Oświatowa „Solidarność” uważa, że ta reforma edukacji jest 
nam wręcz niezbędna. Dlaczego? Otóż teraz młodzież na szczeblu 
gimnazjalnym i licealnym nie jest należycie przygotowana, aby 
sprostać wymaganiom szkolnictwa wyższego. Mamy wiele sy-
gnałów z wyższych uczelni, że młodzież jest słabo przygotowana 
do studiów. Bardzo dobrym posunięciem naszym zdaniem jest 
też przywrócenie pięcioletnich techników i całego szkolnictwa 
zawodowego, które praktycznie nie istnieje. Wracając jeszcze do 
samego systemu kształcenia w gimnazjach i liceach ogólnokształ-
cących, to myślę, że niski poziom brał się stąd, że nie były reali-
zowane w całości podstawy programowe. Pierwsze lata w gimna-
zjach i liceach opierały się na powtórkach, a egzaminy oparte na 
testach nie kreowały samodzielnego myślenia.

– ZNP i środowiska nauczycielskie, powiedzmy, że zbliżo-
ne do nurtu liberalnego, są przeciwne reformie. Podkreślają, 
że podczas wdrażania nowego systemu będzie bardzo dużo 
zwolnień wśród nauczycieli. Jak „Solidarność” podchodzi do 
tej kwestii?

– Jesteśmy cały czas w kontakcie z ministerstwem, Prezydium 
Sekcji Krajowej Oświaty wielokrotnie spotykało się z panią mi-
nister Anną Zalewską, która zapewniła nas, że zwolnień na sze-
roką skalę nie będzie. Oczywiste jest, że przy przeprowadzaniu 
tak olbrzymiej reformy w całym kraju nie da się uniknąć jakichś 
przetasowań pracowniczych, część nauczycieli uczących w gim-
nazjach przejdzie do liceów. Powołana jest także komisja do spraw 
statusu nauczyciela, w której mają być określone przyjęte stan-
dardy – na przykład to, ile będzie uczniów w klasie i jaka będzie 
siatka godzin. To dla nas fundamentalna sprawa, gdyż od liczby 
godzin i liczby dzieci w klasie zależeć będzie liczba nauczycieli. 
Wprowadzona zostaje z powrotem historia, geografia, będzie też 
więcej godzin języka polskiego – myślę, że uczniom wyjdzie to 
na dobre.

Jeżeli chodzi jeszcze o sprawę zwolnień nauczycieli, to widzę tu 
dużą rolę samorządów, chodzi o zabezpieczenie środków finanso-
wych na wprowadzenie reformy, także kuratorium. Rozmawiałam 
ostatnio z panią kurator i powiedziała mi, że nie należy obawiać 
się zwolnień nauczycieli. Są odpowiednie wyliczenia, z których 
wynika, że tych zwolnień nie będzie, niemniej nauczyciele będą 
jednak musieli przenosić się do innych budynków szkolnych.

Podsumowując, nie obawiamy się wprowadzenia reformy 
w oświacie, a oczekujemy przede wszystkim podniesienia pozio-
mu kształcenia naszych uczniów i wzmocnienia więzi w relacji 
uczeń – uczeń i uczeń – nauczyciel.

– Dziękuję bardzo za rozmowę i proponuję powrót do te-
matu reformy po 1 września, gdy zacznie ona działać w prak-
tyce.

Druga część rozmowy 
ze STANISŁAWEM 
SZUKAŁĄ, 
przewodniczącym 
Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność” 
w Słupsku

– Zmieniła się sytuacja 
polityczna w kraju, od ponad 
roku rządzi Prawo i Sprawie-
dliwość, prezydentem wcze-
śniej został Andrzej Duda. 
Jak „Solidarność” ocenia 
nowe władze i jak się sytuuje 
Związek w nowej rzeczywi-
stości politycznej?

– Tak się właśnie stało, spo-
łeczeństwo dokonało wyboru. 
Przez ostatnie osiem lat rządów 
koalicji PO-PSL nie mieliśmy 
jakiejkolwiek formy dialogu. 
Przypomnę, że ówczesna Ko-
misja Trójstronna z winy rzą-
du de facto przestała działać, 
liberalna polityka, która była 
wcielana w życie, zawierała 
elementy antypracownicze, 
nie chciano z nami rozma-
wiać, a wręcz próbowano nas 
zastraszać, grożąc marginali-
zacją związków zawodowych, 
odrzucano głosy milionów 
Polaków, jak chociażby te do-
tyczące wieku emerytalnego, 
a przewodniczącego Piotra 
Dudę nie wpuszczono nawet 
do Sejmu. To są przykłady aro-
gancji tamtej władzy. Obecnie 
widzimy zupełnie nowy sposób 
traktowania społeczeństwa, jak 
i nas, związkowców.

Przypomnę, że przed wybo-
rami prezydenckimi podpisali-
śmy porozumienie z kandyda-
tem na prezydenta Andrzejem 
Dudą, gdzie zapisano nasze 
postulaty, między innymi przy-
wrócenie wieku emerytalnego 
na poziomie 60 lat dla kobiet 
i 65 lat dla mężczyzn. Relacje 
z nowym rządem na razie okre-
śliłbym jako dobre, spełniono 
nasze dwa główne postulaty. 
W zeszłym roku przywrócono 
poprzedni wiek emerytalny, 
wprowadzono – co także było 
naszym postulatem – mini-
malną płacę na poziomie 2000 
zł brutto i 13 zł na godzinę, 
wdrożono zasadę, że pracow-
nik musi dostać umowę o pra-
cę przed jej podjęciem – do tej 
pory było to prawo nagminnie 
łamane przez pracodawców. 
Przywrócono dialog społecz-
ny między związkami zawo-
dowymi, rządem a pracodaw-
cami, powstała Rada Dialogu 
Społecznego przy prezydencie 
RP, gdzie rotacyjnie przewod-
niczącymi są na przemian 
szefowie związków zawodo-
wych, pracodawców i rządu. 
Pierwszym przewodniczącym 

rady został jak wiadomo Piotr 
Duda. Te wszystkie działa-
nia mają charakter pozytyw-
ny i dają nadzieję na dobrą 
współpracę. Oczywiście nie 
wpadamy w hurraoptymizm 
i rządzącym będziemy stale 
patrzyli na ręce.

„Solidarność” w tej nowej 
rzeczywistości politycznej 
chce jak najwięcej wywalczyć 
dla zwykłych ludzi, aby i oni 
w końcu odczuli profity z roz-
woju kraju. Do tej pory na 
rozwoju korzystały tzw. wą-
skie grupy społeczne, nazywa-
jące siebie kastą albo elitą. To 
w ślad za naszymi działaniami 
już się zmienia. Czekamy nadal 
na spełnienie naszego kolejne-
go ważnego postulatu, a mia-
nowicie ograniczenia handlu 
w dni świąteczne i niedziele.

– Przejdźmy teraz do 
Regionu Słupskiego. Jak 
on wygląda na tle innych 
regionów w kraju? Chodzi 
mi o liczebność i działalność 
w ubiegłym roku, co się udało 
zrealizować, a co nie?

– Region Słupski ma swo-
ją specyfikę, dziś jest nieste-
ty najmniejszym regionem 
w strukturach NSZZ „Soli-
darność”, liczy 83 organi-
zacje, które zrzeszają 2982 
członków. Podczas ostatniego 

Walnego Zebrania Delegatów 
Regionu Słupskiego, które od-
było się w czerwcu ubiegłego 
roku, podsumowaliśmy nasze 
działania i postawiliśmy przed 
sobą nowe cele, do których 
zaliczyłbym cztery najważniej-
sze: rozwój Związku, szkolenia 
związkowe, działania eksperc-
kie i informację wewnątrz-
związkową.

Najważniejszy jest rozwój 
i tu mamy pewne sukcesy, po-
wstał bowiem specjalny pro-
gram rozwoju Związku w na-
szym Regionie, za który jest 
odpowiedzialny mój zastępca 
Tadeusz Pietkun, a korzystają 
z niego wszystkie organizacje 
zakładowe. Problemem jest do-
tarcie do większych zakładów 
na terenie byłego wojewódz-
twa słupskiego, były próby 
utworzenia związku na przy-
kład w Morpolu, ale niestety 
się nie udało. Mam nadzieję, 
że program „Budowa silnego 
związku”, który nabiera roz-
pędu, da w tym roku efekty 
w postaci powstania nowych 
organizacji i pozyskania no-
wych członków.

– Dziękuję za ciekawą 
rozmowę i życzę słupskiej 
„Solidarności” jak najwięk-
szej liczby członków.

Minął rokReformy
się nie boimy
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CZYTELNICY I MY

Na końcu 
JĘZYKA
Na końcu
JĘZYKA

Krzyżówka z archaikiem

Na rozwiązania (e-maile, listy 
tradycyjne, adresy w stopce 
na str. 2) czekamy do 15 
dnia następnego miesiąca od 
ukazania się tego wydania 
„Magazynu”. Rozlosowaliśmy 
nagrodę za rozwiązanie Krzy-
żówki z księciem niezłomnym 
z nr. 12/2016. Otrzymuje ją 
pan Stefan Stolc z Gdyni. 
Nagrodę wyślemy pocztą. 
Hasło brzmiało: „O gwiazdo 
prowadź nas aż do Betlejem 
bram”.

Tczew nad Wisłą
Tczew to nazwa miasta znajdującego się na terenach 
zasiedlonych przez człowieka już około 3000 lat przed 
naszą erą, miejscowości, która należy do najstarszych 
miast na Pomorzu Gdańskim. 

Pierwsza źródłowa wzmianka o Tczewie pochodzi z 1198 
r., kiedy to książę świecki Grzymisław nadał dobra 
ziemskie na Pomorzu gdańskiemu zakonowi joannitów. 

W wystawionym dokumencie wymienił osadę Trsow.

Pochodzenie nazwy Tczew

Etymologia nazwy miasta nie została dotąd wyjaśniona w 
sposób jednoznaczny. Jedno jest jednak pewne, że jest ona 
daleko starsza niż jego pierwszy zapis. W najstarszych pi-
sanych dokumentach z XII i XIII wieku występowały obok 
siebie dwie nazwy odnoszące się do tej samej albo nawet do 
dwóch sąsiadujących ze sobą osad. Jedni językoznawcy wy-
wodzili nazwę od wyrazu Tkaczewo, co oznaczałoby osadę 
tkaczy, inni od Derszewo, czyli od imienia Dersława, jeszcze 
inni od rzeczownika „trście” nazywającego trzcinę. Znane są 
hipotezy łączenia etymologii słowa z nazwą Etruskowie lub 
z językiem pruskim.

Zdaniem Urszuli Kęsikowej z Uniwersytetu Gdańskiego, 
zapisy źródłowe Tczewa – można podzielić na dwie grupy, w 
zależności od nagłosowego „t-” lub „d-”. 

Zapisy z „t-” pochodzą przede wszystkim z kancelarii pol-
skich, np. Trsow z 1198 r., Trssew z 1263 r., Tersew z 1286 r. 
Tczewa z 1565 r., Czewo z 1583 r., Tczewo z 1682 r., Tczew 
z 1683 roku. 

Zapisy z nagłosowym „d-” pochodzą z kancelarii niemiec-
kich lub takich kancelarii pomorskich, w których panowały 
niemieckie nawyki pisowniowe, np. Dersove z 1252 r., Dir-
szowe z 1255 r., Dirsaw z 1332 r., Dirschau z 1790 roku.

Ta dwoistość form sprawiała trudność przy analizie nazwy 
Tczew. Według Kęsikowej najbardziej przekonującą etymolo-
gię słowa Tczew zaprezentował profesor Stanisław Rospond, 
który udowodnił, że zapisy z nagłosowym „t-” są pochodzenia 
polskiego, a zapisy z „d-” – niemieckiego. Niemcy, nie mając 
opozycji spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych, mieszali 
te spółgłoski i w konsekwencji zastąpili głoskę „t” spółgłoską 
„d”; co spowodowało, że postać Dirschau zastępowała nazwę 
polską *Trśćew. 

W ten sposób można uznać, że słowo Tczew pochodzi od pol-
skiej nazwy topograficznej, utworzonej od rzeczownika „trście” 
– znaczącego ‘trzcina, sitowie’, a zatem określającego miejsce 
położone nad – porosłym sitowiem – brzegiem Wisły. 

Zmiany fonetyczne w nazwie 

Ponieważ w nazwie Trśćev była trudna do wymówienia 
grupa spółgłoskowa trść, zaszły w niej zmiany fonetyczne 
(spółgłoska „r” ubezdźwięczniła się i zanikła, a w nazwie 
Tćev „ć” zmieniło się na „cz”) – doprowadzające do uprosz-
czenia wymowy i teraz mamy słowo Tczew.

Co ciekawe!

Od 1252 r. stara nadwiślańska osada (dziś Tczew) stała się 
stolicą księstwa; bo tu Sambor II przeniósł z Lubiszewa swą 
siedzibę. Za przyzwoleniem księcia Sambora II Rada Miejska 
ukonstytuowała się już w 1258 roku, natomiast prawa miej-
skie Tczew miał od 1260 roku i w ten sposób powstanie rady 
wyprzedziło lokację miasta. Jest to jedyny tego typu przy-
padek na terenie dzisiejszej Polski. Tczewska Rada Miejska 
utworzona została wcześniej niż – uważane za najstarsze rady 
– rada we Wrocławiu (1261), w Krakowie (1264) czy w Po-
znaniu (1280), które w tych miastach powstały jednak kilka 
lub kilkanaście lat po nadaniu praw miejskich. W świetle tych 
faktów samorząd miasta Tczewa jest pierwszym w dziejach 
samorządem na obecnym obszarze Polski.

Barbara Ellwart

Ujawniono wszystkie spół-
głoski L i W. Litery w wysza-
rzonych kratkach utworzą 
rozwiązanie.

 wyskok, wybryk
 leczy bez uprawnień
 parlament w USA

W W

W

L

L L

L

W

L

L

L

 miejscowość koło Konina ze 
słynną bazyliką

 od południa graniczy z An-
glią

 miasto francuskiego szam-
pana

 orszak taneczny
 mały Hirek

 drzewo z rodziny różowa-
tych, brzęk

 straciła męża
 ptaki czczone w starożyt-

nym Egipcie
 zatonął w 1912 r.
 uwalnia od oskarżenia
 wierzy, że wszyscy ludzie są 

dobrzy
 archaik, kamienia łupanego
 wielki prorok Starego Testa-

mentu, jego następcą był 
Elizeusz

 ser jak kiełbasa
 Nowy …, kolebka amery-

kańskiego jazzu
 Kasprowy …
 internetowe odsyłacze
 dowcipy, psikusy
 czas. układać włosy
 szachowy manewr
 żart. spodnie
 święta wojna w islamie
 osąd, opinia
 kenijska metropolia
 czas. przejeżdżać koło jadą-

cego samochodu, roweru
 księżycowa bułeczka
 religijna uczta u dawnych 

chrześcijan
 miękka wełna na berety
 pirat komputerowy
 haracz, okup
 głaz narzutowy
 szpital, lecznica
 ciąg osób stojących obok 

siebie
(kas)

Już od kilku lat jest możli-
wość przekazywania 
1 procenta podatku na rzecz 
Pomorskiej Fundacji Edukacji 
i Pracy, której założycielem 
jest Region Gdański NSZZ 
„Solidarność” i Związek Pra-
codawców Forum Okrętowe.

Przekazanie 1 procenta 
podatku na rzecz naszej 
fundacji to najprostszy 

sposób wspierania ważnych 
społecznie celów, takich jak 
kształcenie przyszłych po-
koleń, promocja NSZZ „Soli-
darność” czy przygotowanie 
programów rozwojowych dla 
związkowych seniorów. Przy 
czym sami nie musimy wyjmo-
wać z portfela ani złotówki, 
nie musimy nawet wychodzić 
z domu.

Najprościej i najszybciej 
rozliczymy podatek, korzysta-

jąc z dedykowanego progra-
mu do rozliczeń podatkowych, 
który podobnie jak w latach 
ubiegłych znajduje się na stro-
nie internetowej fundacji i Re-
gionu, program do rozliczeń 
na swoich stronach udostęp-
nia również Regionalna Sekcja 
Oświaty.

Pamiętajmy o tym, że 
wspierając naszą fundację 
mamy większe szanse, że 
w przyszłości 1 procent do 
nas wróci w postaci dobrze 
wykształconych kadr, które ju-
tro przejmą stery gospodarki 
w województwie i kraju i do-
datkowo będą świadome roli, 
jaką w historii Polski odegrał 
NSZZ „Solidarność”. Może 
w przyszłości pójdziemy na 
świetny koncert albo będzie-
my powszechnie korzystać 
z nowoczesnych rozwiązań 
technicznych i okaże się, że 

Rozlicz PIT i przekaż 1 procent 
Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy 

KRS 0000337122
80-855 Gdańsk

ul. Wały Piastowskie 24, 
tel. 58 308 43 56

było to możliwe dlatego, że 
1 procent twojego podatku 
trafił do Pomorskiej Fundacji 
Edukacji i Pracy.

Więcej na temat fundacji 
można się dowiedzieć na: www.
pomorskafundacja.org.pl
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WIEŚ Z DWOREM ZWANYM ZAMECZKIEM

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

REKLAMA

Nad jeziorem Salino, 
w gminie Gniewino, 
leży wieś o tej samej 

nazwie co jezioro, czyli Salino. 
Opowieść o tym miejscu nale-
ży zacząć od wyspy na owym 
jeziorze, gdyż we wczesnym 
średniowieczu, między X a XI 
wiekiem, rozlokował się na niej 
gród. Archeolodzy twierdzą, 
że był to największy tego typu 
obiekt na Pomorzu i zapewne je-
den z najważniejszych ośrodków 
ziemi białogardzkiej. Niewiele 
po nim zostało, nigdzie też nie 
jest wzmiankowany. Zachował 
się jedynie majdan i fragment 
wału, na którym przed wiekami 
wznosiła się drewniano-ziemna 
konstrukcja obronna. Na majda-
nie, czyli w środku, między wa-
łem, archeolodzy znaleźli sporo 
fragmentów ceramiki glinianej, 
groby skrzynkowe, w których 
znajdowały się popielnice twa-
rzowe, a także nieliczne przed-
mioty codziennego użytku oraz 
przedmiot o nieznanym zasto-
sowaniu, wykonany z brązu, 
dekorowany ornamentem drze-
wa życia.

Wróćmy jednak do wsi, po 
kaszubsku zwanej Sôlëno albo 
Solëno, która przez stulecia była 
miejscowością niemiecką i dość 
długo wchodziła w skład dóbr 
chynowskich. To właśnie w Sali-
nie, a nie w Chynowie, znajdował 
się kościół parafialny, do którego 

uczęszczali właściciele chynow-
skiego pałacu. Wzniesiono go już 
w XIII wieku i była to budowla 
jednonawowa, o konstrukcji sza-
chulcowej z czteroboczną wieżą. 
W pierwszej połowie XVI wieku 
parafię przejęli ewangelicy i tak 
było aż do 1945 roku. W 1838 
roku stary budynek kościoła roze-
brano i na jego miejscu postawio-
no nowy, tym razem kamienny, 
istniejący do dzisiaj kościół pw. 
św. Józefa. Jest to masywna, neo-
romańska, trzynawowa i prosto-
kątna budowla z dwuspadowym 
dachem i ceglaną wieżą. W jej 
wnętrzu znajduje się kilka obiek-
tów ze starego kościoła, między 
innymi płyta nagrobna Johana 
Chinow z 1626 roku.

W dokumentach Saulin 
(niemiecka nazwa wsi) po raz 
pierwszy został wymieniony 
w 1268 roku. Niektórzy twier-
dzą, że był to rok 1283, kiedy to 
dobra salińskie zostały nadane 
cystersom z klasztoru w Buko-
wie przez pomorskiego księcia 
Warcisława II. Kolejna infor-
macja pochodzi z 1344 roku 
i wiąże się z nadaniem wielkiego 
mistrza krzyżackiego Rudolfa 
Koeniga dochodów ze wsi na 
uposażenie szpitala Świętego 
Ducha w Gdańsku. Właścicieli 
Salina było wielu, ale z Chyno-
wiem łączą je dwa rody. W XVI 
i XVII wieku wieś należała do 
rodziny von Chinow. Następnie 

w 1704 roku przeszła w ręce 
Michała Ernesta von Rexin. To 
za jego panowania w Salinie po-
wstał, jak to miejscowi określali, 
Szwedzki Zameczek.

Spis inwentarza sporządzony 
w 1784 roku podaje, że w Sali-
nie oprócz kościoła istniał młyn 
wodny, plebania i zamek. In-
formacja o zamku jest nieco 
intrygująca, bowiem w rzeczy-
wistości był to nieduży dworek, 
dzisiaj uznawany za unikatowy 
przykład wiejskiej architektury 
na Pomorzu Gdańskim. Na-
zwanie owego dworu zamkiem 
wynika z faktu, że jest to bu-
dowla alkierzowa, czyli z dwo-
ma wyraźnie wydzielonymi 
w bryle budynku narożnikami, 
gdzie znajdują się pomieszcze-
nia mieszkalne. W rzucie dwór 
przypomina zamek z dwiema 

obciętymi wieżami, a jest to tyl-
ko parterowy budynek o kon-
strukcji szachulcowej, kryty 
trzcinową strzechą. Dwór był 
własnością rodziny Rexin do 
drugiej wojny światowej, po-
tem przejął go Skarb Państwa. 
Obecnie znajduje się w rękach 
prywatnych i mieści się w nim 
gospodarstwo agroturystyczne. 
Niektórzy twierdzą, że jest to 
dwór polski wzniesiony w XVI 
wieku, aczkolwiek nie ma na to 
potwierdzenia, chociaż w historii 
zdarzają się niespodzianki.

Z Salinem wiąże się też le-
genda o Białej Damie, która 
w dniu swojego ślubu utonęła 
w jeziorze i do dzisiaj niektórym 
się ukazuje.

Jeśli dotrzemy już do Salina, 
to warto udać się na tamtejszy 
cmentarz, a raczej cmentarze: 
stary i zniszczony ewangelicki 
i nowy katolicki, gdzie na na-
grobkach mieszają się nazwiska 
polskie i niemieckie. Warto tam 
zwrócić uwagę na klasycystycz-
ną kaplicę grobową rodziny von 
Rexinów z 1890 roku. Niegdyś 
na gzymsie pod szczytem znaj-
dował się napis, werset z Ewan-
gelii św. Jana (J 11,25): „Ich 
bin die Auferstehung und das 
Leben”, co oznacza: „Jestem 
zmartwychwstaniem i życiem”.

Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Salino, dwór alkierzowy.

Ostatnio odwiedzaliśmy pałac w Chynowiu. Osiem kilometrów na północny zachód od owego pałacu leży wieś Salino, która 
ma sporo wspólnego z Chynowiem. Aczkolwiek, aby z Chynowia dotrzeć do Salina samochodem, należy pokonać znacznie 
dłuższą trasę, jadąc przez wsie Nowy Młot i Dąbrówka. Prościej jest jednak nie zajeżdżać do Chynowia, tylko z głównej drogi 
Wejherowo – Żelazno skręcić w Mierzynie na Salino. Czy warto? Sami się Państwo przekonajcie.

Salino, kościół.

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

 

Przewodniczący i sekretariat 
pok. 107, 308 43 52, 308 44 41 
301 88 54 fax: 308 44 18  
prezydium@solidarnosc.gda.pl 

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

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

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

Dyrektor Biura ZRG, pok. 110 
308 42 60 

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

Kadry, pok. 127, 308-42-97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uwaga! przed każdym  
nr. telefonu dodajemy 58


