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„S” w IKEA Industry
IKEA Industry to największa w Polsce i jedna 
z największych w Europie fabryk mebli. 
W naszym kraju zatrudnia około 3 tys. 
pracowników. Obecnie do „Solidarności” 
należy ponad 350 osób, ale liczba członków 
stale rośnie. – Nieważne, ile problemów uda 
się rozwiązać, zawsze zostanie jeszcze coś do 
zrobienia. To ludzie, pracownicy, muszą chcieć 
rozwiązać problem i aktywnie działać, aby 
tak się stało. Bez wsparcia pracowników nie 
jesteśmy w stanie nic zrobić – mówi Michał 
Kukuła, przewodniczący Komisji Międzyza-
kładowej w IKEA Industry Poland.

65 mld $ kontra 14 zł/h
W lipcu przedstawiciele Amazon, amerykań-
skiego przedsiębiorstwa handlu elektroniczne-
go, zaprezentowali oficjalny raport finansowy.
Zysk netto za drugi kwartał bieżącego roku 
wyniósł 857 mln dolarów, a właściciel firmy
Jeff Bezos (z majątkiem wartym 65,7 mld 
dolarów) awansował na liście najbogatszych 
ludzi świata na 3. miejsce. Tymczasem więk-
szość pracowników Amazon w Polsce zarabia 
14 zł brutto za godzinę swojej ciężkiej pracy. 
Zatrudnione w magazynach osoby narzekają 
na niewspółmiernie niskie zarobki w porówna-
niu z ciężką pracą, którą wykonują. Pracownicy 
w polskich centrach zarabiają około 2300 zł 
brutto miesięcznie, pracując 10 i pół godziny 
dziennie. „Solidarność” uczestniczy w global-
nej kampanii „Związki zawodowe razem dla 
dobrych miejsc pracy w Amazon” koordyno-
wanej przez UNI Global Union.

Ustawa o aktywizacji 
przemysłu

Sejm uchwalił ustawę o aktywizacji prze-
mysłu okrętowego. Zakłada ona zwolnienie 
stoczni z podatku VAT, wybór między CIT 
a zryczałtowanym 1-procentowym podatkiem 
od wartości sprzedanej produkcji, a także 
możliwość włączenia stoczni do specjalnych 
stref ekonomicznych. Ustawę przygotowało 
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej. (Więcej na str. 9)

Płaca minimalna w górę
Minimalne wynagrodzenie za pracę ma 
ruszyć ostro w górę już w 2017 roku. Firmy 
będą płacić osobom zatrudnionym na umowy 
o pracę co najmniej 2 tys. złotych brutto. 
Rząd nie kryje, że wzrost płac ma towarzy-
szyć też optymistycznym prognozom sytuacji 
gospodarczej, dlatego kwota minimalnego 
wynagrodzenia określona w projektowanym 
rozporządzeniu jest wyższa o 138 złotych niż 
minimum wynoszące obecnie 1862 złote.
Rząd jest przekonany, że kwota uwzględnia 
prognozowany w 2017 roku wzrost cen 
towarów i usług konsumpcyjnych. Została 
też powiększona dodatkowo o 2/3 wskaźnika 
prognozowanego realnego przyrostu produk-

tu krajowego brutto w kolejnym roku. Przy-
pomnijmy więc, że poważne gospodarki 
nie boją się godziwie płacić za wykonaną 
pracę. W Niemczech przed dwoma laty ko-
alicja czerwono-czarna, czyli SPD i chadecja, 
przyjęła, że od 2015 roku w całych Niemczech 
obowiązuje ustawowa płaca minimalna 8,50 
euro za godzinę pracy (to dla nas poziom 
marzeń). Po wprowadzeniu tej regulacji stopa 
bezrobocia w Niemczech jest najniższa od 
zjednoczenia w 1990 roku. I było to możliwe 
przy spadku globalnej koniunktury.

Porozumienie płacowe 
w Poczcie Polskiej
Wynagrodzenia zasadnicze większości 
pracowników Poczty Polskiej wzrosną o 100 
zł brutto. Podwyżkę gwarantuje załodze 
firmy porozumienie płacowe podpisane
19 lipca przez reprezentatywne organi-
zacje związkowe i zarząd spółki. Zgodnie 
z zapisami porozumienia podwyżkami objęci 
zostaną pracownicy, których wynagrodzenia 
zasadnicze nie przekraczają 4 tys. zł brutto, 
czyli ponad 71 tys. osób, co stanowi zdecy-
dowaną większość zatrudnionych w Poczcie 
Polskiej. – Na pewno nie są to podwyżki, 
o których wszyscy byśmy marzyli. Wzięliśmy 
jednak pod uwagę bardzo trudną sytuację 
ekonomiczną firmy. Mam nadzieję, że jest to
dopiero początek współpracy z nowym za-
rządem nad stworzeniem realnej możliwości 
dalszego wzrostu wynagrodzeń pocztowców 
– mówi Bogumił Nowicki, przewodniczący 
Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidar-
ność” Pracowników Poczty Polskiej.

Podatek dla hipermarketów
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę 
o podatku detalicznym. Ustawa zakłada 
wprowadzenie dwóch stawek podatku od 
sprzedaży detalicznej – 0,8 proc. od przychodu 
między 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie i 1,4 
proc. od przychodu powyżej 170 mln zł mie-
sięcznie. Sklepy, które nie osiągną przychodu 
w wysokości 17 mln zł, nie zapłacą podatku.

Lepsza ochrona 
pracowników tymczasowych
Agencje pracy tymczasowej będą musiały 
mieć solidne zabezpieczenie finansowe, aby
móc prowadzić swoją działalność. Zaostrzenia 
wymogów wobec nich chce rząd. Według 
projektu ustawy przygotowanej przez resort 
pracy agencje pracy tymczasowej będą mu-
siały mieć 104,5 tys. zł zabezpieczenia, aby 
legalnie działać na rynku. Mają być one m.in. 
gwarancją, że pracownicy otrzymają należne 
wynagrodzenie. Na Pomorzu na koniec 2015 
r. działało 75 takich pośredników. Zatrud-
niali oni 54,7 tys. pracowników. Pracownicy 
„tymczasowi” podpisują umowę z agencją, 
jednak pracę świadczą na rzecz innej firmy,
np. ochroniarskiej czy dużego centrum 
handlowego. Niejednokrotnie zdarzało się, że 
agencje przejmowały pracowników od danej 
firmy, a następnie byli oni „wypożyczani” do
tej samej firmy. Firmy jednak nie musiały za
nich płacić dotychczasowych składek na ZUS 
czy zdrowotnych i w ten sposób znacznie 
obniżały koszty pracownicze.

„S” przeciwko płacowej 
dyskryminacji Polaków
Komisja Europejska pozostała przy swojej 
propozycji zmian do dyrektywy o delegowa-
niu pracowników. Polegają one na wprowa-
dzeniu zasady „równa płaca za równą pracę”, 
o co NSZZ „Solidarność” od zawsze zabiegał 

na forum europejskim. 20 lipca KE odrzuciła 
tzw. żółtą kartę, czyli sprzeciw 11 państw Unii 
Europejskiej, w tym polskiego rządu, wobec 
tej zmiany. „Odbieramy to jako nasz sukces 
i czekamy na konkrety” – mówi ekspert 
„Solidarności” Sławomir Adamczyk.

Uśmiech papieża 

Przeszedł selekcję niemal jak kandydat do 
lotu w kosmos. Motorniczy Krzysztof Torba, 
członek „Solidarności”, został wybrany 
spośród 625 motorniczych zatrudnionych 
w krakowskim MPK i poprowadził słynny 
papieski tramwaj. – Byłem z Nim dłoń 
w dłoń. I bardzo się z tego cieszę – wspo-
mina Krzysztof Torba, który siadł za sterami 
papieskiego tramwaju.

Pożegnanie kard. Franciszka 
Macharskiego

– Zostawił głęboki ślad na tej ziemi i w ludz-
kich sercach – powiedział w homilii metro-
polita krakowski kard. Stanisław Dziwisz. 
Trumna z ciałem kard. Franciszka Machar-
skiego została złożona w krypcie biskupów 
krakowskich, która znajduje się pod konfesją 
św. Stanisława w katedrze na Wawelu. 
W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział 
przedstawiciele najwyższych władz państwo-
wych: prezydent Andrzej Duda z małżonką, 
premier Beata Szydło, arcybiskupi i biskupi, 
a także najbliższa rodzina zmarłego i tłumy 
wiernych. W uroczystościach uczestniczyła 
delegacja gdańskiej „Solidarności”.

Potrzebna, ale spóźniona 
i niepełna
Ustawa ograniczająca możliwość przekształcania 
szpitali w spółki prawa handlowego jest potrzeb-
na, ale weszła w życie zbyt późno – oceniają 
związkowcy z „Solidarności”. Ich obawy budzi 
także zapis umożliwiający dzierżawę publicznych 
placówek medycznych.
W lipcu zaczęła obowiązywać zmieniona ustawa 
o działalności leczniczej. Nowela zakłada zniesienie 
obowiązku przekształcania zadłużonych szpitali 
podległych samorządom w spółki prawa handlo-
wego. Zmiana ma powstrzymać przekształcenia 
publicznych placówek służby zdrowia w spółki, 
a następnie ich sprzedaż prywatnym firmom.

Doradzą w sprawach 
niepełnosprawnych
Rozszerzony skład Krajowej Rady 
Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych, 
zmiany dot. tworzonych w zakładach 

pracy chronionej zakładowych funduszy 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 
nowe zasady wydawania legitymacji dla 
osób z niepełnosprawnością – to rozwiązania 
zawarte w przyjętej przez Senat nowelizacji 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
O udział w Krajowej Radzie Konsultacyjnej 
ds. Osób Niepełnosprawnych związków 
zawodowych zabiegał m.in. NSZZ 
„Solidarność” już w trakcie dyskusji na 
temat tego projektu w Radzie Dialogu 
Społecznego. Podkreślał rolę związków, 
ale także pracodawców, w tworzeniu 
i analizowaniu rozwiązań dotyczących osób 
niepełnosprawnych, a głównie ich aktywizacji 
zawodowej czy zapewnieniu wsparcia 
finansowego ze strony państwa. W przyjętej 
przez Senat ustawie postulat zgłaszany 
w RDS został uwzględniony.

Jarosław Szarek nowym 
prezesem IPN

Doktor Jarosław Szarek złożył w Sejmie 
ślubowanie i formalnie został nowym 
prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Jest 
on absolwentem Wydziału Historycznego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopień dok-
tora uzyskał na Wydziale Historii i Dziedzic-
twa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego 
Jana Pawła II w Krakowie. W latach 80. był 
zaangażowany w działalność opozycyjną, po 
wprowadzeniu stanu wojennego uczestni-
czył w pomocy osobom internowanym i wię-
zionym, kolportował i drukował podziemną 
prasę. Przez wiele lat był pracownikiem 
Oddziału IPN w Krakowie. Jest autorem 
wielu artykułów i książek historycznych 
o najnowszych dziejach Polski.

Spotkanie z IG Metall

W Gdańsku odbyło się dwudniowe spotka-
nie związkowców NSZZ „Solidarność”, OPZZ 
i niemieckiego IG Metall, reprezentujących 
branżę metalową. Ponad 20 uczestni-
ków spotkania debatowało nad sytuacją 
ekonomiczną i polityczną w obu krajach, 
sytuacją związków zawodowych i ich dzia-
łaniami, a w szczególności negocjacjami 
zbiorowymi. Istotną część obrad stanowiła 
tematyka działań dotyczących organizo-
wania pracowników, pracy młodzieży oraz 
związanego z tym pomysłu utworzenia 
Transnarodowej Inicjatywy Partnerskiej 
służącej wzmocnieniu uzwiązkowienia 
w branży metalowej.



3Nr 9/wrzesień 2016

W REGIONIE


AKTUALNOŚCI

W numerze między innymi:
NSZZ „Solidarność” walczy o wolne od handlu niedziele. Zwró-
cimy ten dzień rodzinom. W 1980 roku strajkujący robotnicy 
domagali się wolnych sobót. Teraz związkowcy upominają się 
o wolne niedziele.

Wolne niedziele dla rodziny!, str. 6
Rozmowa z prof. TERESĄ LISZCZ, sędzią Trybunału Konstytucyj-
nego w stanie spoczynku, byłą posłanką AWS

Obowiązek sprawiedliwości społecznej, str. 8

– Związek zawodowy jest głosem pracownika, który pracodawca 
nie tylko może, ale wręcz musi usłyszeć – takiego argumentu 
używa Marek Szpucha, przewodniczący Komisji Podzakładowej 
NSZZ „Solidarność” w Alior Banku, zachęcając pracowników do 
przyłączenia się do Związku.

Związek zawodowy to głos pracownika, str. 11

Lista 21 postulatów z Sierpnia ’80. Sprawdziliśmy, jak ten swo-
isty testament został zrealizowany w praktyce, zwracając uwagę 
na literę, ale przede wszystkim ducha historycznych postulatów.

Testament Sierpnia ’80 – aktualny!, str. 12

Trójmiejscy portowcy 7 lipca wzięli udział w Światowych Dniach 
Protestu Dokerów – Dockers Day of Action. Akcja była częścią 
kampanii w obronie godności pracowników portowych na 
całym świecie. 

Międzynarodowy protest dokerów, str. 9

Związkowcy z SM Polmlek-
Maćkowy przy grobie
ks. Jerzego

W dniach 9 i 10 lipca służbę przy grobie 
bł. księdza Jerzego Popiełuszki pełnili 
przedstawiciele Organizacji Związkowej 
NSZZ „Solidarność” SM Polmlek-Maćko-
wy: Zbigniew Sikorski, Mirosław Kirol, 
Henryk Kuchta oraz Grzegorz Pana-
siuk. W 2015 r. związkowcy z Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S” 18 razy pełnili służbę 
przy grobie swojego patrona w parafii św. 
Stanisława Kostki. W działanie zaan-
gażowało się łącznie 131 osób (w tym 
64 po raz pierwszy, a 14 dwukrotnie 
w ciągu roku) z organizacji „S” w: Stoczni 
Remontowej Shipbuilding SA (dwukrot-
nie), porcie Gdańsk (dwukrotnie), Stoczni 
Gdańsk SA (dwukrotnie), ZF Polpharma, SM 
Polmlek-Maćkowy, Podmiotu Leczniczego 
„Copernicus”, Stoczni Marynarki Wojennej, 
Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowe-
go, a także z Sekcji Oświaty i Wychowania 
Regionu Gdańskiego, Oddziału NSZZ 
„S” w Chojnicach, Regionalnej Komisji 
Rewizyjnej, Regionalnej Sekcji Emerytów 
i Rencistów, Koła Emerytów i Rencistów 
w NSZZ „S” oraz Bractwa Oblatów św. 
Brygidy w Gdańsku (dwukrotnie).

Święto Sali BHP

Nowa aranżacja historycznej Sali BHP Stoczni 
Gdańskiej, przywracająca jej wygląd z czasu 
podpisania Porozumień Sierpniowych, otwar-
ta. – To swoista kapsuła czasu, która przenie-
sie nas do roku 1980 – przekonuje zarządca 
sali Mateusz Smolana. Otwierający wystawę 
zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” Tadeusz Majchrowicz 
w obecności kilkuset osób obecnych na 
uroczystości długo wymieniał tych, dzięki 
którym powstała ta wystawa. Wymieniał 
m.in. twórców dioramy: Sławomira Rako-
wieckiego oraz Jana Nałęcza, stojącego na 
czele warszawskiej grupy REKO, modelarzy, 
wykonawców dioramy. – Ta wspaniała insta-
lacja przenosi nas w świat, którego już nie 
ma. Tu są budynki i miejsca już nieistniejące, 
ale dzięki tej dioramie będziemy mogli go na 
nowo oglądać – mówił Tadeusz Majchrowicz. 
Przewodniczący szczególnie też podziękował 
Wojciechowi Kwidzińskiemu, prezesowi 
Fundacji Promocji Solidarności, oraz zarządcy 
sali Mateuszowi Smolanie, którzy takie przed-
sięwzięcia wymyślają i skutecznie doprowa-
dzają do ich realizacji.

Kwiaty pod pomnikami oraz 
uroczysta msza święta

W program obchodów 36 rocznicy Sierp-
nia 1980 wpisały się również uroczystości 
organizowane przez Stowarzyszenie Godność. 
15 sierpnia złożono wiązanki kwiatów pod 
pomnikiem Jana Pawła II i Ronalda Reagana, 
a następnie pod pomnikiem Marszałka Józefa 
Piłsudskiego oraz pod pomnikiem Anny Walen-
tynowicz. Odprawiona została uroczysta msza 
święta za ojczyznę w bazylice Mariackiej; mszy 
przewodził biskup pomocniczy archidiecezji 
gdańskiej ks. bp Wiesław Szlachetka.

„Solidarność” rośnie w siłę
W ostatnim czasie powstały nowe organizacje 
związkowe: w Muzeum II Wojny Światowej, 
pilotów morskich oraz w Izopanelu sp. z o. o. 
i Zakładzie Utylizacji Odpadów Stałych sp. 
z o.o. w Tczewie. (Więcej na str. 14)

Kierowcy nie chcą krawatów
– Problem wydaje się być tylko z pozoru śmiesz-
ny. Chodzi jednak o bezpieczeństwo kierowcy 
i pasażerów, ale też o komfort pracy. Uważam, 
że sprawą powinna zająć się Państwowa 
Inspekcja Pracy – mówi Leszek Stodolski, prze-
wodniczący KZ NSZZ „S” w Przedsiębiorstwie 
Komunikacji Trolejbusowej Gdynia. Związkowcy 
ze spółek przewozowych w Gdyni domagają 
się od zarządców ich firm, aby znieśli oni obo-
wiązek noszenia przez kierowców krawatów. 
Argumentują, że stwarza to duże niebezpie-
czeństwo zarówno dla samych kierowców, ale 
w konsekwencji też dla pasażerów. W Gdyni 
zdarzały się przypadki, że agresywni pasażerowi 
dusili krawatami kierowców.

Związkowcy będą się 
przyglądać klasie zawodowej
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kła-
ninie ma powstać w nowym roku szkolnym 
klasa, nad którą patronat ma objąć gdyńska 
Stocznia Remontowa „Nauta”. Uczniowie w 
ramach zajęć przygotowujących do zawodu 
spawacza i montera kadłubów będą wykony-
wali praktyki na terenie stoczni, a absolwenci 
będą mogli liczyć na zatrudnienie w stoczni. 
Nie wiadomo jeszcze, jak liczna ma być klasa, 
na razie 20 osób złożyło podania do szkoły.
– Będziemy się przyglądać uczniom podczas 
praktyk, m.in. w jaki sposób są traktowani, 
czy są odpowiednio przeszkoleni  w zakresie 
przepisów BHP. Będziemy namawiać ich, by w 
razie problemów korzystali z naszej pomocy. 
Sama jednak inicjatywa jest przez nas na 
tym etapie oceniana pozytywnie. Szczegółów 
jeszcze nie znamy – mówi Andrzej Janzen, 
przewodniczący KM Stoczni Remontowej 
„Nauta” SA.

Dzień „S” w Malborku
Tradycyjnie co roku Region Gdański NSZZ „S” 
oddział w Malborku razem z miastem Mal-
borkiem organizują festyn rodzinny z okazji 
Dnia „Solidarności”. Tym razem festyn, który 
miał upamiętnić 36 rocznicę podpisania Po-
rozumień Sierpniowych, przypadł na sobotę, 
27 sierpnia. Szczególnie zadbano o najmłod-
szych uczestnikach wspólnej zabawy, przygo-
towano bowiem animacje dla dzieci i występ 
teatrzyku „Tajemnice cyrkowego klauna”. 
Pomyślano także o starszych mieszkańcach 
Malborka. Jako gwiazdę specjalnego koncertu 
zaproszono Patryka Kumora.

Główne uroczystości
Komisja Krajowa i Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” we 

współpracy z miastem Gdańskiem i Europejskim Centrum Solidarności oraz 
Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku zapraszają 31 sierpnia 
2016 roku na obchody z okazji 36 rocznicy strajków w 1980 roku i powstania 
NSZZ „Solidarność”.

Program uroczystości:
 Godz. 14.00, Gdańsk – Uroczyste zebranie w Sali BHP Stoczni Gdańskiej 

(m.in. wystąpienia: Andrzeja Dudy – prezydenta RP, Piotra Dudy – prze-
wodniczącego KK, Krzysztofa Dośli – przewodniczącego ZRG; Wręczenie 
odznaczeń; Wręczenie stypendiów z Funduszu Stypendialnego NSZZ „So-
lidarność” w Gdańsku).

 Złożenie kwiatów pod Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej.
 Godz. 17.00 – msza św. w bazylice pw. św. Brygidy (ks. abp Sławoj Leszek 

Głódź – metropolita gdański, ks. proboszcz Ludwik Kowalski) oraz złoże-
nie kwiatów pod pomnikiem ks. prałata Henryka Jankowskiego.

Sierpień 1980. 36 rocznica

Wycieczka, dostęp do sali sportowej czy impreza integracyjna 
finansowana z funduszu świadczeń socjalnych  nie zawsze będą 
uznane za przychód pracownika. Można również udostępnić je 
dla wszystkich uprawnionych na jednakowych zasadach.

Wycieczki z funduszu po nowemu, str. 20§
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SP     JRZENIE Od 2017 roku za godzinę 
pracy nie wolno będzie 
płacić mniej niż 12 zł, 

a po waloryzacji – około 13 
zł – przewiduje nowelizacja 
ustawy o minimalnej stawce 
godzinowej za pracę, którą pod-
pisał prezydent Andrzej Duda. 
W podpisanej 5 sierpnia ustawie 
zapisano, że minimalna stawka 
wyniesie 12 zł za godzinę, ale 
kwota waloryzowana będzie co 
roku – w zależności od wzrostu 
minimalnego wynagrodzenia 
za pracę na etacie. Ponieważ 

Solidarność” sprzeciwia 
się zmianom dotyczą-
cym inspekcji sprawują-

cych kontrolę nad żywnością. 
Prezydium Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” nega-
tywnie zaopiniowało poselski 
projekt ustawy o Inspekcji 
Żywności. W ocenie Związku 
połączenie w rękach jednego 
organu administracji publicznej 
zadań związanych z produk-
cją rolną oraz jednocześnie jej 
kontrolą jest zdecydowanie nie-
właściwe i może prowadzić do 
wielu nadużyć. Proponowane 

Minimalna stawka 
w 2017 r. będzie obowiązywa-
ła nowa kwota wynagrodzenia 
minimalnego (zgodnie z propo-
zycją rządu – 2 tys. zł brutto), 
również godzinowa stawka mi-
nimalna zostanie automatycznie 
zwaloryzowana. W kolejnych 
latach kwota będzie podwyż-
szana w konsultacji z Radą 
Dialogu Społecznego w ramach 
negocjacji dotyczących wzrostu 
minimalnego wynagrodzenia 
za pracę na etat i stawki go-
dzinowej. Za wypłacanie wy-
grodzenia w wysokości niższej 

od obowiązującej minimalnej 
stawki godzinowej będzie 
grozić kara grzywny od 1 tys. 
do 30 tys. zł. Zgodnie z usta-
wą dodatek za pracę w porze 
nocnej nie będzie wliczany do 
wynagrodzenia. Z ustawy wy-
kreślono też zmniejszenie – do 
80 proc. – kwoty minimalnego 
wynagrodzenia dla młodych 
pracowników. Ustawa i staw-
ka godzinowa wejdą w życie 1 
stycznia 2017 r., ale część prze-
pisów wcześniej – w dniu ogło-
szenia ustawy i 1 września br.

„Solidarność” nie rezygnuje ze starań 
o zaliczenie okresu składkowego do emerytur

Prezydium Komisji Krajowej 
pozytywnie oceniło decyzję 
rządu w sprawie obniżenia 

wieku emerytalnego, jednak nadal 
będzie podejmować działania, aby 
w ustawie znalazł się dodatkowy 
zapis o możliwości przejścia na 
emeryturę dla osób legitymują-

cych się okresem składkowym 35 
lat dla kobiet i 40 dla mężczyzn 
bez względu na wiek. „Solidar-
ność” przypomina, że obniżenie 
wieku emerytalnego jest spełnie-
niem deklaracji złożonej podczas 
Ogólnopolskich Dni Protestu 
w 2012 roku. Wtedy Piotr Duda, 

lider Związku, obiecał, że ustawa 
PO-PSL o podwyższeniu wieku 
emerytalnego trafi do kosza. To 
co niepokoi zwiazkowców, to 
fakt, że proponowana data wej-
ścia w życie nowych przepisów 
o obniżeniu wieku emerytalnego 
jest bardzo odległa. .

„Nie” dla zmian w kontroli nad żywnością
w projekcie połączenie trzech 
inspekcji podległych ministro-
wi rolnictwa i rozwoju wsi, 
tj. Inspekcji Weterynaryjnej, 
Państwowej Inspekcji Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji 
Jakości Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych oraz prze-
jęcie części zadań Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji 
Handlowej w zakresie urzędo-
wej kontroli żywności „byłoby 
możliwe wyłącznie w zakresie 
inspekcji podległych Ministrowi 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy 
jednoczesnym podporządkowa-

niu nowej instytucji Prezesowi 
Rady Ministrów”. Jednocześnie 
zaniepokojenie budzi zaplano-
wane w projekcie rozbicie struk-
tur organizacyjnych Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej. Prezydium 
KK podkreśla, że komplekso-
wy nadzór sprawowany przez 
organy Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej funkcjonuje od wielu 
lat i sprawdził się również w sy-
tuacjach kryzysowych. Toteż 
„Solidarność” stoi na stanowi-
sku, że obszar ten całościowo 
powinien pozostać w kompe-
tencji ministra zdrowia.

Tak jak zapowiadał głów-
ny inspektor pracy, 15 
s ie rpn ia  inspektorzy 
w całej Polsce wyruszyli 
w tym dniu ustawowo 
wolnym od pracy do pla-
cówek handlowych, aby 
skontrolować, czy właści-
ciele sklepów przestrze-
gają przepisów dotyczą-
cych ograniczenia pracy 
w święta.

W województwie po-
morskim inspek-
torzy Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Gdań-
sku rozpoczęli 47 postępowań 
kontrolnych. Jak zaznacza 
Piotr Prokopowicz, zastępca 
okręgowego inspektora pracy 
w Gdańsku ds. nadzoru, to pra-
wie trzykrotnie więcej niż pla-
nowano. W ośmiu placówkach 
ujawniono, że właściciele tego 
dnia zatrudniali 14 swoich pra-
cowników, z czego w dwóch 

15 sierpnia pod kontrolą PIP
przypadkach inspektorzy 
stwierdzili zawarcie umowy 
zlecenia z własnym pracowni-
kiem na pracę w święto.

– Z samej tylko obserwacji 
widać było, że wiele sklepów 
osiedlowych, które czynne były 
w święto majowe, tym razem 
było zamkniętych. Zapewne 
sama zapowiedź przeprowa-
dzenia kontroli była dla wielu 
właścicieli sklepów przestrogą 
– mówi Piotr Prokopowicz.

Inspektorzy przeprowadzili 
także kontrole w dwóch pla-
cówkach, w których w święto 
26 maja stwierdzono nieprawi-
dłowości.

– Tym razem właściciele 
sklepów postępowali zgodnie 
z przepisami. To pokazuje, że 
kontrole odnoszą właściwy sku-
tek – mówi Piotr Prokopowicz.

Nie przeprowadzano kon-
troli w sklepach wielkopo-
wierzchniowych. Zdaniem Pio-
tra Prokopowicza przestrzegają 

one przepisów dotyczących 
zapewnienia wolnego dnia 
pracownikom w święta. Gorzej 
sytuacja wygląda w przypad-
ku sklepów osiedlowych czy 
działających m.in. na zasadach 
franczyzy.

– Podobną akcję przepro-
wadzaliśmy w maju. I na tej 
ostatniej nie poprzestaniemy. 
Bo, jak widać, nawet sama 
zapowiedź odnosi pożądane 
efekty – zapewnia Piotr Pro-
kopowicz.

Grzywna dla właściciela 
sklepu za zmuszenie pracow-
nika do pracy w święta może 
wynieść od jednego do 30 ty-
sięcy złotych. Obecnie w Polsce 
istnieje zakaz handlu w 12 dni 
świątecznych. W dniach tych 
placówki handlowe powinny 
być zamknięte, chyba że za ladą 
stanie sam właściciel. Skoro nie 
jest pracownikiem, to nie doty-
czy go zakaz pracy w handlu.

(zola)

Nie mam teraz czasu dla ciebie 
Nie widziała cię długo matka 
Jeszcze trochę poczekaj, dorośnij 
Opowiemy ci o tych wypadkach 
(…) 
O tych ludziach, którzy poczuli 
Że są teraz właśnie u siebie 
Solidarnie walczą o dzisiaj 
I o jutro także dla ciebie.

W tych kilku prostych wersach, pisanych 36 lat temu w gdań-
skiej stoczni, autorowi tekstu (Krzysztof Kasprzyk) udało 
się oddać sens 21 postulatów. Warto do nich wracać, bo 

ich przesłanie jest istotne także dzisiaj (pisze o tym obszernie w tym 
numerze „Magazynu” Adam Chmielecki). Jaki to sens, jakie prze-
słanie? To chęć bycia „u siebie”, bycia godnym robotnikiem, a nie 
pomiatanym robolem, podmiotem, a nie przedmiotem (dzisiaj po-
wiedzielibyśmy – bitem w komputerze), to chęć zapewnienia god-
nego życia rodzinie dziś i pewność jutra. A jeśli walka – to walka 
s o l i d a r n a. Wszak pierwsze postulaty dotyczyły przywrócenia do 
pracy Anny Walentynowicz, a i później, wśród 21, znalazło się żądanie 
zwolnienia więźniów politycznych i przywrócenia praw prześladowa-
nym w roku 1970 i 1976 (postulat 4). Dziś próby nawiązywania do 21 
postulatów w innym wymiarze niż historyczny kończą się często iro-
nicznym stwierdzeniem, że przecież nie będziemy wprowadzali kartek 
na mięso (postulat 11). To oczywista oczywistość. Ale oczywiste jest 
także to, że ci, którzy wówczas stanęli w pierwszej linii, wierzyli, że 
po zwycięstwie realizacja tych postulatów będzie możliwa, a ich życie 
się zmieni. Czy tak się stało? Czy beneficjentami odzyskanej wolności 
i suwerenności stali się właśnie oni? Co ma powiedzieć związkowiec 
szykanowany i zwalniany z pracy, oczywiście nie dlatego, że jest związ-
kowcem, ależ skąd. Może iść do sądu, owszem. Jak dobrze pójdzie, 
werdykt usłyszy po dwóch latach. Albo zatrudniony na czas określony 
(jest ich 28 procent), który doskonale wie, że jeśli spróbuje wstąpić do 
organizacji, to będzie to ostatni okres zatrudnienia. Przez ostatnie lata 
przykład szedł z góry – systemowe wsparcie dumpingu płacowego, na-
gonka na związki zawodowe, próby ograniczania ich roli, lekceważenie 
dialogu – to nasz chleb powszedni.

A przecież 21 sierpniowych postulatów miało to zmienić. Już 
w pierwszym postuluje się powołanie związków zawodowych 
niezależnych od p r a c o d a w c ó w. Tymczasem dziś dla wielu 
pracodawców powstanie w ich zakładzie związków to największa 
klęska i gehenna. Bo łatwiej jest rządzić grupą niezorganizowaną 
i zastraszoną, podzieloną i skłóconą. Postulat drugi – to prawo do 
strajku. Dzisiaj wprawdzie nie mówi się już o przerwach w pracy (tak 
nazywano przez pierwsze tygodnie strajki sierpniowe), ale mimo to 
jesteśmy jednym z nielicznych krajów w Europie, w którym każdy 
strajk ponadzakładowy i ponadbranżowy jest w praktyce nielegalny. 
A i wiele innych postulatów brzmi po tych 36 latach, po 26 latach 
polskiej ustrojowej transformacji, nad wyraz znajomo – poprawić 
warunki pracy służby zdrowia, zapewnić odpowiednią liczbę miejsc 
w żłobkach i przedszkolach, obniżyć wiek emerytalny, umożliwić 
wszystkim środowiskom uczestniczenie w dyskusji nad programem 
reform itd. I wreszcie ostatni – wprowadzić wszystkie soboty wol-
ne od pracy. Dziś walczymy o wolne niedziele… I tylko postulat 
19 – skrócić czas oczekiwania na mieszkanie – jest nieaktualny. 
Przecież każdy może kupić je od ręki na wolnym rynku. Pytanie, 
czy każdy? Zmienił się ustrój, państwo jest przynajmniej w teorii 
nasze, bo przecież możemy o jego kształcie decydować w wolnych 
wyborach, a jednak problemy pracownicze, które wówczas były 
katalizatorem solidarnościowej rewolucji, pozostały. Nie ma już 
wprawdzie przywilejów dla MO i SB, ba, nie ma już tych formacji, 
ale czy państwo z równą surowością traktuje tych możnych i silnych 
i tych najsłabszych? Mam co do tego wątpliwości, przynajmniej 
przez ostatnich wiele lat. Czy wobec tego warto było? Oczywiście, 
że tak. Warto było, bo wolność nie ma ceny. Warto było, bo mimo 
wszystko od nas wiele zależy. Społeczeństwo pokazało to dobitnie 
w 2015 roku. Na realizację wielkiej idei Polski solidarnej, która 
wyłania się z Sierpnia ’80, nigdy nie jest za późno.

Jacek Rybicki

Było warto!
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i œmIesZno, i strAszno
Kto za tym stoi?
Zdaniem opozycji nie ma takiej rzeczy, za którą 
nie odpowiada wszechwładny JAROS£AW 
KACZYÑSKI. „Rozstrzał” jest naprawdę 
imponujący – od Brexitu po… zbyt wysoką 
zdaniem jednej z posłanek Nowoczesnej 
kropki temperaturę na sali sejmowej. Biedny 
CRISTIANO RONALDO. Pewnie myśli, że 
mistrzostwo Europy w piłce nożnej dla Portu-
galii to zasługa jego i kolegów z reprezentacji. 
Gdyby tylko porozmawiał z GRZEGORZEM 
SCHETYN¥ lub RYSZARDEM PETRU...

Brexit Tuska

À propos Brexitu – to nie nasze, ale na tyle 
dobre, że pozwalamy sobie na zapożyczenie 
(w końcu nie wyważa się otwartych drzwi): 
DONALDOWI TUSKOWI wreszcie coś wy-
szło. Wielka Brytania z Unii Europejskiej.

Lewy ¿yciorys
Niejaka PETRA HINZ, posłanka do Bunde-
stagu z ramienia socjaldemokratów, przy-
znała się do sfałszowania swojego życiorysu. 
W trakcie całej kariery politycznej (teraz chyba 
już skończonej) podawała, że ukończyła studia 
prawnicze i zdała państwowe (!) egzaminy 
zawodowe. W rzeczywistości pani Petra nie 
zdobyła nawet matury. Podobno nigdy nie 
miała na nią czasu. No tak, skoro była zajęta 
robieniem kariery… Swoją drogą, słowo „lewi-
ca” nabiera teraz nowego sensu…

Przysz³a kryska...
Po całej sprawie nasuwa się kilka puent. Po 
pierwsze, wygląda na to, że w Niemczech wcale 
nie panuje taki „ordnung”, jak się powszechnie 
uważa. Po drugie, polskie powiedzenie „nie 
matura, lecz chęć szczera…” jest z kolei bardziej 
popularne niż mogłoby się wydawać. Po trzecie, 
całkiem poważnie, warto zauważyć, że oszustwo 
wyszło na jaw, gdy nieszczęsną posłankę podali 
do sądu pracownicy jej biura. Oskarżyli ją o mob-
bing. Hm, nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka?

Smutny miœ
Było o wilku, będzie o innym zwierzątku, które 
często występuje w bajkach dla dzieci. Pojawiła 
się właśnie nowa, polityczna wersja klasycznej 
rymowanki: „Proszę państwa, oto miś. Miś 
jest bardzo smutny dziś”. Miś jest smutny, bo 
wyrzucono go z platformerskiego zoo. Teraz 
trudno będzie mu znaleźć nowe przytulne 
stadko. Może zaczepi się w cyrku?

Z boisk 
i stadionów
I jeszcze coś z boisk i stadionów olimpijskich. 
Polscy sztangiści z Rio wrócili na tarczy do 
kwadratu – bo bez medalu i z aferą dopingo-
wą. Koreańczycy z Północy medale mają. Ale 

to nie wystarcza – „srebrny” OM YUN-CHOL 
po zdobyciu medalu stwierdził, że „przepra-
sza KIM DZONG UNA (obecny przywódca 
Korei Płn.)”. Po czym przyznał, że zaledwie 
srebrny medal nie pozwala mu być bohaterem 
w swoim kraju. To ci dopiero wysoko ustawio-
na poprzeczka!

Kijowski i dzieci

MATEUSZ KIJOWSKI obwieścił, że z powo-
du programu 500+ ludzie odchodzą z pracy. 
No cóż, jeśli pracują za 500 zł… A swoją drogą 
pan Kijowski o pieniądzach przeznaczonych na 
utrzymanie dzieci raczej wypowiadać się nie 
powinien.

Biedna Hania
Niedawno HANNA LIS udzieliła jednemu 
z tabloidów wywiadu, w którym żaliła się, że 
po tym, jak straciła pracę w TVP, niemal została 
bez środków do życia. A ma przecież na utrzy-
maniu córkę i chorą mamę. Na dowód tego, 
jak żyje teraz skromnie pochwaliła się nowo 
kupionymi butami – espadrylami z koralikami 
za jedyne 60 zł! Niestety, szlag trafił wizerunek 
oszczędnej dziennikarki, kiedy na konferencji 
promującej nową ramówkę TVN wystąpiła 
w sandałkach za 2,5 tys. zł. Swoją drogą 
cieszymy się, że w sukurs biednej Hani przyszła 
stacja TVN, proponując jej udział w show „Azja 
Express”, którego formuła polega na tym, na 
czym dziennikarka się zna, czyli udawaniu, iż 
bogaci są biednymi…

Gdzie
po odbiór dzia³ki?
To nie jest dobry czas dla „bufetowej”, czyli 
prezydent Warszawy, jak nazywają ją nieoficjal-
nie mieszkańcy stolicy. HANNA GRONKIE-
WICZ-WALTZ jest atakowana nie tylko przez 
prawicowe media, ale także przez przychylną 
jej do niedawna „Gazetę Wyborczą”. Wyśmie-
wają się z niej internauci, ale też Nowoczesna, 
ROMAN GIERTYCH... i satyrycy. „W kwe-
stii reprywatyzacji i afer z nią związanych w 
Warszawie, nie wiem do kogo z tym iść, ale 
mój pradziadek Jan Nepomucen miał działkę 
rekreacyjną w miejscu, gdzie robiono to zdjęcie 
poniżej” – napisał SZYMON MAJEWSKI 
na Facebooku. „Teraz tu stoi jakiś budynek. 
Gdzie mam się zgłosić po odbiór terenu? Do 
Ratusza?” — pyta.

Wakacje, wakacje
Na koniec akcent wakacyjny. Zaniepokojony oj-
ciec zadzwonił do ratowników TOPR z informa-
cją, że w Tatry pięć dni temu wyszedł jego syn 
i nie ma z nim żadnego kontaktu. Uruchomio-
no akcję poszukiwawczą, w tym polską i sło-
wacką policję. Po następnych dwóch dniach 
poszukiwany sam zadzwonił wielce zdziwiony, 
że ktoś go szuka. Odpoczywał na Słowacji. Nie 
ma to jak wakacyjne wyciszenie…

PYTANIE MIESIĄCA

Czy zmiany na rynku pracy 
miały wpływ na sytuację 
pracowników w Waszej firmie? 

EWA WOJTANOWSKA, 
przewodnicząca KO w Auchan 
Gdańsk

– Nie widzę żadnej poprawy, a wręcz 
możemy mówić o znacznym pogorszeniu 
się warunków pracy naszych pracowników. 
Wielu z nich nie przedłużono umów. Niektó-

rzy sami odchodzą, bo wynagrodzenia są naprawdę bardzo 
niskie, a wymagania bardzo wysokie. Została w naszej firmie 
nawet utworzona specjalna „Grupa skuteczności”, która ma 
sprawić, aby pracownik był w maksymalny sposób wykorzy-
stany. Każda sekunda pracy ma być skutecznie wykorzysta-
na. Oznacza to w praktyce, że nawet przez chwilę pracownik 
nie może złapać oddechu. Rozpoczęliśmy spór zbiorowy 
z pracodawcą. Prowadzimy negocjacje dotyczące podwyżek 
płac. Uważamy, że dla pracodawcy liczy się wyłącznie obrót, 
ale ludzie już nie. W oddziale gdańskim pracuje około 400 
pracowników, 116 należy do „Solidarności”.

STANISŁAW KOTYŃSKI, 
przewodniczący KM przy GPEC 
sp. z o.o.

– W naszym zakładzie co roku nego-
cjowaliśmy podwyżki, tak więc były one 
i w tym roku. Jeśli chodzi o zatrudnienie, 
to od lat nie ulega zmianie. Obserwując 

jednak sytuację na rynku pracy w naszym Regionie, słyszę od 
kolegów, że są zakłady, w których poszukiwani są pracow-
nicy. Przecież wiele osób zdecydowało się na wyjazd za 
granicę, by tam szukać pracy z lepszymi zarobkami. Mam 
więc nadzieję, że pracodawcy niejako będą zmuszeni do 
tego, by pracownikom zaoferować uczciwe warunki pracy 
i płacy. Inny problem to zatrudnianie obcokrajowców. Są 
firmy, gdzie pracują np. Ukraińcy. Problem w tym, że często 
godzą się oni na naprawdę bardzo niskie stawki, nawet 7-8 
zł za godzinę, kiedy Polacy za tę samą pracę żądają 10 zł. To 
oczywiście negatywnie wpływa na rynek polskiego pracow-
nika. Nie zniknął też na pewno czarny rynek pracownika. 
Są pracodawcy, którzy płacą pracownikowi po cichu całe 
wynagrodzenie lub też jego część. Uważam, że skuteczniej 
powinna działać Państwowa Inspekcja Pracy.

JACEK SZORNAK, przewodniczący 
OZ w Drobnicy Portu Gdynia

– Co roku mamy zapewnione 3-procen-
towe podwyżki wynagrodzeń, wynikające 
z pakietu wynegocjowanego z pracodawcą. 
Pakiet będzie jeszcze obowiązywał przez 
kilka lat, pod warunkiem jednak, że ilość 
przeładunków się nie zmniejszy. Jeśli chodzi 

natomiast o kwestie zatrudnienia, to w porcie ulega ono 
zmniejszeniu. Pracownicy odchodzą na emerytury, a na ich 
miejsce nie są przyjmowani nowi. Kilka dni temu otrzyma-
liśmy nawet zawiadomienie pracodawcy o planowanym 
zwolnieniu 23 pracowników. Będziemy na ten temat z nim 
rozmawiać, na szczęście niektórzy niedługo nabędą upraw-
nienia emerytalne. Obserwujemy natomiast tendencję, że 
coraz większa liczba pracowników w porcie jest zatrudniana 
poprzez agencje pracy tymczasowej. To jest złe. Sprzeciwia-
my się temu trendowi. Rozpoczęliśmy trudne negocjacje 
z pracodawcą, które mają doprowadzić do poprawienia 
sytuacji pracowników zatrudnianych poprzez agencje. Za-
mierzamy postawić pewne warunki. Chcemy, by pracownicy 
ci otrzymywali wynagrodzenia w takiej samej wysokości jak 
zatrudnieni bezpośrednio przez naszą firmę, aby przysługi-
wały im urlopy, aby umowy zlecenia były ozusowane. Chodzi 
też o takie sprawy, jak zapewnienie tym pracownikom odzie-
ży ochronnej, wody czy posiłków regeneracyjnych w okresie 
zimowym. Wielu z zatrudnionych przez agencje to rzetelni 
pracownicy i należą im się lepsze warunki pracy i płacy.

(zola)
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Niedziela jest dobrem 
publicznym i wartością 
kulturową. Oczywiście 

jest świętem chrześcijańskim. 
W kręgu kultury zachodniej jest 
jednocześnie instytucją, której 
znaczenia społecznego i kultu-
rowego trudno przecenić. Wolna 
od pracy niedziela bywa określa-
na jako najstarszye przykazanie 
socjalne świata – przypomina 
prof. Aniela Dylus, wykładow-
ca, specjalista w zakresie etyki 
i polityki gospodarczej, członek 
prezydium PAN.

Mentalność czy obyczaj?

Wprowadzenie wolnej nie-
dzieli wymaga uregulowań 
ustawowych i zmiany podejścia 
do tego dnia. Nad tym pracują 

NSZZ „Solidarność” i „Przymie-
rze na rzecz wolnej niedzieli”.

Inicjatorem obywatelskiego 
projektu ustawy o ograniczeniu 
handlu w niedziele jest Krajo-
wy Sekretariat Banków, Handlu 
i Ubezpieczeń NSZZ „Solidar-
ność”. Aby projektem zajął się 
parlament, trzeba zgromadzić 
100 tysięcy podpisów.

W akcji chodzi o zmianę art. 
151 ustawy Kodeks pracy, który 
ma otrzymać brzmienie: „Praca 
w niedzielę i święta w placów-
kach handlowych jest niedozwo-
lona”. Zakaz handlu w niedziele 
ma objąć 1,5 miliona pracowni-
ków tej branży.

Do 25 sierpnia br. w Re-
gionie Gdańskim NSZZ „S” 
zebraliśmy około 8 tysięcy pod-
pisów pod społeczną inicjatywą 

ustawodawczą o zwróceniu nie-
dzieli pracownikom handlu i ich 
rodzinom.

– Zależy nam na tym, aby 
podpisów było jak najwięcej. 
Im więcej uda nam się ich 
zgromadzić, tym większa szan-
sa, że ustawa wejdzie w życie. 
Ważne, aby pokazać posłom, 
jak silne jest poparcie społe-
czeństwa dla postulatu ogra-
niczenia handlu w niedziele 
– mówi Alfred Bujara, 
pełnomocnik Komitetu Ini-
cjatywy Ustawodawczej.
Obok „Solidarności” 
w skład komitetu weszły 
inne związki zawodowe 
i organizacje zrzeszające 
pracodawców z branży 
handlowej.

Reguluje rynek?

Pracownicy handlu 
są przemęczeni pracą 
przez siedem dni w tygodniu. 
Nie mają czasu na życie ro-
dzinne. Wprowadzenie wol-
nych niedziel nie spowoduje 
pogorszenia sytuacji gospodar-
czej, bo handel przeniesie się na 
inne dni tygodnia.

– Niedziela jest dniem dla 
rodziny. To czas wypoczyn-
ku pracowników i ich rodzin. 
Dzieci i współmałżonkowie 
mają wolną niedzielę. W handlu 
pracują głównie kobiety prowa-
dzące dom. Pozwólmy więc, by 
rodziny były w ten dzień razem. 
Niedziele obfitują w rozmaite 
imprezy kulturalne, programy 
artystyczne. Chcemy z tej ofer-
ty skorzystać. Przecież w wolny 
dzień przyjdzie do restauracji 
więcej osób, więc obroty gastro-
nomii wzrosną – mówi Roman 
Kuzimski, wiceprzewodniczący 
Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”.

Pracę w niedzielę ma jakoby 
regulować tak zwany rynek. – 
Takie przekonanie jest wyrazem 
wiary w niewidzialną rękę mi-
tycznego rynku. Rynek reguluje 
być może czas pracy, ale w An-
glii, Francji, w Niemczech, czy-
li w ojczyznach hipermarketów, 
w których zarobki pracujących 
na kasie są kilkakrotnie wyższe 
niż w tych samych marketach 
operujących w Polsce. U nas 
koszty zatrudnienia pracow-
ników są mniejsze niż koszty 
zużytej przez wielkopowierzch-
niowy sklep energii elektrycz-
nej, więc taki sklep może być 
otwarty po kilkanaście godzin 
siedem dni w tygodniu. Gdyby 
zarobki były godziwe, wów-
czas dodatek za pracę w nie-
dzielę powodowałby, że sam 
pracodawca stwierdziłby, że 
nie opłaca się otwierać sklepu 
w ten dzień. Rynek nie działa 

w sytuacji, gdy pracownik jest 
wynagradzany niemal jak nie-
wolnik – zauważa Kuzimski.

Skoro ów „rynek” nie działa, 
to trzeba wystarać się o rozwią-
zania ustawowe, ograniczające 
pracę w niedzielę po to, aby od-
dać pracownikom ten dzień.

Niedziele Europy

Co ciekawe, nawet w oj-
czyźnie hipermarketów – we 
Francji – obowiązują znaczące 
ograniczenia dotyczące handlu 
w niedziele i święta.

W Niemczech, Szwajcarii 
i w Austrii to tzw. Öffnungsze-
itengesetz, gdzie od godziny 18 
w sobotę do 6 rano w poniedziałek 
obowiązuje „cisza niedzielna”.

Niemieckojęzyczny ter-
min Sonntagsruhe oznacza, że 
w niedziele i święta zamknięte 
są wszystkie sklepy, działają 
tylko stacje benzynowe, sklepiki 
na dworcach i te w sąsiedztwie 
atrakcji turystycznych. W więk-
szości landów ostatnio jednak 
dopuszczono kilka „verkaufsof-
fener Sonntagen”, czyli niedziele 
handlowe, mimo że niedziela do-
czekała się tam ochrony konsty-
tucyjnej, bo art. 140 niemieckiej 
ustawy zasadniczej stanowi, że 
niedziela jest dniem „odpoczyn-
ku i duchowego wytchnienia”.

W Belgii, Holandii oraz czę-
ściowo na Węgrzech, w Grecji, 
Luksemburgu w niedzielę się nie 
handluje.

W Niderlandach niedziel-
ny handel ustalany jest według 
przepisów lokalnych – w gmi-
nach położonych w centrum 
kraju, gdzie rządzą protestanccy 
konserwatyści, handel w nie-
dzielę jest zakazany.

W walońsko-flamandzkiej 
Belgii w niedziele i święta 
otwarte są małe sklepy, piekar-
nie (od 7 do 12) i sklepy mięsne 
(od 8 do 12).

W Luksemburgu duże sklepy 
mogą być otwarte w niedzielę 
w godzinach 6-13, a piekarnie, 
sklepy mięsne, cukiernie, kioski 
z pamiątkami do godziny 18.

We Francji wolna od pracy 
niedziela jest chroniona od 1906 
roku, poza wyjątkami w kilku 
zawodach, jak sprzedawcy żyw-
ności, handlarze ryb, piekarze (do 
godziny 13) i kwiaciarnie. We 
Francji hipermarkety nie mogą 
w tym dniu być otwarte, a su-
permarkety w dużych miastach 
lub regionach turystycznych 
pracują od 9 do 13, pod warun-
kiem jednak, że prowadzą dział 
spożywczy. W 2009 roku premier 
Nicolas Sarkozy złagodził prawo 
i merowie oraz burmistrzowie 
mają prawo do wyznaczenia stref 
niedzielnego handlu. Pracowni-
kom zagwarantowano podwójne 
wynagrodzenie za pracę w nie-
dzielę lub prawo do odmowy jej 
wykonania.

W Grecji w niedziele i świę-
ta otwarte są tylko małe sklepy. 
Duże markety mogą prowadzić 
handel w siedem niedziel w ro-
ku. Podobnie w greckiej części 
Cypru.

W Szwecji w niedzielę nie 
można sprzedawać alkoholu. 
W Anglii, Walii i Irlandii Północ-
nej w niedzielę i święta wielkie 
markety spożywcze mogą być 
otwarte przez kilka godzin.

Na Węgrzech w kwietniu 
br. rząd Viktora Orbana zniósł 
obowiązujący od marca 2015 r. 
zakaz handlu w niedzielę, gdyż 

Wolne niedziele dla rodziny!
ustawodawczą o zwróceniu nie-
dzieli pracownikom handlu i ich 

– Zależy nam na tym, aby 
podpisów było jak najwięcej. 
Im więcej uda nam się ich 
zgromadzić, tym większa szan-
sa, że ustawa wejdzie w życie. 
Ważne, aby pokazać posłom, 
jak silne jest poparcie społe-
czeństwa dla postulatu ogra-
niczenia handlu w niedziele 

Alfred Bujara, 
pełnomocnik Komitetu Ini-
cjatywy Ustawodawczej.
Obok „Solidarności” 
w skład komitetu weszły 
inne związki zawodowe 
i organizacje zrzeszające 

przez siedem dni w tygodniu. 
Nie mają czasu na życie ro-
dzinne. Wprowadzenie wol- w sytuacji, gdy pracownik jest 

Wolne niedziele dla rodziny!Wolne niedziele dla rodziny!

Opinie zamieszczone na forach 
i portalach internetowych, m.in. Nasza 
Biedronka.pl, polityka.pl. Pisownia 
oryginalna.
Pamiętam, jak niedziele były wolne, a soboty do 13-tej, 
nikomu się krzywda nie działa. To były fajne czasy, człowiek 
na wszystko miał czas, a teraz to marazm tylko i nic więcej. 
Lekarze i inne służby muszą pracować w niedziele, ale skle-
py????? Po jaką cholerę!!!



A jakby przyszło płacić podwójnie pracownikowi za niedzie-
le? Zaraz by wszystko pozamykali.



Przez wolną niedzielę w maju nie odczułem nadwyżki eta-
tów, wręcz przeciwnie – ruch w sobotę spowodował, że 90 
procent załogi świadczyło w tym dniu pracę. To jest mit, któ-
ry powielają właściciele sklepików, bo dla dyskontów koszty 
związane z pracą w niedzielę w porównaniu z zyskiem nie są 
powalające, a otwieranie jest związane z zasadą – bo kon-
kurencja też pracuje. Zakaz handlu w niedziele spowoduje 
zwiększenie obrotów w sobotę, koszty personalne pozostaną 
te same, wolne niedziele to oszczędności kosztów, mediów, 
logistyki itp.



Nikt nie chce pracować w niedziele, jeśli pracuje, to jest 
zmuszony!



Może trzeba Polaków oduczyć niedzielnych zakupów. Jak 
sklepy będą otwarte w soboty do późna, to utarg i tak bę-
dzie, bo zamiast w niedziele, to wszyscy zrobią ekstra zakupy 
w sobotę. Zresztą i tak katolicy zwykle idą po kościele do 
sklepu, banda hipokrytów.



Widok pustych ulic Warszawy w Zielone Świątki był na tyle 
uderzający, że od dwóch tygodni jestem gorącym zwolenni-
kiem wprowadzenia zakazu handlu w niedziele. I nie chodzi 
bynajmniej o to, by „dzień święty święcić”. To pozostawmy 
sumieniom.



Dlaczego ludzie nie mają sami decydować, co robią w nie-
dzielę – czy na wrotki i spacer, czy do kościoła, czy do arka-
dii? Dlaczego chcesz za nich decydować? Kto cię uprawnił? 
Nie chcę wrotek w niedzielę i nie chcę parku, wręcz niena-
widzę niedzielnych wrotek i parków, za to chcę zakupów! 
Uwielbiam niedzielne zakupy.

NSZZ „Solidarność” walczy o wolne od handlu niedziele. 
Zwrócimy ten dzień rodzinom. W 1980 roku strajkujący ro-
botnicy domagali się wolnych sobót. Teraz związkowcy upo-
minają się o wolne niedziele.
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nie cieszył się on poparciem 
społeczeństwa, mimo, że przez 
rok obroty drobnego handlu 
wzrosły o 5,6 proc., a liczba 
zatrudnionych o 3 tys.

W Chorwacji i Włoszech nie 
obowiązują zakazy, ale sklepy 
spożywcze zazwyczaj pozostają 
zamknięte w niedziele, ewentu-
alnie otwierają się na kilka go-
dzin po południu.

W Hiszpanii sklepy zazwy-
czaj są otwarte w pierwszą nie-
dzielę miesiąca oraz w niedziele 
poprzedzające święta.

Zarówno Parlament Euro-
pejski, Rada Europejska, Rada 
Europy czy Komisja Europejska 
nie zajęły się dotychczas tym te-
matem i nie ma unijnych prze-
pisów (dyrektyw) dotyczących 
niedzielnego handlu.

Czego chcemy?

Handel powinien być zakaza-
ny w niedziele, święta, w Wigilię 
i w Wielką Sobotę. Wyjątkiem 
byłoby kilka niedziel w roku, 
m.in. niedziele przedświąteczne 
i tzw. niedziele wyprzedażowe.

W projekcie znalazły się 
wyjątki dopuszczające han-
del w niedziele na stacjach 
benzynowych, w piekarniach, 
kwiaciarniach, sklepach usy-
tuowanych na dworcach au-
tobusowych, kolejowych i na 
lotniskach, w kioskach z pra-
są, sklepy z dewocjonaliami, 
w obiektach infrastruktury kry-
zysowej i w szpitalach.

Wyłączone spod działania 
ustawy byłyby sklepy prowa-
dzone przez właścicieli i człon-
ków ich rodzin, czyli otwarte 
w niedziele będą mogły być 
również małe osiedlowe skle-
py, pod warunkiem że za ladą 
stanie ich właściciel.

Projekt zakłada też m.in. 
ustanowienie siedmiu tzw. nie-
dziel handlowych w roku, na 
przykład w niedziele poprze-
dzające Boże Narodzenie oraz 
Wielkanoc oraz w okresach, 
w których organizowane są 
wyprzedaże.

„Istotnym elementem prze-
mawiającym za ograniczeniem 
handlu w niedziele jest skutecz-
nie i społecznie zaakceptowane 
funkcjonowanie takiej zasady 
w wielu krajach europejskich, 
gdzie istnieje całkowity zakaz 
handlu lub ograniczony w za-
leżności od regionu, pory roku 
czy wielkości sklepu. Często re-
gulacje te połączone są z prze-
pisami regulującymi godziny 
otwarcia sklepów w ciągu całe-
go tygodnia, w związku z tym 
przyjmują formę prawną zakazu 
handlu” – czytamy w uzasad-
nieniu projektu ustawy.

Projekt ustawy przewiduje 
również zakaz wykonywania 
w niedziele czynności\ sprzeda-
żowych w sortowniach, magazy-
nach produktów, w centrach dys-
trybucyjnych i logistycznych.

Artur S. Górski 

Blisko 700 nowych pod-
pisów zebrano 9 sierpnia 
w Gdańsku i Gdyni oraz 
w innych miastach nasze-
go Regionu podczas ogól-
nopolskiej akcji zbierania 
podpisów osób popiera-
jących obywatelski projekt 
ustawy ograniczającej han-
del w niedziele.

Podobno dążymy do tego, 
aby w Polsce obowiązy-
wały standardy europej-

skie. Wszystkie sieci handlowe, 
które działają w Polsce i mają 
tam swoje siedziby, wprowa-
dzają zupełnie inne standardy 
pracy. Tam są wolne niedziele. 
Pytam więc: Dlaczego nie ma 
ich w Polsce? – mówił Jan 
Szewczyk, kierownik Działu Or-
ganizowania i Rozwoju Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność”, który koordynował akcję 
zbierania podpisów w Regionie 
Gdańskim.

W Gdańsku podpisy zbierane 
były od godziny 11 do godziny 
13 na Długim Targu przy Fon-
tannie Neptuna oraz przy Gale-
rii Bałtyckiej. W Gdyni podpisy 
można było złożyć na bulwarze 
Nadmorskim.

– Uważam, że niedziele po-
winny być wolne od pracy. To 
czas, kiedy rodzina powinna być 
razem – mówiła pani Kasia, która 
złożyła podpis pod listą poparcia 
dla akcji. – Od dwóch lat miesz-
kam w Niemczech. Początkowo 
było to dla mnie dziwne, że w nie-
dzielę nie mogę zrobić zakupów, 
ale szybko się przyzwyczaiłam. 
Jeśli nie zrobię zakupów wcze-
śniej, muszę na przykład cukier 
pożyczyć od sąsiadki.

Największe zdziwienie wśród 
przechodniów zrobiła Myszka 
Miki, która także podpisała się 
pod akcją poparcia dla ograni-
czenia handlu w niedziele.

– Jestem po stronie tych, co 
ciężko pracują – mówiła pani 
przebrana w kostium Myszki 
Miki. – Dlatego uważam, że 
przynajmniej w niedziele po-
winni mieć zapewniony wolny 
dzień od pracy.

Walczymy o ograniczenie handlu 
w niedziele 

Szczególne zrozumienie dla 
akcji zbierania podpisów pod 
obywatelskim projektem ustawy 
wykazywali młodzi ludzie.

– Pamiętam, kiedy byłam 
małą dziewczynką, moi rodzice 
chodzili ze mną w niedziele do 
parku. Byłam wtedy szczęśliwa. 
Dziś rodzice zabierają dzieci do 
galerii handlowych. Tak nie po-
winno być – mówiła pani Ania.

W Gdyni na bulwarze Nad-
morskim przy naszym stano-
wisku zatrzymało się w tym 
samym czasie kilkaset osób. 

Mimo że nie wszyscy zdecydo-
wali się na poparcie akcji, pod 
projektem ustawy podpisało się 
blisko dwieście osób.

– Ludzie, którzy zdecydowa-
li się poprzeć naszą akcję, repre-
zentowali różne grupy zawowe 
i społeczne. Od ludzi młodych, 
którzy dopiero co wkroczyli 
w pełnoletniość – po seniorów. 
Zbieranie podpisów przebie-
gało płynnie. Obyło się bez 
jakichkolwiek incydentów – re-
lacjonuje Aleksander Kozicki, 
kierownik gdyńskiego oddziału 
naszego Związku.

Inicjatorem obywatelskiego 
projektu ustawy o ograniczeniu 
handlu w niedziele jest Krajo-
wy Sekretariat Banków, Handlu 
i Ubezpieczeń NSZZ „Solidar-
ność”.

(zola)

Podpisy zbieraliśmy 9 sierpnia na Długim Targu w Gdańsku...

...w Chojnicach (na zdjęciu) i w innych miastach Regionu.

6 sierpnia podpisy zbierała Sekcja Młodych Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.
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W akcję zbierania podpisów pod obywatel-
skim projektem ustawy o ograniczeniu handlu 
w niedziele zaangażowani są związkowcy, a co 
szczególnie cieszy, ludzie młodzi. 

– Okazało się, że nie musiałam przekony-
wać do poparcia projektu ustawy o ograniczeniu 
handlu w niedziele. Czuje się społeczne poparcie 

dla tej idei. Zakupy można przecież zrobić w piątek, w sobotę. 
Większość pracowników handlu to kobiety. Przecież my też po-

winniśmy mieć możliwość spędzenia niedzieli z rodziną. To jest 
jedyny dzień, w którym możnaspotkać się z całą rodziną. Pamię-
tam z dzieciństwa nasze wspólne wypady za miasto czy na plażę 
– mówi Magdalena Wojtal, na co dzień pracująca w Biedronce 
na gdańskich Stogach, która zebrała 204 podpisy poparcia dla idei 
wolnych od handlu niedziel. Dodaje, że akcja zbierania podpisów 
jest okazją do pozyskania pracowników dla idei zrzeszania się w 
związki zawodowe. 

Dzień dla rodziny

Uważam, że niedziele 
powinny być wolne od 
pracy. To czas, kiedy 
rodzina powinna być 
razem – mówiła pani 
Kasia, która złożyła 
podpis pod listą 
poparcia dla akcji.  
– Od dwóch lat 
mieszkam w Niemczech. 
Początkowo było to 
dla mnie dziwne, że 
w niedzielę nie mogę 
zrobić zakupów, 
ale szybko się 
przyzwyczaiłam. 
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– Czy jako były polityk 
i sędzia Trybunału Konstytu-
cyjnego widzi Pani szansę na 
wyjście z wielomiesięcznego 
impasu wokół tej instytucji?

– Jestem optymistką w tym 
sensie, że wierzę w dalsze ist-
nienie Trybunału Konstytucyj-
nego, który jest w demokra-
tycznym państwie prawnym 
niezbędny. Są oczywiście pań-
stwa, na przykład Stany Zjed-
noczone czy Izrael, gdzie nie 
ma odrębnego Trybunału Kon-
stytucyjnego, lecz tam funkcje 
sądu konstytucyjnego sprawuje 
Sąd Najwyższy. W tych pań-
stwach Sąd Najwyższy skupia 
ogromną władzę. Nie sądzę, 
żeby w Polsce było to właści-
we rozwiązanie. W większości 
państw europejskich istnieją 
odrębne od Sądu Najwyższego 
sądy konstytucyjne. Obawiam 
się, że spór wokół trybunału 
będzie trwał jeszcze jakiś czas, 
co będzie nadal osłabiało jego 
autorytet ze szkodą dla państwa. 
Możliwe, że ten konflikt będzie 
łatwiej zakończyć po odejściu 
w stan spoczynku obecnego 
prezesa trybunału. Jego bardzo 
duża aktywność w mediach 
sprawiła, że jest postrzegany 
jako strona konfliktu.

– To konflikt polityczny 
i prawny. Obie strony prze-
konują, że to one działają 
zgodnie z literą prawa. Czy 
można te rozbieżności jed-
noznacznie rozstrzygnąć?

– Moim zdaniem na obec-
nym etapie nie jest możliwe 
rozwiązanie tego konfliktu 
metodami prawnymi. To jest 
już zaogniony spór polityczny, 
wywołany przez PO „skokiem” 
na pięć miejsc w trybunale, 
które – zgodnie z konstytucją, 
ustawą o trybunale i zwyczajem 
konstytucyjnym – powinien ob-
sadzić Sejm następnej kadencji. 
Nowa większość parlamentarna 
nie zadowoliła się jednak „od-
biciem” tych miejsc, do czego 
miała moralne i polityczne 
prawo, lecz miesza z błotem 
instytucję i wszystkich dotych-
czasowych sędziów.

– Czy Trybunał Konstytu-
cyjny w Polsce rzeczywiście 
nie ma zbyt dużych upraw-
nień? Podnoszone są głosy, że 
oto kilka lub kilkanaście osób 
decyduje w sprawach naj-
ważniejszych dla całego spo-
łeczeństwa, czasami kierując 
się dziwną logiką. Przykładem 
decyzje w sprawie OFE i pod-
niesienia wieku emerytalnego. 
W obu tych przypadkach sę-
dziowie trybunału de facto 
wyszli ze swojej roli, kierując 

Obowiązek sprawiedliwości społecznej 
Rozmowa z prof. TERESĄ LISZCZ, sędzią Trybunału 
Konstytucyjnego w stanie spoczynku, byłą posłanką AWS

się nie tyle prawem, co stanem 
finansów publicznych. 

– Trybunał Konstytucyjny 
w Polsce nie tylko nie ma zbyt 
dużych uprawnień, ale wręcz 
przeciwnie, w pewnym zakre-
sie, zbyt małe. Chyba wszystkie 
europejskie sądy konstytucyj-
ne mają szersze kompetencje. 
Nasz trybunał jest związany 
rygorystycznie pojmowaną 
zasadą skargowości, w żad-
nym zakresie nie może działać 
z urzędu. Skarga konstytucyjna 
w naszym systemie może doty-
czyć tylko aktu normatywnego 
(przepisu prawnego), który 
narusza jakieś konstytucyjne 
prawo lub wolność. Nie może 
dotyczyć orzeczenia sądowe-
go. Uważam, że ze względu 
na potrzebę jednolitego rozu-
mienia prawa przez sądy i inne 
organy państwa oraz przewi-
dywalność ich rozstrzygnięć, 
a więc dla dobra obywateli, 
trybunałowi należy przywrócić 
kompetencję dokonywania po-
wszechnie wiążącej wykładni 
prawa. Natomiast trybunał nie 
powinien orzekać o zgodności 
z konstytucją działalności par-
tii politycznych. Nie powinien 
również oceniać konstytucyj-
ności ustawy o Trybunale Kon-
stytucyjnym – to powinien, na 
zasadzie wyjątku, czynić Sąd 
Najwyższy. Zdaję sobie spra-
wę z tego, że demokratyczna 
legitymacja trybunału jest sła-
ba. Jest ona pośrednia i wynika 
z wyboru przez Sejm pochodzą-
cy z wyborów powszechnych. 
Ważne jest więc, żeby trybunał 
był pluralistyczny, składał się 
z osób rekomendowanych przez 
różne opcje polityczne. Swoją 
siłę trybunał powinien czerpać 
jednak przede wszystkim z au-
torytetu, budowanego dzięki 
merytorycznym kompetencjom, 
niezależności i sile charakteru 
oraz uczciwości sędziów.

– We wspomnianej sprawie 
wieku emerytalnego złożyła 
Pani silnie uargumentowane 
zdanie odrębne, które odbiło 
się echem wśród członków 
„Solidarności”. Ta sprawa 
pokazała, że ludzie o dużej 
wrażliwości społecznej, z soli-
darnościowymi korzeniami, są 
mniejszością w różnego rodza-
ju instytucjach publicznych. 
Jakie są Pani związki z „S”?

– Z pewną satysfakcją do-
wiaduję się, że wśród człon-
ków „Solidarności” zostało za-
uważone moje zdanie odrębne 
w tej sprawie. W całej swojej 
pracy, zarówno naukowej, jak 
i publicznej, zawsze starałam 
się bronić praw pracowników. 

W Związku byłam od początku. 
We wrześniu 1980 r. zostałam 
przewodniczącą Komitetu Zało-
życielskiego „Solidarności” na 
Wydziale Prawa UMCS. Re-
zygnację z członkostwa zgło-
siłam w grudniu 2006 roku po 
wyborze na sędziego Trybuna-
łu Konstytucyjnego, ponieważ 
konstytucja zabrania sędziom 
trybunału przynależności do 
związku zawodowego. Czuję 
się jednak wciąż mocno związa-
na z „Solidarnością” i w miarę 
możliwości biorę udział w or-
ganizowanych przez Związek 
w Lublinie uroczystościach 
i spotkaniach. Najmilej wspo-
minam „pionierskie” miesiące 
1980 roku, atmosferę wielkiej 
międzyludzkiej życzliwości, 
poświęcenie tysięcy solidar-
nościowych „mrówek”, które 
oddawały swój czas i mienie, 
nie oczekując i nie zyskując 

niczego dla siebie. Bardzo in-
teresujący był I Krajowy Zjazd 
Delegatów NSZZ „Solidarność” 
w 1981 roku, w którym brałam 
udział jako ekspert Zarządu Re-
gionu Środkowowschodniego. 
Tam spotkałam po raz pierwszy 
Jarosława Kaczyńskiego. Lecha 
Kaczyńskiego znałam wcześniej 
z racji pracy naukowej w dzie-
dzinie prawa pracy, którym 
oboje się zajmowaliśmy.

– W latach 90. brała Pani 
udział w sejmowych pra-
cach nad nową konstytucją. 
Czy Pani zdaniem obecnie 
znajdujemy się w momencie, 
który wymaga nowej ustawy 
zasadniczej?

– Moim zdaniem nie ma 
potrzeby uchwalania nowej 
konstytucji i nie jesteśmy 
w „momencie konstytucyj-
nym”. Konstytucja z 1997 roku 
nie jest idealna, ale też nie jest 
zła. Ustawa zasadnicza powin-
na być trwała, nie należy jej 
wciąż zmieniać, to podważa jej 
autorytet. W USA obowiązuje, 
z poprawkami, konstytucja 
z XVIII wieku, a w Polsce od 
tego czasu mamy już piątą, nie 
licząc tzw. małych konstytucji. 
Poza tym konstytucję można 

uchwalać w warunkach dużej 
zgody politycznej, a obecnie 
mamy ostry konflikt i silną 
polaryzację społeczeństwa. 
Nie oznacza to natomiast, że 
nie istnieje potrzeba pewnych 
zmian w obwiązującej konsty-
tucji.

– Jakich konkretnie?
– Nie miejsce tu na komplet-

ne przedstawienie potrzebnych 
zmian. Wskażę tylko na niektó-
re. Konieczne jest wprowadze-
nie rozdziału o relacjach Rze-
czypospolitej Polskiej z Unią 
Europejską, gdyż z oczywi-
stych powodów te sprawy nie 
są w niej w ogóle uregulowane. 
Należy poza tym doprecyzować 
relacje w obrębie władzy wyko-
nawczej, między rządem i pre-
mierem a prezydentem. Rozwa-
żenia wymagają też ewentualne 
zmiany w sposobie obsadzenia 
urzędów sędziowskich. Ko-
nieczne są też pewne zmiany 
dotyczące Trybunału Konsty-
tucyjnego, w tym zaostrzenie 
wymagań kwalifikacyjnych 
wobec kandydatów na sędziów 
oraz szczególnie zmiana art. 
190 dotyczącego skutków wy-
roków trybunału, który dziś za-
wiera wewnętrzną sprzeczność. 
Z jednej strony stanowi, że wy-
roki te skutkują na przyszłość, 
z drugiej – że są podstawą do 
wzruszania rozstrzygnięć są-
dowych i administracyjnych, 
zapadłych na podstawie prze-
pisów uznanych za niezgodne 
z konstytucją. W warstwie 
społecznej postulowałabym 
wprowadzenie do konstytucji 
prawa do pracy, które zawiera 
większość współczesnych kon-
stytucji europejskich.

– Obecna konstytucja sta-
nowi, że obowiązującym sys-
temem gospodarczym w Pol-
sce jest społeczna gospodarka 
rynkowa. W praktyce jednak 
po 1989 roku dominowała 
optyka neoliberalna. Czy 
Polska ma jeszcze szansę po-
wrócić na drogę rozwiązań 
prospołecznych, w duchu so-
lidarności narodowej?

– Chcę powiedzieć, że 
– wbrew stanowisku liberałów 
czy neoliberałów – uważam 
określenie ustroju gospodar-
czego naszego państwa jako 
społecznej gospodarki rynko-
wej, podobnie jak obowiązek 
urzeczywistniania zasad spra-
wiedliwości społecznej, o któ-
rym mowa w art. 2 konstytucji, 
nie za ozdobniki lub pozostało-
ści komunizmu, lecz za bardzo 
istotne wytyczne dla ustawo-
dawcy i wszystkich władz pań-
stwowych w dziedzinie polity-
ki gospodarczej i społecznej. 
Zobowiązują one te władze do 
ingerencji w gospodarkę w sy-
tuacji, gdy niewidzialna ręka 
rynku prowadzi do pokrzyw-
dzenia słabszych i nadmier-
nych nierówności społecznych. 
Zgadzam się jednocześnie z pa-
nem, że przez większość okre-
su transformacji te wytyczne 
są lekceważone, a w praktyce 
gospodarczo-społecznej reali-
zowany jest model gospodarki 
liberalnej. Uważam, że może 
się to zmienić pod rządami 
PiS, które nie tylko głosi, lecz 
zaczyna realizować program 
solidarnej Polski.

Rozmawiał  
Adam Chmielecki

Profesor Teresa Liszcz
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Wbrew stanowisku 
liberałów określenie 
ustroju gospodarczego 
naszego państwa jako 
społecznej gospodarki 
rynkowej jest bardzo 
istotną wytyczną dla 
wszystkich władz 
państwowych. 
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ZWIĄZEK

Związkowcy z portów 
w Gdańsku i Gdyni tego 
dnia zakładali kamizel-

ki z napisem „Solidarność”. 
W specjalnie przygotowanych 
ulotkach – w języku polskim 
i angielskim – informowali, 
że miejsca pracy dokerów są 
niebezpieczne, ich praca jest 
często niepewna i tymczasowa, 
a związki zawodowe działają-
ce w portach niejednokrotnie 
są atakowane przez pracodaw-
ców. „Nasza praca ma kluczo-
we znaczenie dla gospodarki 
światowej, bez naszej pracy 
towary na świecie nie będą 
transportowane – podstawo-
we produkty, takie jak wasza 
żywność, wasze samochody, 
wasze meble, wasze paliwa 
itd. – stałyby się niedostępne” 
– czytamy w ulotce.

W porcie Gdańsk związ-
kowcy z „Solidarności” prze-
prowadzili inspekcję na statku. 
Sprawdzano między innymi 
położenie i zabezpieczenie tra-
pu, bezpieczeństwo pokładów, 
ciągów komunikacyjnych, 
wentylację miejsc pracy, spo-
sób mocowania i rozmocowy-
wania ładunków, czy żurawie 
statkowe pracują pod dopusz-
czalnym obciążeniem i stan 
techniczny osprzętu dźwigo-
wego. Związkowcy rozda-
wali także ulotki informujące 
o kampanii dokerów.

Podobną akcję przeprowa-
dzili także związkowcy z „So-
lidarności” w DCT Gdańsk SA. 
Dokonali inspekcji na statku, 
rozdawali ulotki. W tym cza-
sie inspektor ITF kontrolował 
warunki pracy marynarzy.

– Najważniejsze, żeby do-
stosować przepisy prawa do 
naszych warunków pracy. Wal-
czymy o bezpieczeństwo pracy 
osób zatrudnionych w portach 
– mówi Adam Piotrowski, 
przewodniczący Komisji Za-
kładowej NSZZ „Solidarność” 
w DCT Gdańsk, który brał 
udział w akcji.

Edward Fortuna, prze-
wodniczący Międzyzakłado-
wej Komisji Koordynacyjnej 
NSZZ „Solidarność” Port 
Gdański, dodaje, że Unia Eu-
ropejska przez długi czas fo-
rowała rozwiązania mające na 
celu liberalizację przepisów 
obowiązujących w portach.

– Jest to zagrożenie dla bez-
pieczeństwa pracy portowców 
– stwierdza Fortuna. – Dlatego 
postanowiliśmy głośno mówić 
o naszych problemach. Wal-
czymy o godne warunki pracy, 
ale też i lepsze płace dla por-
towców. Jesteśmy stąd. Chce-
my tu, w Polsce, pracować 
i otrzymywać za naszą pracę 
uczciwe wynagrodzenie.

Portowcy prowadzili tak-
że akcję ulotkową na Długim 

Targu w Gdańsku. Informowali 
przechodniów o warunkach 
pracy polskich dokerów.

W akcji brali także udział 
dokerzy z portu w Gdyni. 
Przez cztery godziny nosili 
solidarnościowe kamizelki, in-
formowali pracowników o ich 
prawach, rozdawali ulotki – nie 
tylko dokerom, ale także kon-
trahentom.

– Szczególnie zależy nam 
na poprawieniu warunków 
pracy dokerów zatrudnianych 
przez agencje pracy – wyjaśnia 
Jacek Szornak, przewodniczą-
cy Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” Drobnica Portu 
Gdynia. – Pracownicy ci nie 
otrzymują od pracodawcy 
środków ochrony osobistej, na 
przykład rękawic, nie dostają 
wody i posiłków regeneracyj-
nych, choć pracują na powie-
trzu. Chcieliśmy im pokazać, 
że nie są sami, a także skło-
nić, żeby się odważyli wystą-
pić o swoje prawa. Niektórzy 
z nich, choć obawiali się stracić 
pracę, założyli nasze kamizelki 
z napisem „Solidarność”.

Związkowcy oceniają, że 
akcja była potrzebna. Zwróci-
ła uwagę na problemy, z jakimi 
walczą nie tylko polscy doke-
rzy, ale pracownicy portowi na 
całym świecie.

Olga Zielińska

Międzynarodowy  
protest dokerów

Trójmiejscy portowcy  
7 lipca wzięli udział w Świa-
towych Dniach Protestu 
Dokerów – Dockers Day of 
Action. Akcja była częścią 
kampanii w obronie god-
ności pracowników porto-
wych na całym świecie. 

Protest dokerów na Długim Targu w Gdańsku.
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Nierzadko niebezpieczne warunki pracy 
polskich portowców, groźba bezrobocia oraz 
zagrożenia dotyczące statków i załadunków 
to tematy, na które Krajowa Sekcja Portów 
Morskich NSZZ „Solidarność” (KSPM) chce 
zwrócić uwagę pracodawców. Nawiązując 
do Międzynarodowego Dnia Protestu Por-
towców KSPM, skierowała 5 lipca do zarzą-
dów firm portowych pismo, w którym do-
maga się działań zmierzających do likwidacji 
nieprawidłowości związanych z deregulacją 

usług portowych oraz do uporządkowania 
rynku pracy w polskich portach morskich.

„Bezpieczeństwo pracy w portach jest 
zagrożone. Coraz większa liczba portow-
ców w portach polskich zatrudniana jest 
na umowach na czas określony. W wyniku 
postępującej deregulacji w usługach przeła-
dunkowych coraz powszechniejszy staje się 
dorywczy system zatrudnienia przez firmy
zewnętrzne” – czytamy w liście KSPM do pra-
codawców zarządów spółek portowych. 

Sejm uchwalił ustawę o aktywizacji przemysłu okrętowe-
go. Zakłada ona zwolnienie stoczni z podatku VAT, wybór 
między CIT a zryczałtowanym 1-procentowym podatkiem 
od wartości sprzedanej produkcji, a także możliwość włą-
czenia stoczni do specjalnych stref ekonomicznych.

Ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego przygotowana 
została przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej. Zakłada ona stosowanie zerowej stawki VAT na 

produkcję, import, części i wyposażenie dla jak największego spektrum 
jednostek pływających, co jest zgodne z dyrektywą Unii Europejskiej 
w sprawie VAT. Rozszerzenie preferencji podatkowej dotyczyć będzie 
także takich statków, jak na przykład holowniki i lodołamacze pełno-
morskie. Przewidziano też zwiększenie katalogu nowych statków 
objętych zerową stawką VAT. W ten sposób zaoszczędzone środki 
przedsiębiorcy będą mogli wykorzystać na inne cele.

Nowe szanse 
dla przemysłu 
okrętowego 

Jak jest obecnie? Według obowiązujących przepisów stocznie 
zaopatrując się u swoich dostawców w różnego rodzaju kompo-
nenty związane z budową statku płacą VAT, który wynosi 23 pro-
cent. Dopiero po zakończeniu budowy, zgodnie z polskim prawem, 
stocznia może wystąpić do budżetu państwa o zwrot tego VAT-u. 
Według nowych przepisów stocznia już na etapie wystawiania 
faktury za konkretne elementy czy komponenty nie będzie płaciła 
VAT-u.

Inną dogodnością jest możliwość wyboru między obecnym 
19-procentowym CIT lub PIT a nowym zryczałtowanym podat-
kiem od wartości sprzedanej produkcji w wysokości 1 procenta 
w zakresie budowy i przebudowy statków. Wybór formy opodat-
kowania będzie wymagał złożenia przez przedsiębiorcę oświad-
czenia. Zmiana formy opodatkowania natomiast ma być możliwa 
nie wcześniej niż po upływie trzech lat.

Nowe przepisy pozwolą na ułatwienia w objęciu statusem 
specjalnej strefy ekonomicznej gruntów, na których prowadzona 
jest produkcja okrętowa i komplementarna. Według nowej ustawy 
będzie możliwość dopuszczenia branży okrętowej do korzystania 
ze środków unijnych, tzn. kredytu technologicznego i premii tech-
nologicznej. Wcześniej będzie jednak konieczna decyzja Komisji 
Europejskiej dotycząca zgodności pomocy publicznej z rynkiem 
wewnętrznym.

Nowa ustawa – jak szacuje rząd – ma stworzyć warunki do 
dynamicznego rozwoju przemysłu okrętowego i przemysłów kom-
plementarnych, a dzięki temu ma powstać w nich około 3 tysięcy 
nowych miejsc pracy.

Teraz ustawą zajmie się Senat. Planuje się, że wejdzie ona 
w życie 1 stycznia 2017 r.
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Nowa ustawa – jak szacuje rząd – ma stworzyć 
warunki do dynamicznego rozwoju przemysłu 
okrętowego i przemysłów komplementarnych, 
a dzięki temu ma powstać w nich około 3 tysięcy 
nowych miejsc pracy.

Portowcy do pracodawców
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Od wielu miesięcy Ko-
misja Zakładowa NSZZ 
„Solidarność” w Alma 
Market SA walczy z za-
rządem spółki o sprawie-
dliwe wobec pracowni-
ków rozdysponowywanie 
środkami finansowymi 
przeznaczonymi na Za-
kładowy Fundusz Świad-
czeń Socjalnych.

Dotychczas tak napraw-
dę  z  Zakładowego 
Funduszu Świadczeń 

Socjalnych korzysta wąska 
grupa zatrudnionych w Alma 
Market SA. Najczęściej do-
tyczy to kadry kierowniczej, 
a nie szeregowych pracow-
ników – wyjaśnia Bożena 
Krysiak ,  przewodnicząca 
„Solidarności” w Alma Mar-
ket SA.

Znaczna część  odpisu 
przeznaczana jest na pożycz-
ki mieszkaniowe. Problem 
w tym, że aby ją uzyskać, 
trzeba spełnić kryteria, które 
dyskryminują przeciętnego 
pracownika spółki Alma Mar-
ket. Dotyczą one na przykład 
pułapu dochodu oraz zabez-
pieczeń finansowych.

– Te kryteria spełnia jedy-
nie wąska grupa pracowni-
ków należąca najczęściej do 
kadry kierowniczej – podkre-
śla Bożena Krysiak. – Wnio-
ski te oparliśmy na opiniach 
pracowników,  z  k tórymi 
przeprowadziliśmy rozmowy 
na temat między innymi do-
stępności pożyczek mieszka-
niowych.

Według obowiązującego 
regulaminu ZFŚS wysokość 
odpisu na fundusz wynosi 
zaledwie jedną dziesiątą usta-
wowego odpisu. Związkowcy 
próbują to zmienić.

– Regulamin ZFŚS pocho-
dzi jeszcze z 2006 roku, kie-
dy w firmie nie było związku 
zawodowego – tłumaczy Bo-
żena Krysiak. – Teraz zwią-
zek zawodowy jest i chcemy 
rozmawiać na ten temat z za-
rządem spółki. Uważamy, że 
regulamin należy zmienić 
w sposób, który by odpo-
wiadał na oczekiwania więk-
szości pracowników. Zarząd 
firmy nie chce jednak tego 
uczynić.

Na pytanie redakcji skiero-
wane do zarządu Alma Mar-
ket, dlaczego spółka doko-
nuje odpisu na ZFŚS jedynie 
w wysokości jednej dziesiątej 
odpisu ustawowego, Monika 
Moskwa, PR manager Alma 

Marke t  SA,  odpowiada : 
„Wysokość odpisu na ZFŚS 
jest zgodna z obowiązujący-
mi przepisami prawa”. Co 
najmniej nieścisłą należa-
łoby nazwać odpowiedź PR 
managera Alma Market SA 
dotyczącą zapytania o przy-
go towan ie  p r e l im ina rza 
funduszu. „Preliminarz jest 
w trakcie uzgodnień z orga-
nizacją związkową” – czyta-
my w nadesłanym mailu, gdy 
tymczasem Komisja Zakłado-
wa przez ponad pół roku do-
pominała się od zarządu spół-
ki o jego przedstawienie.

– Uważamy, że prelimi-
narz funduszu powinien być 

przedstawiony na początku 
roku. A otrzymaliśmy go 
dopiero na początku lipca 
– mówi przewodnicząca „So-
lidarności” w Alma Market 
SA.

W piśmie skierowanym do 
pracodawcy w lipcu Komisja 
Zakładowa NSZZ „Solidar-
ność” w Alma Market SA pod-
kreśla: „Pragniemy wskazać, iż 
intencją ustawodawcy jest, aby 
środki trafiały do wszystkich 
pracowników, a w szczegól-
ności do osób znajdujących 
się w trudnej sytuacji życio-
wej, rodzinnej i materialnej. 
Dlatego też pracownicy i ich 
rodziny powinny mieć zapew-
nioną możliwość korzystania 
z ZFŚS, na taką działalność 
socjalną, jak: wypoczynek, 
dofinansowanie działalności 
kulturalno-oświatowej, jak 
wyjście do kina czy teatru”.

Barbara Graczak, dyrek-
tor personalny Alma Market 
SA, odpowiada w piśmie do 
związkowców, że „Regula-
min ZFŚS – wbrew państwa 
opinii – zawiera zasady, które 
są stosowane przy przyzna-

waniu świadczeń, tj. według 
kryteriów socjalnych, a nie 
na zasadzie powszechności” 
i dodaje: „Wszystkie świad-
czenia z ZFŚS przyznawa-
ne są w oparciu o kryteria 
socjalne, zgodnie z ustawą 
o ZFŚS”.

Z kolei na spotkaniu zarzą-
du ze związkiem zawodowym 
w siedzibie firmy w Krako-
wie jeden z przedstawicieli 
zarządu spytał: „Cały fundusz 
chcecie przejeść?”. W odpo-
wiedzi usłyszał pytanie: „Czy 
na ZFŚS się zarabia?”.

– Projekt nowego regula-
minu funduszu przedstawili-
śmy jeszcze w grudniu 2015 
roku. Było więc sporo czasu 
na porozumienie się ze związ-
kiem zawodowym, który re-
prezentuje przecież interesy 
pracowników. Potrzebna jest 
jednak do tego dobra wola 
– mówi Bożena Krysiak.

W nowym preliminarzu 
budżetowym ZFŚS w Alma 
Market SA znalazł się m.in. 
zapis o „rezerwie w pełnej 
wysokości niewykorzysta-
nych środków, nie mniej niż 
25 procent bieżącego stanu 
rachunku Zakładowego Fun-
duszu Socjalnego”.

– Uważamy, że przezna-
czenie 25 procent funduszu na 
rezerwę to stanowczo za dużo 
– mówi przewodnicząca „S”. 
– Osobną kwestią jest niemoż-
ność uzyskania od zarządu 
spółki informacji dotyczącej 
faktycznego stanu na dzisiaj 
wysokości funduszu ZFŚS.

Dane, którymi dysponu-
je „Solidarność”, pochodzą 
sprzed kilku miesięcy. Jak pod-
kreśla jednak Bożena Krysiak, 
część pożyczek mieszkanio-
wych jest nadal aktywna, więc 
wysokość funduszu na pewno 
się zwiększyła.

– Nie możemy dojść do 
porozumienia z zarządem 
– przyznaje Bożena Krysiak. 
– Zarząd podejmuje nieznacz-
ne działania, chcąc wykazać, 
że z nami współpracuje, ale my 
odbieramy to jako pozorowa-
nie negocjacji. Dlatego zgłosi-
liśmy sprawę do Państwowej 
Inspekcji Pracy w Krakowie 
i Gdańsku.

Co na to zarząd Alma Mar-
ket SA? „Spółka chce współ-
pracować i postępuje w relacji 
ze związkami zawodowymi 
zgodnie z przepisami prawa” 
– czytamy w nadesłanej odpo-
wiedzi od PR managera.

Olga Zielińska

Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych dla wszystkich 
pracowników? 

Regulamin ZFŚS 
pochodzi jeszcze z 2006 
roku, kiedy w firmie 
nie było związku 
zawodowego. Teraz 
związek zawodowy jest 
i chcemy rozmawiać na 
ten temat z zarządem 
spółki. Uważamy, 
że regulamin należy 
zmienić w sposób, 
który by odpowiadał na 
oczekiwania większości 
pracowników.  
Zarząd firmy nie chce 
jednak tego uczynić.

W ostatnich latach rynek pracy całkowicie „przeniósł” się 
do Internetu, co znacznie uprościło proces szukania za-
trudnienia. Jeszcze niedawno kandydaci przeglądali przede 
wszystkim prasowe ogłoszenia i polegali na własnej sieci 
kontaktów. Internet sprawił, że szukanie pracy stało się 
znacznie prostsze i szybsze. Prostsze stało się również po-
zyskanie informacji na temat ewentualnego pracodawcy.

W Internecie oprócz ogłoszeń o pracy znajdziemy również 
tzw. czarne listy pracodawców. Są to strony interneto-
we i fora obecnie zamieszczane najczęściej na Facebo-

oku, gdzie każdy, kto ma swój profil i dostęp do Internetu, może 
przeczytać, a także sam zamieścić informację o nieuczciwym 
pracodawcy. Strony o nieuczciwych pracodawcach funkcjonują 
z podziałem na regiony kraju i miasta.

W ubiegłym roku pojawiło się w sieci wiele takich list, ale 
– niestety – szybko zostały zlikwidowane. Administratorzy por-
tali usuwali je, ponieważ opisani pracodawcy grozili im sądem. 
Na szczęście Internet to takie medium, które niełatwo poddaje się 
rygorom, więc nadal można w nim znaleźć informacje na temat 
firm, w których nie warto się zatrudniać.

Jak znaleźć czarne listy pracodawców

Listy utworzone na Facebooku dotyczą pracodawców z wszyst-
kich większych miast Polski. Opisani są tam nieuczciwi pracodaw-
cy z Warszawy, Poznania, Krakowa i Trójmiasta, w sumie funkcjo-
nuje ponad 50 profili z większych i mniejszych miast, do których 
codziennie dodawane jest kilka wpisów. Aby je znaleźć, wystar-
czy wpisać w ogólną wyszukiwarkę: „nieuczciwi pracodawcy” 
lub wprost: „czarna lista pracodawców” i nazwę miasta, które nas 
interesuje, potem możemy już przejrzeć wyniki wyszukiwania.

Na jakie firmy w Trójmieście najczęściej skarżą 
się pracownicy

Na trójmiejskiej czarnej liście znalazły się głównie restauracje, 
kawiarnie, firmy ochroniarskie, hotele, fryzjerzy. Skarżący się pra-
cownicy opisują na przykład grubiańskie zachowania przełożonych, 
poszerzone do granic niemożności obowiązki, na przykład odbieranie 
dzieci właściciela firmy z przedszkola, mobbing, przemoc fizyczną, 
brak jakiejkolwiek umowy (praca na czarno), oszukiwanie na stawce 
lub niewypłacanie pensji. Poniżej przykład, jak komentuje swoją pracę 
pani zatrudniona jako barmanka w jednej z gdańskich restauracji.

„Pracowałam tam osiem razy na czas około miesiąca, byłam 
ciągle krytykowana i wyśmiewana, dwa razy zostałam uderzona 
mocno po rękach „dla własnego dobra”, gdy zapomniałam dać do 
ręki klientom paragon. Szef i pracownica, która mnie wprowadzała, 
wiedzieli od początku, że nie mam doświadczenia w pracy za ba-
rem, ale mimo to mnie zatrudnili. W krótkim czasie chcieli, żebym 
nauczyła się od razu tego, co inne pracownice uczyły się w kilka 
miesięcy. Gdy myślałam, że wreszcie mnie legalnie zatrudnią 
po tym długim „próbnym okresie”, dostałam pierwszą i ostatnią 
wypłatę i pożegnali się ze mną” – pisze internautka.

Czarne listy są formą obrony pracowników przed nieuczciwy-
mi pracodawcami. W firmach, w których łatwo jest się zatrudnić 
i równie łatwo zwolnić, plenią się liczne patologie. Trudno jest 
potem dochodzić swoich praw i należnych pieniędzy w sądzie 
pracy, zwłaszcza gdy trzeba udowodnić, że w ogóle było się za-
trudnionym. Poza tym wyników postępowania sądowego można 
spodziewać się za rok, trudno czekać tak długo, gdy na przykład 
nie otrzymało się wynagrodzenia za kilka miesięcy.

Nowy trend – sprawdzanie informacji o pracodawcy w Inter-
necie – jest korzystny dla zatrudnionych. Bezpieczniej jest przed 
podjęciem zatrudnienia przeszukać Internet w poszukiwaniu opinii 
o pracodawcy, u którego chcemy pracować, niż potem żałować.

Trójmiejska czarna lista pracodawców znajduje się na Fa-
cebooku. 

Renata Tkaczyk

SAMOOBRONA PRACOWNICZA

Internetowe listy 
nieuczciwych 
pracodawców
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I prawdopodobnie ten argu-
ment przemawia do pracow-
ników, czego wymiarem jest 

wzrastające uzwiązkowienie 
tej młodej organizacji. Powsta-
ła ona w Meritum Banku za-
ledwie w styczniu 2015 roku. 
Tworzyło ją kilkanaście osób, 
w ciągu kilku miesięcy uzwiąz-
kowienie wzrosło do ponad 200 
członków.

Skomplikowany proces 
powstawania

– W trakcie procesu przej-
mowania przez Alior Bank 
Meritum Banku trzeba było 
zawalczyć o miejsca pracy i za-
bezpieczenie jak najlepszych 
warunków pracy dla pracowni-
ków oraz o jak najkorzystniej-
sze odprawy dla odchodzących. 
Dlatego tak ważne było, aby 
interesy pracowników repre-
zentowała silna organizacja 
związkowa – wyjaśnia Marek 
Szpucha.

W Meritum Banku pracowa-
ło około 800 pracowników, do 
organizacji związkowej nale-
żało 260 osób. Marek Szpucha 
był wtedy członkiem Komisji 
Zakładowej i uczestniczył w ne-
gocjacjach z pracodawcą.

– Gdybyśmy wtedy jako or-
ganizacja związkowa nie roz-
mawiali z pracodawcą, zwal-
niani pracownicy otrzymaliby 
odprawy jedynie w wysokości 
przewidzianej przez kodeks 
pracy. W trakcie negocjacji uda-
ło nam się jednak podpisać po-
rozumienie, które zabezpiecza-
ło zwalnianych pracowników 
w dużo korzystniejszy sposób 
– mówi Szpucha.

Oba banki zostały połączone 
w połowie 2015 roku. W Alior 
Banku istniała także organiza-
cja związkowa, zarejestrowana 
w Regionie Ziemia Łódzka. 
Trzeba było stworzyć jedną sil-

ną organizację związkową. Dla-
tego Region Gdański podpisał 
z Ziemią Łódzką porozumienie, 
które pozwoliło na połączenie 
tych dwóch organizacji. Dodaj-
my, że związkowców z byłego 
Meritum Banku było znacznie 
więcej niż z Alior Banku.

– Połączenie naszych dwóch 
organizacji związkowych to 
przykład prawdziwej solidar-
ności w „Solidarności” – mówi 
Marek Szpucha. – Wszyscy się 
szanujemy, doceniany włożoną 
wzajemnie pracę związkową, 
dlatego w nowej Komisji Za-
kładowej znaleźli się przedsta-
wiciele obu organizacji.

Przewodniczącą nowej Ko-
misji Zakładowej została do-
tychczasowa szefowa Związku 
w Meritum Banku Ewelina 
Mikulska, natomiast wiceprze-
wodniczącym Szymon Mituta. 
W 2016 roku przeprowadzono 
jednak nowe wybory z powodu 
rezygnacji z funkcji przewod-
niczącej Związku i wyłoniono 
nowe władze. Wtedy przewod-
niczącym został Marek Szpucha, 
wiceprzewodniczącym pozostał 
Szymon Mituta oraz członkami 
KZ Karolina Wielbacka-La-
mus, Maja Szulc, Katarzyna 
Czerwińska, Maciej Śpionek 
i Robert Batz. Dodajmy, że 
Marek Szpucha jest zarówno 
szefem Komisji Zakładowej, jak 
i Organizacji Podzakładowej.

Marek Szpucha podkreśla, 
że ogromną pomoc w tworzeniu 
nowej organizacji związkowej 
uzyskano od Jana Szewczy-
ka, kierownika Działu Orga-
nizowania i Rozwoju Regionu 
Gdańskiego.

– Janek Szewczyk pomagał 
nam, kiedy powstawaliśmy. 
Ale nie tylko. Także potem, 
w wyborach i negocjacjach 
z pracodawcą. Zresztą pomaga 
nam do dzisiaj. To związkowiec 
z ogromną wiedzą i umiejętno-

ściami – dodaje przewodniczą-
cy „S” w Alior Banku.

Uzwiązkowienie nadal 
rośnie

Uzwiązkowienie w całym 
Alior Banku wynosiło na koniec 
drugiego kwartału tego roku po-
nad 400 osób. Warto zauważyć, 
że Komisja Podzakładowa zo-
stała doceniona przez władze 
Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”, które przyzna-
ły jej w tym roku nagrodę za 
uzwiązkowienie w kategorii 
„Nowo powstała organizacja 
związkowa w 2015 roku”. 
Cały czas działacze pracują 
nad zwiększeniem liczebności 
swojej organizacji.

– Wysyłamy listy do pra-
cowników poszczególnych od-
działów banku z informacjami 
o naszej działalności, przepro-
wadzamy akcje ulotkowe – tłu-
maczy Szpucha. – Ale na pew-
no ważny jest też bezpośredni 
kontakt z pracownikami.

Działacze „Solidarności” 
nie mają możliwości korzysta-
nia z firmowych komputerów, 
intranetu czy nawet skrzynek 
mailowych. Nawiązywanie 
kontaktów z pracownikami nie 
jest na pewno łatwe.

– Szymon ma możliwość 
jeżdżenia po oddziałach banku, 
ja mogę po pracy kontaktować 
się z pracownikami z centrali 
– wyjaśnia przewodniczący. 
– Efekty naszej pracy są wi-
doczne, bo otrzymujemy nowe 
deklaracje chętnych do wstąpie-
nia do Związku.

Wiele wyzwań dla 
organizacji związkowej

Alior Bank poinformował 
w sierpniu, że spełniły się 
wszystkie warunki wezwania 
do sprzedaży akcji Banku BPH 
zgłoszonego przez Alior Bank. 
Zapisami zostało objętych co 

Banku BPH. To oznacza także 
nowe wyzwania dla związkow-
ców z „Solidarności”.

– To niejedyne wyzwanie. 
Inne to negocjacje związane 
z Zakładowym Układem Zbio-
rowym Pracy, nad którym teraz 
pracujemy – mówi lider „Soli-
darności” w Alior Banku.

Młoda organizacja ma także 
inne zadania. Jednym z nich jest 
pilnowanie pracodawcy, aby 
bank nie przeprowadzał ukry-
tych zwolnień grupowych.

– Dlatego bacznie przygląda-
my się pracodawcy. Ale nie tyl-
ko w tej kwestii – mówi Marek 
Szpucha. – Zdarza się, że jest 
duża presja pracodawcy na pla-
ny sprzedaży. Dlatego zdarzają 
się sytuacje związane z presją 
wobec pracowników. Staramy 
się więc wyłapywać wszystkie 
takie przypadki i w odpowiedni 
sposób reagować.

Działacze związkowi do 
swoich sukcesów zaliczają 
utworzenie w banku społecznej 
inspekcji pracy.

– Niestety, pracodawca 
kontestuje jej istnienie – mówi 
Marek Szpucha. – Społeczny 
inspektor pracy ma utrudnioną 
możliwość działania. Mamy 
200 oddziałów. Może posą-
dza nas o brak racjonalności? 
Od maja jednak nie zostały 
załatwione sprawy związane 
z księgą zaleceń i uwag SIP, nie 
ma komisji BHP. Ze strony pra-
codawcy pojawiła się odmowa 
dotycząca szkoleń dla SIP.

Marek Szpucha dodaje, że 
związkowcom zależy, aby pra-
codawca postrzegał ich jako 
partnera społecznego.

– Wskazujemy pracodawcy 
niedociągnięcia, nieprawidło-
wości, bo to do nas przychodzą 
pracownicy. Chcemy jednak, 
by pracodawca rozumiał, że 
nie jesteśmy przeciwko niemu, 
ale poprzez działania na rzecz 
pracowników działamy także na 
jego rzecz – mówi szef banko-
wej „Solidarności”.

Olga Zielińska

KOMISJA PODZAKŁADOWA 
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W ALIOR BANKU

Związek 
zawodowy 
to głos 
pracownika
– Związek zawodowy jest głosem pracownika, który pra-
codawca nie tylko może, ale wręcz musi usłyszeć – takiego 
argumentu używa Marek Szpucha, przewodniczący Komisji 
Podzakładowej NSZZ „Solidarność” w Alior Banku, zachęca-
jąc pracowników do przyłączenia się do Związku.

Karolina Wielbacka-Lamus i Marek Szpucha.

MAREK SZPUCHA
– Pracodawca musi wsłuchać się w głos pracowników, jeśli 
ten wypowiedziany jest przez organizację związkową repre-
zentującą interesy osób zatrudnionych. Dlatego, jeśli chcemy 
faktycznie i skutecznie zadbać o swoje interesy, trzeba zało-
żyć organizację związkową lub wstąpić do już istniejącej. Nie 
ma innej drogi upominania się o prawa pracownicze. Zawsze 
mówię pracownikom: jak będziesz rozmawiać z pracodawcą 
sam? Upominał się o sprawiedliwość w różnych sytuacjach 
zawodowych, ale nie tylko? Łatwiej i skuteczniej jest, jeśli 
będzie cię reprezentowała organizacja związkowa. 

Na etacie związkowym jest 
wiceprzewodniczący Szymon 
Mituta z Łodzi. Zdaniem Mar-
ka Szpuchy to ważne, że w ten 
sposób rozwiązany został pro-
blem komunikacji z pracowni-
kami.

najmniej 37 180 026 papie-
rów, które stanowią około 48 
procent wszystkich udziałów. 
Alior Bank poinformował 
w kwietniu, że zawarł z grupą 
GE Capital umowę dotyczącą 
nabycia wydzielonej części 

Wskazujemy 
pracodawcy 
niedociągnięcia, 
nieprawidłowości, bo 
to do nas przychodzą 
pracownicy. Chcemy 
jednak, by pracodawca 
rozumiał, że nie 
jesteśmy przeciwko 
niemu, ale poprzez 
działania na rzecz 
pracowników działamy 
także na jego rzecz.
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Mi ę d z y z a k ł a d o w y 
Komitet Strajkowy 
powstał w Stoczni 

Gdańskiej w nocy z 16 na 17 
sierpnia 1980 roku i reprezen-
tował kilkaset protestujących 
przedsiębiorstw. Komitet ogło-
sił listę 21 postulatów, która 
była swego rodzaju wspólnym 
mianownikiem żądań zgłasza-
nych w poszczególnych zakła-
dach (do MKS wpłynęło łącznie 
około 700 propozycji!).

Postulaty miały różnoraki 
charakter – ekonomiczny, so-
cjalny, społeczny, ale także poli-
tyczny. Bo za taki należy uznać 
pierwszy punkt dotyczący po-
wołania niezależnych związków 
zawodowych. Powstanie w jego 
konsekwencji NSZZ „Solidar-
ność” jako pierwszej niezależ-
nej organizacji społecznej nie 
tylko w PRL, ale w całym blo-
ku sowieckim było rewolucyj-
ną zmianą sytuacji, szczeliną 
w drzwiach, których później 
komunistom nie udało się już 
domknąć. Dlatego to właśnie 
gdańskie postulaty (a później 
porozumienia) w perspektywie 
historycznej okazały się naj-
ważniejsze, nie umniejszając 
przy tym wagi towarzyszących 
im postulatów i porozumień 
w Szczecinie, Jastrzębiu-Zdroju 
i Katowicach.

Postulaty MKS zostały spi-
sane przez obecnych w Stocz-
ni Gdańskiej dwóch działaczy 
Ruchu Młodej Polski Macieja 
Grzywaczewskiego i Arka-
diusza Rybickiego na sklejkach 
używanych w stoczni przez tra-
serów, a następnie umieszczo-
ne nad bramą nr 2. Nie było to 

Testament Sierpnia ’80 
– aktualny!
Lista 21 postulatów strajkujących to kwintesencja Sierpnia ’80. Jest uważana za jeden z najważniejszych dokumentów w historii świata w XX wieku. Gwa-
rantujące ich realizację Porozumienia Sierpniowe to przełomowe wydarzenie, które w konsekwencji doprowadziło do wolnej i niepodległej Polski. Spraw-
dziliśmy, jak ten �.

żadną fanaberią, tylko koniecz-
nością odciętych od świata straj-
kujących. Rządowa propaganda 
informacje ze strajku podawała 
z opóźnieniem i w krzywym 
zwierciadle. Postulaty były 
przedmiotem negocjacji między 
MKS i Komisją Rządową, która 
przybyła do Stoczni Gdańskiej. 
31 sierpnia 1980 r. o godz. 16.40 
w Sali BHP obie strony podpi-
sały Porozumienia Gdańskie, 
w których rząd PRL gwaran-
tował realizację 21 postulatów. 
W praktyce było to jednak póź-
niej przedmiotem manipulacji 
i opóźnień ze strony reżimu.

Tablice z listą 21 postulatów 
w 2003 r. zostały uznane przez 
Międzynarodowy Komitet Do-
radczy Programu UNESCO 
(agenda ONZ ds. kultury i sztu-
ki) „Pamięć Świata” za jeden 
z najważniejszych dokumentów 
XX wieku, a następnie wpisane 
na prestiżową Światową Li-
stę Dziedzictwa Kulturowego 
UNESCO.

Niestety, czasami można od-
nieść wrażenie, że to właśnie na 
świecie, a nie w wolnej Polsce, 
wyrosłej na fundamencie Sierp-
nia ’80, pamięć o 21 postula-
tach jest bardziej żywa. Podję-
te w sierpniowych żądaniach 
kwestie gospodarcze i społeczne 
w większości nie zostały zreali-
zowane, mimo że ustrój ekono-
miczny w Konstytucji RP wprost 
został określony jako „społeczna 
gospodarka rynkowa”.

Lista 21 postulatów z Sierp-
nia 1980 r. nie jest tylko doku-
mentem historycznym. Powi-
nien to być także drogowskaz 
dla wszystkich instytucji pań-

stwowych odpowiedzialnych za 
sprawy gospodarcze i społeczne. 
Przez 36 lat zasadniczo zmieniły 
się kontekst i otoczenie, do któ-
rego odnoszą się postulaty, ale 
wciąż część z nich można odczy-
tywać wprost. Inne – w zgodzie 
z ich duchem. Wszystkie tak, 
aby wreszcie zrealizować cel 
i marzenie Sierpnia ’80 – godne 
życie dla wszystkich w wol-
nej Polsce, państwie będącym 
dobrem wspólnym wszystkich 
obywateli. A jak to wygląda 
w praktyce?

1. Akceptacja nieza-
leżnych od partii i pra-
codawców wolnych 
związków zawodowych, 
wynikająca z ratyfikowa-
nej przez PRL Konwencji 
nr 87 Międzynarodowej 
Organizacji Pracy doty-
czącej wolności związ-
kowych.

Dziś często zapomina się, że 
strajkujący w 1980 r. domagali 
się niezależności zarówno od 
władz państwowych (w PRL 
utożsamianych z wszechwład-
ną PZPR), jak i pracodawców. 
Paradoksalnie, coraz częściej 
trudniej o to drugie. Pojawia-
ją się głosy (np. w projekcie 
nowelizacji ustawy o związ-
kach zawodowych autorstwa 
Nowoczesnej Ryszarda Petru), 
aby „odciążyć” przedsiębior-
ców poprzez wyprowadzenie 
organizacji zakładowych poza 
tereny firm (odebranie prawa 
do lokalu w siedzibie przedsię-
biorstwa itp.). Łatwo sobie wy-

obrazić, jak mogłoby to utrudnić 
organizację pracy związkowej 
oraz realnie pogorszyć ochronę 
praw pracowników danej firmy. 
Wciąż nie wszyscy pracowni-
cy posiadają realną możliwość 
zrzeszania się. NSZZ „Solidar-
ność” już w 2012 r. uzasadnił na 
forum MOP, że polskie państwo 
łamie Konwencję nr 87. W 2015 
r. potwierdził to wyrok Trybuna-
łu Konstytucyjnego. W obecnej 
kadencji Sejmu przygotowa-
no projekt nowelizacji ustawy 
o związkach zawodowych, któ-
ry umożliwi członkostwo w or-
ganizacji zakładowej każdemu 
pracownikowi bez względu na 
podstawę zatrudnienia (także na 
umowie cywilnoprawnej bądź 
tzw. samozatrudnieniu). Cze-
kamy!

2. Zagwarantowanie 
prawa do strajku oraz 
bezpieczeństwa strajku-
jącym i osobom wspo-
magającym.

4. a) przywrócić do po-
przednich praw: – ludzi 
zwolnionych z pracy po 
strajkach w 1970 i 1976 
r., – studentów wy-
dalonych z uczelni za 
przekonania, b) zwolnić 
wszystkich więźniów 
politycznych (w tym 
Edmunda Zadrożyńskie-
go, Jana Kozłowskiego, 
Marka Kozłowskiego), c) 
znieść represje za prze-
konania.

7. Wypłacić wszystkim 
pracownikom biorącym 
udział w strajku wynagro-
dzenie za okres strajku jak 
za urlop wypoczynkowy 
z funduszu CRZZ.

W rzeczywistości III RP 
wciąż pojawiają się przypadki 
szykanowania pracowników za 
działalność związkową i zwal-
niania liderów związkowych 
– nie tylko za przeprowadzenie 
protestów, ale nawet za samą pró-
bę organizowania pracowników. 
Nawet jeśli sąd pracy uzna zwol-
nienie związkowca za niezgodne 
z prawem, można zwolnić go po-
nownie albo przywrócić na gor-
sze stanowisko pracy. Zdaniem 
wielu ekspertów pod względem 
prawa do strajku Polska wypada 
najgorzej w Europie

3. Przestrzegać zagwa-
rantowaną w Konstytu-
cji PRL wolność słowa, 
druku, publikacji, a tym 
samym nie represjo-
nować niezależnych 
wydawnictw oraz udo-
stępnić środki masowe-
go przekazu dla przed-
stawicieli wszystkich 
wyznań.

5. Podać w środkach 
masowego przekazu in-
formację o utworzeniu 
Międzyzakładowego 
Komitetu Strajkowego 
oraz publikować jego 
żądania.
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W 1980 r. wymiernym efek-
tem realizacji postulatu nr 3 było 
rozpoczęcie nadawania przez ra-
dio transmisji niedzielnych mszy 
świętych. W realiach cyfryzacji 
i globalizacji, społeczeństwa 
informacyjnego oraz „media-
tyzacji” życia publicznego mu-
simy go interpretować szerzej. 
Czy polskie społeczeństwo ma 
dostęp do całego spektrum po-
glądów ideowo-politycznych? 
Czy pewne grupy społeczne, np. 
zaangażowani katolicy, nie były 
w swoisty sposób wykluczone 
z obiegu medialnego III RP? 
Jak wpływ na obiektywność 
informacji przekazywanych 
Polakom, a tym samym jakość 
i suwerenność podejmowanych 
przez nich decyzji, ma fakt, że 
większość rynku medialnego 
w Polsce jest opanowana przez 
zagraniczny kapitał (np. prasa 
regionalna przez spółki z kapi-
tałem niemieckim)?

6. Podjąć realne dzia-
łania mające na celu 
wyprowadzenie kraju 
z sytuacji kryzysowej 
poprzez:

a) podawanie do pu-
blicznej wiadomości 
pełnej informacji o sy-
tuacji społeczno-gospo-
darczej,

b) umożliwienie wszyst-
kim środowiskom i war-
stwom społecznym 
uczestniczenia w dys-
kusji nad programem 
reform.

Cykle życia gospodarcze-
go, w tym okresy wzrostu, ale 
i kryzysy, są naturalne. Pytanie, 
jak państwa sobie z nimi radzą? 
Czy owoce wzrostów, a koszty 
kryzysów rozkładane są spra-
wiedliwie? Historia społeczno-
-gospodarcza Polski po 1989 r. 
to przykład wykluczania całych 
grup społecznych i oparcia go-
spodarki o wykorzystywanie ta-
niej siły roboczej pracowników 
najemnych. Co więcej, przez 
długie okresy tylko nieliczne 
środowiska wielkiego bizne-
su i zagranicznych korporacji 
„uczestniczyły w dyskusji nad 
programem reform”. Przykła-
dem ignorowania głosu „zwy-
kłych” pracowników i obywateli 
jest odrzucenie przez koalicję 
PO-PSL kilku obywatelskich 
inicjatyw ustawodawczych (np. 
w sprawie płacy minimalnej lub 
wieku emerytalnego), pod któ-
rymi podpisało się łącznie oko-
ło 6 milionów Polaków! Dialog 
społeczny bardzo często był po-
zorowany, a pod rządami ekipy 
PO-PSL stał się fikcją. Dopiero 
obecny model, wypracowany 
także przy udziale NSZZ „S”, 
z Radą Dialogu Społecznego 
i wojewódzkimi radami dialogu 
społecznego, daje nadzieję na 

realny dialog strony rządowej 
i społecznej.

8. Podnieść wynagrodze-
nie zasadnicze każdego 
pracownika o 2000 zł na 
miesiąc jako rekompen-
satę dotychczasowego 
wzrostu cen.

9. Zagwarantować au-
tomatyczny wzrost płac 
równolegle do wzrostu 
cen i spadku wartości 
pieniądza.

Niskie płace, nierzadko wy-
płacane z opóźnieniem, i jed-
no z najwyższych w Europie 
rozwarstwienie społeczne to 
swoisty paradygmat rozwoju 
gospodarczego w III RP i „spo-
sób” na prowadzenie biznesu. 
Pierwsze jaskółki zapowiadają-
ce zmianę tych patologii widać 
dopiero po wyborach w 2015 
r. W 2017 r. pensja minimalna 
wyniesie 2000 zł brutto. Ozna-
cza to rekordowy w historii 
wzrost o 150 zł. Po raz pierw-
szy została także wprowadzona 
instytucja minimalnej stawki 
godzinowej dla osób samoza-
trudnionych i pracujących na 
tzw. umowach śmieciowych 
(co najmniej 12 zł, w 2017 r. 
prawdopodobnie 13 zł). NSZZ 
„S” od lat proponuje pójście 
jeszcze o krok dalej i powią-
zanie pensji minimalnej ze 
wzrostem PKB. 

10. Realizować pełne 
zaopatrzenie rynku we-
wnętrznego w artykuły 
żywnościowe, a ekspor-
tować tylko i wyłącznie 
nadwyżki.

11. Wprowadzić na 
mięso i przetwory kart-
ki – bony żywnościowe 
(do czasu opanowania 
sytuacji na rynku).

12. Znieść ceny komer-
cyjne i sprzedaż za de-
wizy w tzw. eksporcie 
wewnętrznym.

Absurdy PRL, takie jak 
eksport wewnętrzny i regla-
mentowanie żywności, szczę-
śliwie za nami, wciąż jednak 
po 25 latach wolności i de-
kadzie członkostwa w Unii 
Europejskiej siła nabywcza 
Polaków jest znacząco niższa 
niż zachodnich Europejczy-
ków. Polska posiada także 
niekorzystną strukturę relacji 
gospodarczych. Eksportujemy 
proste produkty, a importujemy 
wysoko przetworzone. Polski 
przemysł został uśmiercony 
lub co najwyżej sprowadzony 
do poziomu montowni. Po la-
tach zaległości odbudowujemy 
gałęzie  które mogą stać się 
wizytówką polskich wysokich 
technologii.

realizacją jest zgłoszony przez 
głowę państwa projekt ustawy. 
Prezydencki projekt nie zawiera 
jednak drugiej możliwości przej-
ścia na emeryturę, postulowanej 
obecnie przez „S” – niezależnie 
od wieku, w zależności do sta-
żu pracy (tzw. lat składkowych) 
– 40 dla mężczyzn i 35 dla ko-
biet. Dopiero wprowadzenie tej 
opcji wypełni literę i ducha 14 
postulatu z Sierpnia 1980 r.

16. Poprawić warunki 
pracy służby zdrowia, 
co zapewni pełną opie-
kę medyczną osobom 
pracującym.

Zły stan systemu ochrony 
zdrowia w Polsce jest dosko-
nale znany. Na Pomorzu jego 
patologie symbolizują procesy 
komercjalizacji kolejnych pla-
cówek, które mogą stwarzać za-
grożenie dla zdrowia pacjentów 
oraz utrudnić dostęp do świad-
czeń medycznych. Postulat nr 
16 dotyka jednak także innego 
aktualnego problemu. Miliony 
osób w Polsce pozostają bez 
pracy lub pracują na tzw. umo-
wach śmieciowych, co oznacza, 
że nie są objęte systemem ubez-
pieczeń społecznych. Ich bezpie-
czeństwo socjalne, ekonomiczne 
i zdrowotne jest zagrożone. 

17. Zapewnić odpo-
wiednią ilość miejsc 
w żłobkach i przed-
szkolach dla dzieci ko-
biet pracujących.

18. Wprowadzić urlop 
macierzyński płatny 
przez okres trzech lat na 
wychowanie dziecka.

19. Skrócić czas oczeki-
wania na mieszkanie.

W kulejącej po 1989 r. sze-
roko rozumianej polityce pro-
rodzinnej wreszcie coś drgnęło. 
Program „Rodzina 500+” to 
pierwsza systemowa próba re-
alnej poprawy bytu polskich ro-
dzin, która już przynosi efekty 
w postaci niewielkiej poprawy 
trendów demograficznych. Z ko-
lei program „Mieszkanie+” już 
wkrótce ma umożliwić młodym 
ludziom szybsze i tańsze wpro-
wadzenie się do własnego „M”, 
co ma skłaniać ich do zakładania 
rodzin, zamiast emigracji za gra-
nicę za chlebem.

20. Podnieść diety z 40 
zł do 100 zł i dodatek za 
rozłąkę.

Polska jest największym 
„eksporterem” pracowników 
delegowanych w Unii Euro-
pejskiej. Na blisko 2 miliony  
takich osób około 500 tysięcy 
to Polacy. Niestety, najczęściej 
ich wynagrodzenia i standardy 
socjalne odbiegają od warun-
ków pracy obywateli danego 
kraju. To tzw. dumping socjal-

ny, który dzieli pracowników 
na tych I i II kategorii, ale rów-
nież w skali całej gospodarki 
europejskiej nie pozwala na 
szybszy wzrost wynagrodzeń. 
Ta patologia ma szansę zostać 
ograniczona dzięki inicjaty-
wom polskich i europejskich 
central związkowych. Komi-
sja Europejska przygotowała 
propozycje zmian, które mają 
ujednolić standard socjalny 
oferowany pracownikom w da-
nym kraju, bez względu na ich 
narodowość. To ochroni prawa 
polskich pracowników dele-
gowanych do państw UE. Jest 
też druga strona tego medalu. 
W maju 2016 r. Sejm przyjął 
ustawę dotyczącą warunków 
zatrudnienia w Polsce pracow-
ników delegowanych z innych 
państw. To z kolei wyeliminu-
je patologie na naszym rynku 
pracy. Zagraniczni pracownicy, 
głównie z Europy Wschodniej, 
będą posiadali więcej praw.

2 1 .  W p r o w a d z i ć 
w s z y s t k i e  s o b o t y 
wolne od pracy. Pra-
cownikom w ruchu 
c iągłym i  systemie 
4-brygadowym – brak 
wolnych sobót zrekom-
pensować zwiększo-
nym wymiarem urlopu 
wypoczynkowego lub 
innymi płatnymi dnia-
mi wolnymi od pracy.

W PRL – systemie z zasa-
dy nieefektywnym i opierają-
cym się na wykorzystywaniu 
ludzkiej pracy – obowiązywał 
sześciodniowy tydzień pracy. 
Pierwsze wolne soboty (po-
czątkowo zaledwie jedną lub 
dwie w roku) wprowadzono 
dopiero w 1973 r. Z czasem 
wolnych weekendów było co-
raz więcej. Wszystkie wolny 
soboty dla większości pracow-
ników wprowadzono dopiero 
po 1989 r. Od 2001 r. zgod-
nie z kodeksem pracy w Pol-
sce obowiązuje „przeciętnie 
pięciodniowy tydzień pracy 
z przeciętnie 40-godzinnym 
czasem pracy” (nie więcej niż 
8 godzin na dobę).

Ideą tego postulatu jest 
zapewnienie pracownikom 
równowagi między życiem 
zawodowym i osobistym oraz 
czasu na odpoczynek koniecz-
ny do właściwego i efektyw-
nego wykonywania obowiąz-
ków zawodowych. Taki jest 
również cel złożonego przez 
„S” w Sejmie obywatelskiego 
projektu ustawy ograniczającej 
handel w niedzielę.  Losy przy-
gotowanego przez Związek 
projektu ustawy w tej sprawie 
będą zatem dla III RP kolej-
nym papierkiem lakmusowym. 
Czy polskie państwo wreszcie 
wsłucha się w testament 21 
sierpniowych postulatów?

Adam Chmielecki

13. Wprowadzić zasady 
doboru kadry kierowni-
czej na zasadach kwa-
lifikacji, a nie przyna-
leżności partyjnej, oraz 
znieść przywileje MO, 
SB i aparatu partyjnego 
poprzez: zrównanie za-
siłków rodzinnych, zli-
kwidowanie specjalnej 
sprzedaży itp.

Upolitycznienie urzędów, in-
stytucji, spółek Skarbu Państwa, 
samorządów i spółek komunal-
nych jest powszechnie znane 
i nie potrzebuje uzasadnienia. 
Obecny rząd deklaruje, że 
w 2017 r. zlikwidowane zostanie 
Ministerstwo Skarbu Państwa. 
Strategiczne spółki mają przejść 
pod nadzór innych resortów, np. 
energii. Miejmy nadzieję, że nie 
będzie to tylko zmiana kosme-
tyczna, ale realne podniesienie 
standardów merytorycznych 
zatrudnianych przez państwo 
menedżerów.

14. Obniżyć wiek eme-
rytalny dla kobiet do 
50 lat, a dla mężczyzn 
do lat 55 lub [zaliczyć] 
przepracowanie w PRL 
30 lat dla kobiet i 35 lat 
dla mężczyzn bez wzglę-
du na wiek.

15. Zrównać renty i eme-
rytury starego portfela 
do poziomu aktualnie 
wypłacanych.

Zawarty w tym postulacie 
wiek emerytalny na poziomie 50 
i 55 lat w obecnych uwarunko-
waniach może wydawać się ab-
surdalny. Należy jednak pamięć, 
że kilka dekad temu przeciętna 
długość życia Polaków była 
krótsza niż obecnie, a zdecydo-
wana większość społeczeństwa 
szybciej niż obecnie kończyła 
edukację i rozpoczynała aktyw-
ność zawodową.

Nie chodzi zatem tyle o kon-
kretną liczbę, co o dopasowanie 
wieku emerytalnego do aktual-
nych uwarunkowań gospodar-
czych i demograficznych. Tego 
warunku z pewnością nie speł-
niało podniesienie przez koalicję 
PO-PSL w 2012 r. wieku eme-
rytalnego, bez względu na płeć, 
do 67 lat. W przypadku kobiet 
oznaczało to konieczność pra-
cy aż o 7 lat dłużej! NSZZ „S” 
od początku sprzeciwiał się tej 
zmianie w ramach rozmaitych 
akcji pod wspólnym szyldem 
„Stop 67!”.

Przywrócenie poprzednie-
go wieku emerytalnego – 60 
lat dla kobiet i 65 lat dla męż-
czyzn – było jednym z punktów 
umowy programowej zawartej 
w kampanii wyborczej w 2015 
r. między Związkiem a ówcze-
snym kandydatem na prezy-
denta Andrzejem Dudą. Jego 
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– Chcemy mieć większy wpływ na to, co dzieje się w firmie. 
Chcielibyśmy, aby nasze prawa pracownicze były respektowa-
ne – mówi Elżbieta Olczak, przewodnicząca Organizacji Zakła-
dowej NSZZ „Solidarność” w Muzeum II Wojny Światowej.

Organizacja powstała w czerwcu tego roku. – Jesteśmy 
jeszcze małą organizacją, to jednak dopiero początek. 
Będziemy intensywnie działać na rzecz pozyskania kole-

żanek i kolegów do naszego związku – mówi Elżbieta Olczak.
Perspektywy są, bo instytucja, która nadal jest w fazie budowy, 

będzie na pewno przyjmowała nowych pracowników.
Dlaczego pracownicy postanowili zorganizować się w związek 

zawodowy? – Są pewne kwestie, które budziły wśród pracowników 
niepokój i niezadowolenie. Jak na przykład rozdysponowywanie 
kwoty przeznaczonej na podwyżki dla pracowników – tłumaczy 
Elżbieta Olczak. Chodzi o 5-procentowe podwyżki wynagrodzeń 
dla pracowników instytucji kultury, na które w tym roku Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczyło dodatkowe 
fundusze. Muzeum II Wojny Światowej jest instytucją finansowa-
ną z budżetu MKiDN, dlatego podwyżki wynagrodzeń powinny 
zdaniem związkowców objąć wszystkich pracowników.

– Tak się jednak nie stało – mówi przewodnicząca „Solidar-
ności”. – Były osoby, które ich wcale nie dostały, a rozpiętości 
między podwyżkami były bardzo duże – od 2 do 16 procent. Nie 
podobało nam się to, bo podwyżki dla pracowników kultury miały 
mieć charakter inflacyjny, nie miały pełnić funkcji motywacyjnej. 
Niestety, wtedy jeszcze nie było organizacji związkowej, która 
zaprotestowałaby przeciwko takim praktykom.

Inną kwestią, budzącą wśród pracowników muzeum wiele 
emocji, są informacje przekazywane przez MKiDN dotyczące 
planów reorganizacji.

– Pomimo że do ministerstwa wysłaliśmy już dawno pytania doty-
czące przyszłości naszej instytucji, nie otrzymaliśmy dotąd odpowiedzi. 
Mamy nadzieję, że będąc organizacją związkową, będziemy mogli le-
piej chronić interesy pracowników – podkreśla Elżbieta Olczak.

Ogromną pomoc przy tworzeniu organizacji związkowej w Mu-
zeum II Wojny Światowej udzieliła Barbara Spigarska, przewod-
nicząca „Solidarności” w Muzeum Narodowym w Gdańsku.

– Mamy piękne hasło „Solidarność” i do tego dziedzictwo św. 
Jana Pawła II „Jeden drugiego brzemiona noście”. Nie można lu-
dzi zostawiać samych, kiedy tej pomocy potrzebują – mówi Bar-
bara Spigarska. – Dlatego, kiedy koledzy i koleżanki poprosili 
nas o pomoc, nie mogliśmy inaczej zareagować. Tak po prostu 
powinno być w „Solidarności”. (zola)

Pada kolejny bastion mitu, 
że wolny rynek jest lekiem 
na wszystko. Forsowana 
przez lata teza, że aby po-
prawić stan służby zdro-
wia trzeba ją w dużym 
stopniu sprywatyzować, 
a pracowników zamiast 
na etatach zatrudniać na 
kontraktach, zbiera już 
śmiertelne żniwo.

Ostatnio wszystkich 
poruszyła informacja 
o śmierci lekarki, która 

cztery dni z rzędu pracowała na 
dyżurze, a jak wynika z infor-
macji przekazanych przez pa-
cjentów, mogła nie wychodzić 
ze szpitala przez tydzień. Dy-
rekcja szpitala nie ma sobie nic 
do zarzucenia i winą obciąża 
nieżyjącą panią anestezjolog. 
Rzecznik tłumaczył, że lekarka 
nie była pracownikiem szpita-
la. Prowadziła ona działalność 
gospodarczą i samodzielnie or-
ganizowała sobie czas pracy.

Rodzi się pytanie,  jak 
zmienić tę sytuację, która za-
graża nie tylko medykom pra-

W ostatnim czasie powstały nowe organizacje związkowe: w 
Muzeum II Wojny Światowej, pilotów morskich oraz w Izopanelu 
sp. z o.o. i Zakładzie Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o.o. w 
Tczewie. Zdaniem Romana Kuzimskiego, wiceprzewodniczącego 
RG NSZZ „Solidarność”, to przejaw większej świadomości pra-
cowników, że w dialogu z pracodawcą trzeba dysponować odpo-
wiednimi narzędziami, aby swoje prawa móc wyegzekwować.

„Solidarność” 
rośnie w siłę

ROMAN KUZIMSKI, 
wiceprzewodniczący RG NSZZ 
„Solidarność”

– Niewątpliwie cieszy nas obserwowany od 
pewnego czasu trend zainteresowania wśród 
pracowników działalnością związkową. Szcze-
gólnie że dotyczy on często młodej kadry pra-

cowniczej. Pracownicy coraz bardziej rozumieją, że obowiązu-
jące przepisy nie chronią w dostateczny sposób ich interesów. 
Czasem nie jest to zależne od samych przepisów, ale od możli-
wości ich wyegzekwowania. Pracownicy widzą, że trzeba dys-
ponować realną siłą, mieć odpowiednie narzędzia do dialogu  
z pracodawcą. Taką możliwość daje organizowanie się w zwią-
zek zawodowy. Dobrze, że polscy pracownicy zaczynają to ro-
zumieć. Obserwujemy nie tylko powstawanie nowych organiza-
cji związkowych, ale także pracę liderów na rzecz wzmacniania 
struktur już istniejących. To dobrze wróży naszemu Związkowi.

Jest nas więcej: „Solidarność” 
w Muzeum II Wojny Światowej

Kolejna ofiara kontraktów 
w służbie zdrowia 

IRENA JENDA, przewodnicząca 
Regionalnej Sekcji Służby 
Zdrowia NSZZ „Solidarność” 
Regionu Gdańskiego

– Ustawa o działalności leczniczej regulu-
je formy zatrudniania pracowników medycz-
nych. Mamy tu dwie formy: na podstawie 

stosunku pracy – jest to zatrudnienie pracownika, umowa 
o pracę, tu obowiązuje kodeks pracy lub na podstawie umo-
wy cywilnoprawnej, to tzw. kontrakty. Pracodawcy chętniej 
zatrudniają na kontraktach, bo jest to dla nich wygodne, nie 
muszą przestrzegać kodeksu pracy, a co za tym idzie, norm 
czasu pracy. Wykorzystując to, personel medyczny, zwłaszcza 
lekarze, pracują po 400-500 godzin w miesiącu. Ich fizyczne
i psychiczne zmęczenie stwarza ryzyko dla bezpieczeństwa 
pacjentów i ich zdrowia. Dlaczego tak pracują? Moim zda-
niem często z chęci zysku. W tym dramatycznym przypadku 
być może nie zostało złamane prawo – a człowiek nie żyje! 
Chcę zwrócić uwagę, że nie jest to pierwsza śmierć lekarza 
na dyżurze. Należy się mocno zastanowić, czy w dalszym cią-
gu powinny obowiązywać kontrakty. Ale ten problem trzeba 
rozwiązać systemowo.

cującym ponad swoje siły, ale 
także pacjentom, których zdro-
wie, a często i życie, zależy od 
przemęczonego lekarza czy 
pielęgniarki. Nie ma co liczyć 
na zdrowy rozsądek pracow-
ników służby zdrowia i dyrek-
torów placówek medycznych, 

potrzebne są odgórne uregu-
lowania ograniczające czas 
pracy lekarzy i pielęgniarek, 
bez względu na to, w ilu pla-
cówkach i na jakich zasadach 
są zatrudnieni.

(mk)

– Pożegnaliśmy Krystynę Mielnik, 
byłą wieloletnią kierownik oddziału 
naszego Związku w Gdyni, związ-
kowca oddanego NSZZ „Solidar-
ność”. Zmarła 22 sierpnia 2016 r.

– Wielka szkoda, że Krysi nie ma już 
między nami, że mówimy o Niej w czasie 
przeszłym. Cóż, przeszła na lepszą stro-
nę. Przez lata była oddana „Solidarności” 
i działalności społecznej. Była wielka 
swoim duchem. Tam, gdzie pracowała, 
angażowała się całą sobą. Inaczej nie po-
trafiła. Jako radna Gdyni realizowała za-
dania Związku, była wśród działających 
na rzecz społeczności lokalnej. Nigdy nie 
funkcjonowała na „pół gwizdka”, nawet 
wbrew poważnej chorobie serca, na którą 
cierpiała – wspomina zmarłą Krzysztof 
Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „So-
lidarność”.

We mszy świętej za spokój Jej duszy w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Gdyni Ciso-
wej i w ostatniej drodze na cmentarzu witomińskim towarzyszyliśmy Koleżance 25 sierpnia.

– Krysia była kobietą pełną ciepła, o niespożytej energii, mimo choroby serca. Zjednywała 
do siebie ludzi swoim wielobarwnym charakterem. Była przemiła ale też potrafiła skarcić, jeśli 
ktoś zasłużył. Można by rzec, że nam matkowała – wspomina Barbara Piekarska, osoba przez 
kilkanaście lat współpracująca z panią Krystyną.

Nim zajęła się organizacją gdyńskiego biura, pani Krystyna pracowała i działała w „Soli-
darności” w PEWiK Gdynia.

(asg)

POŻEGNANIE 

ODESZŁA 
ŚP. KRYSTYNA MIELNIK
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W naszym regionie jest 421 gimnazjów, w których pracuje 
ponad 2,5 tysiąca nauczycieli. Temat likwidacji gimnazjów, 
zapowiedzianej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
budzi wiele emocji.

Nie spieszyć się 
ze zmianami

Wojciech Książek, przewodniczący Regionalnej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” RG

– Zapowiada się, niestety, trudny rok dla oświaty. Propozycje 
MEN nie są dla mnie zaskoczeniem. O planowanych zmianach mó-
wiono przecież w trakcie kampanii wyborczej. Rząd stara się więc 
realizować to, co zapowiadał. Minister Anna Zalewska przytacza 
wyniki badań opinii społecznej, przeprowadzonych jesienią i zimą 
2015 r., według których poparcie dla likwidacji gimnazjów wynosi 
ok. 70 procent. Dziś publikowane są w różnych mediach wyniki 
innych badań, według których poparcie dla likwidacji gimnazjów 
nie jest już tak jednoznaczne. Na przykład Związek Miast Polskich 
przeprowadził badanie w 159 miastach. Według wypowiedzi re-
spondentów, aż 72 procent z nich nie chce likwidacji gimnazjów.

Jest kilka kwestii, które mogą budzić obawy. Po pierwsze, 
koszty likwidacji gimnazjów i wprowadzenia wielu zmian z tym 
związanych mogą zostać przerzucone na samorządy. Bo budżet 
ma wiele dodatkowych wydatków, jak choćby realizacja programu 
500+. Po drugie, uważam, że większość samorządów postrzega 
edukację jako strukturę długoletniego trwania. Jest pewna obawa, 
że kolejne rządy będą chciały wprowadzać kolejne rewolucje. A 
taka sytuacja nie jest korzystna dla systemu kształcenia. Zmiany, 
których byłem współtwórcą, wprowadzone za rządów AWS, poka-
zały, że są ich pozytywne aspekty, choć nie pomijam krytycznych 
uwag – także ze strony MEN.

Kiedy przeprowadzaliśmy zmiany w systemie nauczania w 1999 
roku, liczba uczących się dzieci była znacznie większa. Każdy nowy 
rocznik wynosił wtedy ponad 800 tysięcy dzieci, dziś jest niewiele 
ponad 400 tysięcy. Wskaźnik bezrobocia wśród absolwentów wy-
nosił nawet 40 procent. Ogromna była dysproporcja w poziomie 
wykształcenia młodzieży ze wsi i z miast. Chcieliśmy przygotować 
młodzież do otwierającego się europejskiego rynku pracy. W dużej 
mierze nam się to udało, choć – przyznaję – pewne zmiany w sys-
temie nauczania mogłyby zostać inaczej wprowadzone.

Inny argument, który podnosi „Solidarność”, to obawa o utratę 
pracy. 100 tysięcy nauczycieli uczy w gimnazjach w Polsce. Jedna 
trzecia z nich będzie musiała szukać zatrudnienia albo w  innych 
szkołach, albo pozostanie bez pracy. W najgorszej sytuacji będą 
nauczyciele z gmin wiejskich, gdzie postawiono na tzw. silne gim-
nazja. To też problem budynków, za co je utrzymać dalej?

Kolejny problem to brak nadal podstaw programowych, ra-
mowych planów nauczania, podręczników. Trzeba pamiętać, że 
szkoła powinna przedstawić uczniom i rodzicom listę podręczni-
ków jeszcze przed wakacjami.

Do 1 września przyszłego roku, kiedy zmiany w systemie na-
uczania mają objąć pierwsze i siódme klasy, pozostało mało czasu. 
My postulujemy, aby, jeżeli już, by te zmiany dotyczyły jedynie 
klas pierwszych. Inna propozycja to przesunięcie wprowadzenia 
zmian o co najmniej rok, do roku 2018. Obawiamy się, że wprowa-
dzanie zmian dotyczących systemu nauczania od przyszłego roku 
zarówno dla klas pierwszych, jak i siódmych, może spowodować 
duży chaos, ze stratą dla uczniów i nauczycieli.

Podsumowując: uważam, że dziś w polskiej oświacie nie dzieje się 
nic na tyle złego, aby zbyt spieszyć się z wprowadzaniem zmian.

OŚWIATA

Sąd Rejonowy w Malborku IV Wydział Pracy podzielił racje 
związkowców i nakazał przywrócenie do pracy na dotych-
czasowych warunkach nauczycielki Aleksandry Czajkow-
skiej w Szkole Podstawowej nr 8 im. św. Wojciecha w Tcze-
wie. Sprawa Danuty Karczewskiej, nauczycielki z tej samej 
placówki, zakończyła się zawarciem sądowej ugody.

Prawa należy 
przestrzegać 

W maju ub.r., nie zważa-
jąc na to, iż Aleksan-
dra Czajkowska jest 

nauczycielem dyplomowanym 
i członkiem „Solidarności” 
podlegającym ochronie, dy-
rekcja szkoły wręczyła jej 
wypowiedzenie warunków 
umowy o pracę. Nauczy-
cielka oświadczyła więc, że 
zmiany nie powinny dotyczyć 
warunków i wymiaru czasu 
pracy. Korzystając ze wspar-
cia tczewskiej Komisji Mię-
dzyzakładowej oraz Działu 
Prawnego naszego Związku, 
skierowała sprawę do sądu.

Dyrekcja zaniedbała przy 
tym właściwe powiadomie-
nie organizacji zakładowej, 
tłumacząc się nadzwyczaj-
nymi okolicznościami, czy-
li zmianą przepisów prawa 
oświatowego.

19 maja ub.r. dyrektor 
zwróciła się bowiem do 
tczewskiej oświatowej „S” 
z informacją o zmianie czasu 
pracy i wymiaru zatrudnienia 
Czajkowskiej i tego samego 
dnia zostały jej wypowiedzia-
ne warunki umowy o pracę.

– Zabrakło konsultacji 
z organizacją związkową. Nie 
sposób za takie uznać wystą-
pienie dyrekcji do Komisji 
Międzyzakładowej z informa-
cją o zmianie warunków pracy 
tego samego dnia, w którym 
zmiana zostaje ogłoszona. 
Pani Czajkowska jest pracow-
nikiem objętym szczególną 
ochroną trwałości stosunku 
pracy, więc w przedmiotowej 
sprawie doszło do naruszenia 
nie tylko kodeksu pracy, ale 

również ustawy o związkach 
zawodowych – mówi Tomasz 
Gryczan, prawnik z Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidar-
ność”.

Chodzi m.in. o art. 38 ko-
deksu pracy, który ma odpo-
wiednie zastosowanie do wy-
powiadania warunków umowy 
o pracę. W paragrafie 1 przepis 
ten precyzuje, iż o zamiarze 
wypowiedzenia umowy o pracę 
zawartej na czas nieokreślony 
pracodawca zawiadamia na pi-
śmie reprezentującą pracownika 
zakładową organizację związko-
wą, podając przyczynę uzasad-
niającą rozwiązanie umowy.

Dyrekcja nie respektowa-
ła faktu, że Czajkowska jest 
upoważniona do reprezentacji 
organizacji zakładowej „Soli-
darności” wobec pracodawcy. 
Ma więc, zgodnie z art. 32 
ustawy o związkach zawo-
dowych, prawo do ochrony 
przed wypowiedzeniem i roz-
wiązaniem stosunku pracy.

Sąd ocenił więc, że wypo-
wiedzenie było wadliwe.

– Powódka była pracow-
nikiem imiennie wskazanym 
uchwałą zarządu związku jako 
osoba objęta ochroną. Z tego 
względu uprawnienia praco-
dawcy obejmujące kształtowa-
nie jej sytuacji jako pracownika 
były ograniczone i wymagały 
zgody organizacji związkowej. 
Dyrektor znała status powódki, 
a mimo to podjęła czynności 
wbrew obowiązującym prze-
pisom – orzekł sąd.

Także Danuta Karczew-
ska, druga z nauczycielek tej 
tczewskiej podstawówki, ma 

powody do satysfakcji. W jej 
przypadku zawarta została 
ugoda.

– Byłam wicedyrektorem 
w naszej szkole za poprzed-
niej dyrekcji. Obecna pani 
dyrektor ograniczała moje 
godziny lekcyjne, a uczę ję-
zyka polskiego, proponowała 
dopełnienie ich do wymiaru 
pół etatu godzinami w świe-
tlicy. Jestem nauczycielem 
dyplomowanym. Myślałam, 
że będę traktowana przynajm-
niej równorzędnie z nauczy-
cielami kontraktowymi. Tak 
się nie stało, więc w końcu 
zdecydowałam o skierowa-
niu sprawy do sądu. Okazało 
się, że etat się „znalazł” i zo-
stały mi przywrócone godzi-
ny lekcyjne języka polskiego 
– mówi Danuta Karczewska 
o zawartym kompromisie.

– Nasza organizacja nasta-
wiona jest na dialog i szukanie 
porozumienia we współpracy 
z dyrektorami szkół i organami 
prowadzącymi. Gdy rozmowy 
i rozsądna argumentacja zawo-
dzą, wspieramy pracowników, 
członków NSZZ „Solidar-
ność”, w działaniach prawnych. 
W kontekście łamania prawa 
i krzywdzących decyzji pani dy-
rektor Szkoły Podstawowej nr 8 
w Tczewie wniesienie pozwów 
było jedyną możliwością docho-
dzenia praw pracowników. Spra-
wy koleżanek Aleksandry Czaj-
kowskiej i Danuty Karczewskiej 
są przykładem na to, że warto 
się zrzeszać. Można liczyć na 
wymierną pomoc organizacji 
i związkowych prawników 
– mówi, nie kryjąc satysfakcji 
z werdyktów, Alicja Olszew-
ska, przewodnicząca Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ „S” 
Pracowników Oświaty i Wy-
chowania Rejon Tczew.

(asg)

Wsierpniu Prezydium 
Sekcji Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „So-

lidarność” spotkało się z minister 
edukacji Anną Zalewską. 

Minister Anna Zalewska 
przedstawiła propozycje niektó-
rych rozwiązań reformy ustroju 
szkolnego: wygaszane gimnazja 
mają być przekształcane w okre-
sie pięciu lat albo w ośmioletnie 
szkoły podstawowe, albo w czte-
roletnie licea. Zmniejszeniu ule-
gną obwody szkolne i liczebność 
uczniów w oddziałach klaso-

wych, sieć szkół ma być uzgad-
niana z kuratorami oświaty.

Członkowie Prezydium 
wyrazili obawę o utratę miejsc 
pracy nauczycieli oraz pracow-
ników administracji i obsługi. 
Przedstawili kilka propozycji 
elementów osłonowych, m.in. 
przywrócenie prawa do prze-
chodzenia nauczycieli na wcze-
śniejszą emeryturę i wydłużenie 
stanu nieczynnego. Minister 
Zalewska podkreślała, że w wy-
niku reformy ustroju szkolnego 
nie powinno dochodzić do utraty 

miejsc pracy przez nauczycieli, 
a zmniejszenie zatrudnienia 
w ciągu ostatnich 7 lat o ok. 45 
tys. było spowodowane niżem 
demograficznym.

Prezydium KSOiW kolejny 
raz upomniało się o podwyżki 
w oświacie. Minister Anna Za-
lewska stwierdziła, że rozmowy 
na temat wynagrodzeń odbędą 
się na forum Rady Dialogu Spo-
łecznego, w zespole branżowym 
ds. oświaty.

źródło:
www.solidarnosc.org.pl

Spotkanie z minister edukacji
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Cytat miesiąca

„

4291,85 zł
Tyle wyniosło przeciętne wynagrodzenie 
w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2016 
r.; wzrosło o 0,9 proc. w porównaniu 
z czerwcem tego roku, a wobec lipca 
zeszłego roku wzrost wyniósł 4,8 proc.

pod redakcją Martyny Werry

Banki zapłaciły ponad 
miliard złotych

ZAJĘCIA 
DODATKOWEDODATKOWECzy posyłać dziecko?

500 plus letni wyjazd

STRES I NISKIE ZAROBKI
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1 mld 173,1 mln złotych po-
datku bankowego zapłaciły 
banki komercyjne w ciągu 
czterech miesięcy. W lu-
tym bieżącego roku banki 
zasiliły budżet kwotą 304,8 
mln złotych, w marcu 300,6 
mln złotych, w kwietniu 283,7 
mln złotych, a w maju 284 mln 
złotych.                               

Tylko trzynastu pracowni-
ków na stu angażuje się w swo-
ją pracę. Ponad połowa (63 
proc.) pracujących na świecie 
nie wkłada energii w wykony-
wanie obowiązków, za główny 
cel stawiając sobie dotrwanie 
do końca dnia pracy. 24 proc. 
stanowią osoby oficjalnie de-
monstrujące niezadowolenie 
z wykonywanej pracy. Jak to 
wygląda w Polsce? 20 proc. 
naszych rodaków deklaruje, że 
nie angażuje się dostatecznie 
w wykonywaną pracę. Główną 
przyczyną tego stanu rzeczy jest 
stres. Doświadcza go aż 91 proc. 
europejskich pracowników, 
a 44 proc. przeżywa go często 
lub bardzo często. Najbardziej 
zestresowanymi pracownikami 
są Polacy (aż 54 proc.!), Niemcy 
i Francuzi, najrzadziej stresują 
się Holendrzy. Innym demo-

Około 250 tysięcy dzieci wyjechało w tym roku na obozy w Pol-
sce i za granicą. Około 400 tysięcy wzięło udział w półkoloniach. 
W Polsce jest około 3,6 tys. biur podróży, z których jedna czwarta 
specjalizuje się w wyjazdach szkolnych. Te firmy zanotowały wzrost 
sprzedaży o 10-15 proc. A należy pamiętać, że wyjazdy dla dzieci 
organizują też na przykład kluby sportowe i harcerze, których nie 
objęły badania. Według specjalistów o większej dostępności letnich 
wyjazdów dzieci zadecydował rządowy projekt „500+”.              

Brexit przyniósł nagły wzrost 
zainteresowania Brytyjczyków 
możliwością uzyskania polskie-
go obywatelstwa i/lub polskie-
go paszportu. W ciągu dwóch 
tygodni od czasu referendum 
Ambasada RP w Londynie otrzy-
mała 280 e-maili i 700 telefonów 
z pytaniami na ten temat. Jak 
podkreśla rzeczniczka amba-
sady, przedtem takich zapytań 
było średnio dziesięć w miesiącu. 
Obywatelstwem i paszportem 
naszego kraju są zainteresowani 
przede wszystkim Brytyjczycy po-
zostający w związku małżeńskim 
z obywatelami Polski, a także ma-
jący polskich krewnych, przede 
wszystkim dziadków. Skąd wziął 
się nagły wzrost zainteresowania 

67 proc. Polek chciałoby, żeby 
ich dzieci przestrzegały zasad 
moralnych, 35 proc. chce, żeby 
były otwarte, a 33 proc., by były 
cierpliwe. Wśród kobiet z całe-
go świata proporcje wynoszą 
odpowiednio 41 proc., 29 proc. 
i 28 proc. Badaniem „Być mamą” 
objęto 14 tysięcy mam z Polski, 
Stanów Zjednoczonych, Kanady, 
Brazylii, Wielkiej Brytanii, Francji, 
Niemiec, Rosji, Korei Południo-
wej, Japonii, Holandii, Włoch, 
Meksyku, Chin i Hiszpanii.        

A jeżeli tak, to na jakie? Takie pytania postawił przed wie-
loma rodzicami nowy rok szkolny. W przypadku przedszkola-
ka należy pamiętać, że dla jego rozwoju nadal najważniejsza 
jest swobodna zabawa. Nie należy więc przesadzać z liczbą 
dodatkowych zajęć. Pamiętajmy też, że dla dziecka w tym wie-
ku wszelkie dodatkowe zajęcia powinny być przede wszystkim 
przyjemnością. Nie zmuszajmy syna lub córki do uczestnictwa 
w aktywnościach, które je nudzą lub na które chodzą niechęt-
nie. W wieku szkolnym dzieci często chcą poznać swoje możli-
wości i wypróbować jak najwięcej dostępnych opcji. Naturalne 
są więc takie zachowania, jak decyzja o zamianie lekcji gry na 
pianinie na naukę jazdy konnej. Pamiętajmy też, że syn czy córka 
oprócz nauki i zajęć dodatkowych musi mieć też czas na odpo-
czynek, na bliski i pozbawiony pośpiechu kontakt z rodzicami, 
a także na zwykłe leniuchowanie. Dziecko dziewięcioletnie lub 
młodsze powinno przeznaczać na zajęcia dodatkowe nie więcej 
niż dwa, a w przypadku dziecka w przedziale wiekowym 10-12 
lat nie więcej niż trzy popołudnia                                           

24%

doskwiera 
rutyna 

w codziennej 
pracy

anki zapłaciły ponad 
miliard złotych

datku bankowego zapłaciły 

mln złotych, w kwietniu 283,7 
mln złotych, a w maju 284 mln 
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Polską? Prawdopodobnie Brytyj-
czycy obawiają się wpływu Bre-
xitu na możliwość swobodnego 
poruszania się po Europie.     

POLSKI PASZPORT DLA BRYTYJCZYKA

Polską? Prawdopodobnie Brytyj-
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tywatorem są niskie zarobki 
– aż 66 proc. Polaków deklaru-
je gotowość do zmiany pracy 

w przypadku otrzymania oferty 
atrakcyjniejszej pod względem 
finansowym.                          

36%
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że w obecnej 
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w miejscu
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Zatrudnienie w przedsiębiorstwach 
w lipcu tego roku wyniosło 5761,7 tys. 
osób, co oznacza, że zwiększyło się 
o 0,2 proc. w porównaniu z poprzed-
nim miesiącem, natomiast w porów-
naniu z lipcem ubiegłego roku wzrosło 
o 3,2 proc.

Stopa bezrobocia rejestro-
wanego w Polsce w lipcu 
2016 roku wyniosła 8,6 
proc., przy 8,8 proc. 
w czerwcu tego roku i 10,1 
proc. w lipcu ubiegłego 
roku.

Koszty wyposażenia 
mieszkania i prowa-
dzenia gospodarstwa 
domowego w lipcu 
2016 roku wzrosły o 0,2 
proc. w porównaniu 
z czerwcem tego roku.

Ceny paliwa do 
prywatnych środków 
transportu w lipcu 
tego roku spadły 
o 1,2 proc. w sto-
sunku do czerwca 
2016 roku.

Od wielu lat związany z Radiem jako prezenter największych 
magazynów publicystycznych »Sygnałów Dnia«, »Czterech 
Pór Roku« i »Lata z Radiem«. Zaangażowany w przygotowa-
nie Polskiego Radia SA do realizacji zadań medialnych 
w poszczególnych stanach zagrożeń bezpieczeństwa państwa.

Uzasadnienie przyznania Złotego Medalu Zasługi na rzecz 
Obronności Kraju dla Romana Czejarka za czasów

ministra Siemoniaka
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10 tysięcy osób trafiło do obozów internowania w czasie stanu 
wojennego. W tym roku, 14 sierpnia, obchodziliśmy po raz 
pierwszy Dzień Internowanego. Tego dnia do Strzebielinka, 
gdzie mieścił się jeden z ośrodków odosobnienia dla działaczy 
„Solidarności”, przybyły osoby, które tu spędziły od kilku do 
kilkunastu miesięcy. Uroczystość odbyła się pod honorowym 
patronatem prezydenta Andrzeja Dudy.

Dzień Internowanego 

Obchody rozpoczęły się przed bramą dawnego obozu dla inter-
nowanych pod widniejącą tam tablicą pamiątkową, na której 
umieszczono nazwiska wszystkich internowanych w tym miej-

scu. „Specjalne życzenia i wyrazy wdzięczności w Dniu Internowanego 
składam osobom internowanym w obozie w Strzebielinku. Gdyby nie 
Wasza ofiara i odwaga, „Solidarność” nie przetrwałaby próby stanu 
wojennego. Nigdy o tym nie zapomnimy!” – napisał do uczestników 
uroczystości przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda, którego 
list odczytał przewodniczący Regionu Gdańskiego Krzysztof Dośla. 
Przypomniano również nazwiska internowanych, którzy już odeszli. 
Nie zabrakło pieśni śpiewanych przez osadzonych, zabrzmiały tym 
razem w wykonaniu Tolka Filipkowskiego, który sam spędził w Strze-
bielinku kilka miesięcy.

W intencji internowanych oraz o pomyślność dla ojczyzny, „aby 
zgoda połączyła tych, którzy dla niej cierpieli”, odprawiona została 
w kościele pod wezwaniem św. Józefa Rzemieślnika w pobliskim 
Gniewinie msza święta pod przewodnictwem ks. Mariana Miotka, 
proboszcza parafii, a kazanie wygłosił sekretarz biskupa diecezjalnego 
pelplińskiego ks. Marcin Kunda. W kościele wystawiono krzyż wyko-
nany przez internowanych w 1982 roku. Znajdują się na nim podpisy 
uwięzionych działaczy – wśród nich śp. Lecha Kaczyńskiego.

Obchody zakończyły panele dyskusyjne poświęcone aspektom histo-
rycznym oraz ekonomiczno-prawnym wydarzeń z lat 80. Pierwszy po-
prowadził Arkadiusz Kazański z IPN, natomiast o uprawnieniach osób 
internowanych mówił Andrzej Osipów ze Stowarzyszenia „Godność”.

– Ponieważ osoby internowane to często ludzie starsi, schorowani, 
zorganizowaliśmy dla nich dzięki pomocy Urzędu Marszałkowskiego 
dyżur służb medycznych. Uczestnicy Dnia Internowanego mogli na 
miejscu skorzystać z podstawowych badań diagnostycznych przepro-
wadzanych przez personel medyczny szpitala w Gniewinie, w którym 
35 lat temu leczyli się internowani – mówi Irena Siudek, kierownik 
Oddziału NSZZ „Solidarność” w Wejherowie, współorganizatorka 
uroczystości w Strzebielinku.

(mk)

Uroczystości pod bramą byłego obozu dla internowanych.

Oddajemy hołd pamięci Danuty Siedzikówny, ps. „Inka”, sanitariuszki 5. Wileńskiej Brygady 
AK, oraz Feliksowi Selmanowiczowi, ps. „Zagończyk”.

Bohaterowie niezłomni

Danuta Siedzikówna 
„Inka” 

to dziewczyna z lasu, córka 
leśniczego Wacława Siedzika 
i Eugenii z Tymińskich. Uro-
dziła się 3 września 1928 r. 
w Guszczewinie koło Narew-
ki, na skraju Puszczy Biało-
wieskiej w powiecie Bielsk 
Podlaski.

Wychowana była w kulcie 
Powstania Styczniowego. Oj-
ciec był wywieziony na Sybir 
w 1913 r. przez carską Ochra-
nę, a drugi raz przez NKWD 
10 lutego 1940 r. Wstąpił do 
armii gen. Władysława Ander-
sa. Zmarł na tułaczym szlaku 
i został pochowany w Tehera-
nie. Mama służyła w AK. Za-
denuncjowana, po śledztwie 
została zamordowana przez 
Niemców w lesie pod Biały-
stokiem i pogrzebana w nie-
znanym miejscu.

Jako „Inka” złożyła przysię-
gę Armii Krajowej w grudniu 
1943 r. Była przeszkolona jako 
sanitariuszka i współpracowała 
z siatką w Narewce. W 1945 r. 
z konwoju NKWD uwolnił ją 
patrol Stanisława Wołoncieja 
„Konusa”, podkomendne-
go mjr. „Łupaszki”. Służyła 
w oddziałach por. Jana Mazu-
ra „Piasta” i por. Mariana Plu-
cińskiego „Mścisława”. Przez 
krótki czas jej przełożonym 
był por. Leon Beynar „Nowi-
na”, później znany jako Paweł 
Jasienica.

Wiosną 1946 r. po „lega-
lizacji” w leśnictwie w Mi-
łomłynie nawiązała kontakt 
z ppor. Zdzisławem Badochą 
„Żelaznym”, dowódcą jednego 
ze szwadronów 5. Wileńskiej 

Brygady. Podjęła służbę jako 
łączniczka i sanitariuszka.

Została aresztowana 20 
lipca 1946 r. przez UB we 
Wrzeszczu przy ul. Wróblew-
skiego 7, gdy przybyła po 
lekarstwa dla szwadronu do-
wodzonego po śmierci „Żela-
znego” przez ppor. Olgierda 
Christę „Leszka”.

Po ciężkim śledztwie 3 sierp-
nia 1946 r. została skazana na 
karę śmierci przez Wojskowy 
Sąd Rejonowy w Gdańsku. Za-
rzucono jej m.in. nakłanianie do 
rozstrzelania dwóch funkcjona-
riuszy UB podczas akcji w Tuli-
cach pod Sztumem. W rzeczywi-
stości, co wynika m.in. z zeznań 
milicjantów, opatrywała także 
ich w Tulicach i w Podjazdach.

„Inka” nie uległa namowom 
adwokata i nie podpisała pisma 
do Bolesława Bieruta o ułaska-
wienie. Prośbę podpisał za nią 
obrońca. Bierut nie skorzystał 
z prawa łaski.

W przesłanym siostrom gryp-
sie napisała: „Powiedzcie babci, 
że zachowałam się jak trzeba”.

Dziesięciu żołnierzy KBW 
strzelało z kilku kroków, ale ża-
den nie „trafił” w dziewczynę. 
17-letnią sanitariuszkę 5. Wi-
leńskiej Brygady AK strzałem 
z pistoletu zamordował o godz. 
6.15 28 sierpnia 1946 r. ppor. 
Franciszek Sawicki z Informacji 
Wojskowej. Przebieg egzekucji 
znany jest z relacji ks. Mariana 
Prusaka (spowiednika „Inki”).

Feliks Selmanowicz 
„Zagończyk” 
jako 14-latek w 1918 r. wstą-
pił do Samoobrony Wileńskiej. 
Służył pod dowództwem Jerze-

go Dąbrowskiego „Łupaszki” 
(zamordowanego w 1940 r. 
przez NKWD), po którym mjr 
Szendzielarz przejął pseudo-
nim..

W sierpniu 1939 r. zmobili-
zowany był w stopniu sierżanta 
do batalionu KOP Troki. Inter-
nowany przez Litwinów, zbiegł 
z obozu. Aresztowany przez 
NKWD, uciekł z transportu. 
W 1944 r. został żołnierzem 3. 
Wileńskiej Brygady AK por. 
Gracjana Fróga „Szczerbca”, 
a następnie 5. Brygady mjr. 
Zygmunta Szendzielarza „Łu-
paszki”.

Wywieziony do Kaługi, 
w kwietniu 1945 r. uciekł 
z obozu. Od stycznia 1946 r. 
w odtworzonej na Podlasiu 
5. Brygadzie „Łupaszki” był 
dowódcą patrolu dywersyjne-
go. Zatrzymany został przez 
UB 8 lipca 1946 r. w Sopocie. 
W trakcie aresztowania za-
strzelił trzech UB-owców.

Skazany na śmierć, został 
zamordowany rankiem 28 
sierpnia 1946 r., razem z Danu-
tą Siedzikówną „Inką”, w pa-
wilonie śmierci więzienia przy 
Kurkowej w Gdańsku.

Nikt nie odpowiedział za 
mord sądowy. Oskarżycielem 
w procesie sanitariuszki był 
prokurator Wacław Krzyża-
nowski, który został pochowa-
ny w listopadzie 2014 r. z ho-
norami wojskowymi.

Szczątki „Inki” i „Zagoń-
czyka” odnalazł zespół IPN 
prof. Krzysztofa Szwagrzyka 
12 września 2014 r. pod pły-
tami chodnika na cmentarzu 
Garnizonowym w Gdańsku.

(asg)

Danuta Siedzikówna „Inka” i Feliks Selmanowicz „Zagończyk”.

TOMASZ ZIELIŃSKI: – Internowany 
zostałem w kwietniu 1982 roku. Najpierw 
przebywałem w ośrodku internowania 
w Wierzchowie, później przeniesiony zosta-
łem do Strzebielinka.  Okres internowania 
to czas tęsknoty za rodziną i wolnością, ale 
też czas nawiązywania przyjaźni i spotyka-
nia ciekawych ludzi. Staraliśmy sobie jakoś 
wypełnić czas, ja na przykład wykonywa-
łem matryce znaczków pocztowych. 

MIROSŁAW WITKOWSKI: – Byłem człon-
kiem Komitetu Założycielskiego Wolnych 
Związków Zawodowych Pomorza Zachod-
niego, później pracowałem w Biurze Zarzą-
du Regionu NSZZ „Solidarność” w Szcze-
cinie. Internowany zostałem 13 grudnia 
1981 r., a wypuszczony 23 grudnia 1982 r. 
Przyjechałem na uroczystości upamiętnia-
jące internowanych w Strzebielinku, aby 
spotkać się z kolegami i powspominać. 
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Krzyż poświęcony na grobie 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
jest już w parafii pw. Świę-
tego Franciszka z Asyżu 
w Gdańsku Emaus.

W dniach 13 i 14 sierpnia 
odbyła się Pielgrzym-
ka z Krzyżem, która 

prowadziła od grobu bł. ks. Jerze-
go Popiełuszki przy kościele św. 
Stanisława Kostki na warszaw-
skim Żoliborzu do kościoła pw. 
św. Franciszka z Asyżu. W piel-
grzymce z Warszawy uczestni-
czyło 48 osób, na czele z Janem 
Marczakiem, przyjacielem ks. 
Jerzego, a także siostrzenicą ks. 
Jerzego, która przekazała urnę 
z ziemią z grobu ks. Jerzego. 
W samym Gdańsku natomiast 
dołączyła około 50-osobowa 
grupa pielgrzymów.

Krzyż „Zło dobrem zwycię-
żaj” poświęcony był 23 kwiet-
nia 2016 roku, w imieniny bł. 
ks. Jerzego, w kościele św. Sta-
nisława Kostki w Warszawie. 
13 sierpnia pielgrzymi dotarli 
z nim do bazyliki św. Brygidy. 

Nieprzypadkowo wybrano to 
właśnie miejsce. Błogosławiony 
ks. Jerzy Popiełuszko był kilka-
krotnie w bazylice, znajduje się 
tam także jego epitafium w sym-
bolicznym grobie oraz relikwie. 
Krzyż „Zło dobrem zwyciężaj” 
przez noc przebywał w bazylice 
św. Brygidy.

14 sierpnia br., w 36 rocznicę 
rozpoczęcia strajków Sierpnia 
1980, o godz. 10 wyruszyła droga 
krzyżowa. Prowadziła od bazyliki 
św. Brygidy (stacja pierwsza była 
przy pomniku prałata Henryka 
Jankowskiego, kolejne m.in. na 
placu Solidarności przy pomni-
ku Poległych Stoczniowców, na 
Górze Gradowej) poprzez ulicę 
Kartuską aż do kościoła św. Fran-
ciszka z Asyżu, gdzie również 
znajdują się relikwie pierwszego 
stopnia bł. ks. Jerzego.

Przy pomniku Poległych 
Stoczniowców pielgrzymi modli-
li się za zabitych stoczniowców 
w grudniu 1970 roku, ofiary stanu 
wojennego oraz nawiązano do 36 
rocznicy rozpoczęcia strajków.

Z kolei przy zbiegu ulic Gra-
dowej i Henryka Dąbrowskiego 
obok cmentarza Garnizonowego 
przypomniano ofiary komunizmu 
– „Inkę” i „Zagończyka”, których 
zamordowano i bezimiennie po-
grzebano na tym cmentarzu. Na 
Górze Gradowej przy Krzyżu 
Milenium natomiast w modli-
tewnym wezwaniu przypomnia-
no 1050 rocznicę chrztu Polski 
i 1000-lecie Gdańska.

Uroczyste umieszczenie 
krzyża przed kościołem św. 
Franciszka z Asyżu poprzedziła 
msza święta, którą koncelebro-
wał franciszkanin o. Marek Ja-
nus. Podczas homilii tłumaczył 
on znaczenie krzyża w historii 
i w życiu człowieka. Wspominał 
także życie bł. ks. Jerzego, a tak-
że fakty związane z jego pobytem 
w Gdańsku.

W uroczystości uczestniczyły 
poczty sztandarowe organizacji 
związkowych ze Stoczni Gdań-
skiej, Remontowej Shipbuilding, 
Zarządu Portu Gdańsk oraz Huty 
Warszawa.

(zola)

Od grobu bł. ks. Jerzego  do parafii 
św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku 
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Uczestnicy pielgrzymki na Górze Gradowej w Gdańsku.

Nasz konkurs „Wakacje 
z Solidarnością” cieszy się 
ogromną popularnością. 
Wciąż dostajemy kolejne 
fotografie.

Zasady konkursu są bar-
dzo proste. Wystarczy 
zrobić zdjęcie przedsta-

wiające rondo, ulicę, pomnik, 
tablicę lub pamiątkę z NSZZ 
„Solidarność” w nazwie, a na-
stępnie przesłać je na adres: 
m.kuzma@solidarnosc.gda.pl 
lub zamieścić w komentarzu na 
naszym profilu www.facebook.
com/solidarnoscgdansk. Warto 
wziąć udział, bo wśród uczest-
ników rozlosujemy atrakcyjne 
nagrody książkowe.

Do 22 sierpnia otrzymali-
śmy kilkadziesiąt zdjęć. Domi-

Podróżujemy ze Związkiem

Stefan Rambiert: Rondo Solidarności w Pucku.

nują wizerunki obiektów z na-
szego regionu, ale uczestnicy 
sfotografowali również miejsca 
z innych części Polski, takich 
jak Warszawa czy Radom. Nie-

którzy biją rekordy, przysyłając 
nawet po kilkanaście zrobio-
nych przez siebie zdjęć.

Na fotografie czekamy do 
połowy września.

Maciej Paczkowski, członek organizacji zakładowej NSZZ 
„Solidarność” w Stoczni Marynarki Wojennej SA oraz Sekcji 
Młodych NSZZ „Solidarność”, uprawia triathlon. Pod tą na-
zwą kryje się połączenie pływania, kolarstwa i biegania.

Przygoda Macieja z triathlonem rozpoczęła się około dwóch 
lat temu. – Jestem absolwentem wychowania fizycznego 
Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. 

Gdy zacząłem studia, postanowiłem połączyć trzy dyscypliny, 
w których dobrze mi szło – wspomina.

Jak sam przyznaje, od tego czasu w Polsce zaczęło pojawiać 
się wiele imprez triathlonowych. W pewnym sensie można mówić 
nawet o modzie na triathlon, ale łączenie trzech różnych dyscyplin 
jest trudne i wymagające. 3 lipca wziął udział w zawodach Garmin 
Iron Triathlon Stężyca, a 17 lipca w zawodach Garmin Iron Triathlon 
Elbląg. Bierze też udział w zawodach biegowych, kolarskich, które 
traktuje jako przygotowanie do połowy dystansu zawodów triathlono-
wych – Ironman. – Nie mogłem odpuścić XXVI Międzynarodowego 
Sztumskiego Biegu Solidarności – podkreśla. Jego marzeniem jest 
pokonanie pełnego dystansu Ironmana, na który składa się 3,8 km 
pływania, 180 km jazdy na rowerze i maraton (42,195 km).

Podczas zawodów Maciej nosi koszulkę z logo Sekcji Młodych 
NSZZ „Solidarność”. – Logo „Solidarności” Młodych przykuwa 
uwagę. Traktuję to jak popularyzację Związku. Poza tym wyczyta-
nie nazwiska z dodaniem „członek Sekcji Młodych Solidarności” 
jest dla mnie miłe – mówi.

Pokonanie jednej czwartej dystansu Ironmana zajmuje około 
dwóch godzin. – Człowiek ma czas na przemyślenia. Zmęczenie 
daje się we znaki, chce się zrezygnować, ale to uczucie mija wraz 
z każdym przejechanym i przebiegniętym kilometrem. Na końcu 
pojawia się euforia i radość, ale też pokora. To zdrowa rywaliza-
cja. Najważniejsze to wygrać z własnymi słabościami. Nie znam 
osoby, która ukończyłaby zawody i nie chciałaby już uprawiać 
triathlonu – opowiada młody sportowiec.

Jak wyglądają treningi? – Nie należę do triathlonowego klubu, 
ale przez całe życie garnąłem się do sportu. W okresie letnim do-
jeżdżam do pracy na rowerze lub dobiegam. Staram się też treno-
wać pięć razy w tygodniu. W okresie zimowym trenuję w domu, 
na rowerze treningowym, a także na basenie i siłowni. Staram się 
też myśleć o zdrowym trybie życia i odżywianiu. Ważne jest dla 
mnie wsparcie rodziny i znajomych – mówi Maciej.

Martyna Werra

Wygrać  
z własnymi 
słabościami 
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REKLAMA

Dobra energia w polskim domu Dbałość o 
bezpieczeństwo
energetyczne to 
nasza misja wobec 
wszystkich Polaków. 
Dziś jak nigdy wcześniej 
uświadamiamy sobie 
naszą odpowiedzialność 
za kraj. Inwestując
w innowacje, dbając 
o poczucie narodowej 
tożsamości, jakość, 
relacje i środowisko 
naturalne, przyczyniamy 
się do poprawy 
codziennego komfortu 
życia polskich rodzin. 
Naszą energię obracamy 
w przyszłość naszego 
kraju.

Kenijczyk Wycliffe Kip-
korir Biwot wygrał XXII 
Energa Maraton Solidar-

ności, uzyskując bardzo dobry 
czas biegu 2:18:49.

Na mecie na Głównym 
Mieście w Gdańsku wyprze-
dził innego Kenijczyka Joela 
Mainę Mwangi’ego (2:20:52), 
który wygrywał ten koronny 
dystans w dwóch poprzednich 
edycjach. W barwach biało-
-czerwonych pobiegł nasz rodak 
z USA Christopher Zabłocki, 
którego pradziadkowie pocho-
dzili z województwa lwow-
skiego, zarejestrowany jako lu-
blinianin. I to on był najlepszy 
z Polaków. Christopher Zabłocki 
przybiegł na metę przy Fontan-
nie Neptuna jako trzeci.

Zatem to dwójka Kenijczy-
ków zdominowała bieg na trasie 
Gdynia – Sopot – Gdańsk, a Wy-
cliffe Biwot po raz drugi zwy-
ciężył w Maratonie Solidarności. 
Dystans 42,195 km jest uważany 
za koronę lekkoatletyki.

Wśród  kob i e t  wygra -
ła Ruth Chemisto Matebo 
z Kenii. Jej czas to 2:54:34. 

Druga była Węgierka Helen 
Csoenge, z czasem 3:09:10. 
Polka Małgorzata Mikołajek 
przybiegła jako trzecia.

Wśród członków NSZZ 
„Solidarność” najlepszy oka-
zał się Maciej Kosiecki z PSP 
w Kościerzynie. W klasyfi-
kacji generalnej biegu 12 po-
zycję, a Andrzej Cechmann 
z Urzędu Morskiego w Gdyni, 
z czasem był 13. 

Maraton „Solidarności” to 
wielka impreza sportowa i ide-
owa okazja do oddania hołdu 

poległym w Grudniu 1970 oraz 
strajkującym w Sierpniu 1980. 
Do biegu na dystansie 42 ki-
lometrów 195 metrów stanęło 
665 zawodników. Ukończyło 
maraton 630.

Maratonu Solidarności nie 
byłoby, gdyby nie zaangażowa-
nie i całoroczna praca dr. Ka-
zimierza Zimnego, dyrektora 
Maratonu, medalisty igrzysk 
olimpijskich w Rzymie z 1960 
roku, oraz Małgorzaty Leśnie-
wicz, kierownika organizacyjne-
go biegu. (asg)

Kenijska dominacja  
w Maratonie Solidarności 

Nagrodzeni maratończycy, członkowie „Solidarności”.
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Z okazji 80 rocznicy urodzin i 60-lecia pracy twórczej Woj-
ciecha Milewskiego, znanego gdańskiego fotografika, współ-
pracującego od wielu lat z redakcją „Magazynu Solidarność”, 
od 25 sierpnia 2016 r. można oglądać wystawę fotograficzną  
jego autorstwa „Moja Solidarność”.

Wystawa jest eksponowana przed Salą BHP Stoczni Gdań-
skiej, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6. 

SPORT / KULTURA
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PRAWO

Wycieczka, dostęp do sali 
sportowej czy impreza 
integracyjna finansowa-
na z funduszu świadczeń 
socjalnych jednak nie 
zawsze będą uznane za 
przychód pracownika. 
Można również  udo-
stępnić je dla wszystkich 
uprawnionych na jedna-
kowych zasadach.

Zasada i problemy 
 w jej stosowaniu

Podstawową zasadą roz-
dzielania środków z Zakłado-
wego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych (dalej: ZFŚS) jest 
różnicowanie wysokości pomo-
cy w zależności od sytuacji ży-
ciowej, rodzinnej i materialnej. 
Wobec braku jednoznacznych 
wytycznych w treści ustawy, 
w jaki sposób realizować ten 
obowiązek, najczęściej określa 
się wysokość dopłaty w zależ-
ności od przypadającego na 
członka rodziny dochodu okre-
ślonego w oświadczeniu osoby 
uprawnionej. O ile stosowanie 
tej metody, przydzielając ulgo-
we usługi i świadczenia przy-
pisane jednostce, na przykład 
dofinansowanie obozu dla 
dziecka czy tzw. wczasy pod 
gruszą, nie stwarzało więk-
szych problemów, tak już sy-
tuacja dotycząca różnicowania 
świadczenia kierowanego do 
większej grupy osób uprawnio-
nych przez wiele lat nie była 
jednoznaczna. Operując przy-
kładem zabawy karnawałowej 
dla dzieci pracowników, jeżeli 
zostały w jej finansowanie za-
angażowane środki z ZFŚS, to 
do udziału w takiej imprezie 
nie powinny mieć darmowego 
dostępu wszystkie dzieci na 
równych zasadach (sugerowa-
no jako rozwiązanie np. bilety 
wstępu o zróżnicowanej cenie, 
w zależności od wysokości 
dochodu członków rodziny). 
Ponadto koszt całkowity orga-

nizacji takiego przedsięwzięcia 
powinien zostać proporcjonal-
nie przypisany jako przychód 
ze stosunku pracy osobom 
uprawnionym, które wzięły 
w nim udział (według listy 
obecności). Za tym szedł obo-
wiązek odprowadzenia podatku 
dochodowego. I tak, jeśli przy-
kładowo wejście na krytą pły-
walnię udostępnioną do użytku 
pracownikom i opłaconą w ra-
mach funduszu zadeklarowało 
kilka osób, a faktycznie zjawiła 
się i podpisała listę obecności 
jedna, to czy poprawne byłoby 
przypisanie dochodu tej jednej 
osobie w wysokości pełnej 
opłaty poniesionej przez pra-
codawcę za wynajęcie całego 
basenu?

Wątpliwości było znacz-
nie więcej, w związku z czym 
przez wiele lat organizowanie 
powszechnie dostępnych pik-
ników i wycieczek integrują-
cych załogę, imprez masowych 
związanych z andrzejkami lub 
Wigilią, czyli spotkań o cha-
rakterze rekreacyjnym lub 
kulturalno-oświatowym ze 
środków ZFŚS, było obarczone 
dużym ryzykiem. Niewłaściwe 
rozliczenie tak wydatkowanych 
środków mogło wiązać się dla 
pracodawcy z poważnymi 
konsekwencjami, nawet jeśli 
zakładowy regulamin dyspo-
nowania środkami funduszu 
przewidywał takie formy 
działalności socjalnej. Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych 
mógł podczas kontroli uznać, 
że doszło do wydatkowania 
środków w sposób niezgodny 
z ustawą, na skutek czego nale-
ży odprowadzić zaległe składki 
na ubezpieczenia społeczne od 
wypłaconych środków (zasa-
dą jest, że świadczenia z ZFŚS 
zwolnione są ze składek na 
ubezpieczenia społeczne). Po-
mimo powszechnych głosów 
krytycznych, także wynikają-
cych z orzecznictwa sądowe-
go, w tym z wyroku Sądu Naj-

wyższego z 23 października 
2008 r. sygn. II PK74/08SN, 
wskazującego, że organizując 
takie imprezy można odstą-
pić od stosowania kryterium 
socjalnego, stanowisko ZUS 
i fiskusa było niewzruszone.

Utrwalenie 
racjonalnego podejścia

Przełom, choć nie natych-
miastowy, przyniósł Wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt 
K 7/13 (patrz: ramka).

Mimo jasnego przekazu 
zawartego w treści wyroku 
i jego uzasadnieniu, praktyka 
osób decydujących o wydat-
kowaniu środków ZFŚS do 
dnia dzisiejszego u wielu pra-
codawców nie uległa zmianie. 
Mając na uwadze powyższe, 

warto z całą mocą podkreślić, 
że za przychód pracowni-
ka można uznać świadcze-
nia spełnione za jego zgodą, 
w jego interesie i w postaci 
indywidualnie przypisanej 
wartości. Z czasem pojawiło 
się wiele interpretacji indywi-
dualnych ministra finansów, 
zmieniających dotychczasowe 
interpretacje dyrektorów izb 
skarbowych zgodnie z zało-
żeniami wynikającymi z wy-

roku Trybunału Konstytucyj-
nego. Podobne w wymowie 
są nowo pojawiające się sta-
nowiska prezentowane przez 
administrację skarbową. I tak 
przychodem nie będzie udział 
w wycieczce integracyjnej czy 
krajoznawczej dla pracowni-
ków (Interpretacja indywidu-
alna MF z 9.09.2015 – sygn. 
DD3.8222.2.349.2015.MCA), 
przy założeniu, że rachunki 
czy faktury za organizację ta-
kiego zdarzenia wystawiono 
zbiorczo, a nie dla każdego 
uczestnika osobno. Podobnie 
za przychód nie potraktuje-
my udziału w zabawie dla 
dzieci z okazji Dnia Dziecka 
czy mikołajek (Interpreta-
cja indywidualna dyrektora 
Izby Skarbowej w Warszawie 
z 3.12.2015 – sygn. IPP-
B4/4511-1165/15-2/MS2) czy 
też korzystanie z obiektów 
sportowych celem udziału 
w zajęciach sportowych orga-
nizowanych przez pracodawcę 
(Interpretacja indywidualna 
dyrektora Izby Skarbowej 
w Łodzi z 1.07.2016 r. – sygn. 
IPTPB1.4511.437.2016.1.SJ).

Po wyroku  TK z 2014 
r. pełną akceptację uzyskał 
również pogląd wyrażony 
we wspomnianym wcześniej 
wyroku Sądu Najwyższego 

(sygn. II PK74/08SN). Lubel-
ski Oddział Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych w decyzji 
nr 1335/2014 (WPI/200000/
43/1335/2014) z dnia 16 
grudnia 2014 r. potwierdził, 
że regulamin funduszu może 
przewidywać zasady odrębne, 
pomijające kryterium socjal-
ne korzystania z działalności 
w postaci integracyjnych im-
prez masowych, wycieczek 
itp.

Więcej na szkoleniach

Zainteresowanych tematyką 
funduszu socjalnego zaprasza-
my na szkolenie, na którym 
znacznie szerzej omawiane są 
powyższe, jak i inne istotne za-
gadnienia. Najbliższe szkole-
nie już 16 września br. Osoby, 
które wcześniej brały udział 
w szkoleniu z ZFŚS, w ramach 
uzupełnienia i zaktualizowania 
wiedzy zapraszamy na „Nowe-
lizację prawa pracy 2016” już 
26 września. Na tym szkoleniu 
poruszamy tematykę zmian 
najważniejszych przepisów 
z obszaru prawa pracy, w tym 
również najnowsze interpre-
tacje związane z Zakładowym 
Funduszem Świadczeń Socjal-
nych.

Przemysław Sąpór

Wycieczki z funduszu po nowemu
Kwestia przychodu z nieodpłatnych świadczeń otrzy-
mywanych w ramach stosunku pracy była przedmiotem 
rozstrzygnięcia wydanego przez Trybunał Konstytucyjny 
(dalej – TK). W wyroku z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 
7/13, TK wskazał na kryteria, którymi należy się kierować 
przy określeniu, czy w konkretnym przypadku dochodzi 
do nieodpłatnego świadczenia na rzecz pracownika. Skład 
orzekający stwierdził, że za przychód pracownika mogą być 
uznane wyłącznie świadczenia, które:
 zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich 

w pełni dobrowolnie),
 zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie 

pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powięk-
szenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby 
ponieść,

 korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu 
pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla 
wszystkich podmiotów).

Od 1 września 2016 r. 
wchodzi w życie nowe-
lizacja kodeksu pracy, li-
kwidująca tzw. syndrom 
pierwszej dniówki.

Dotychczasowa regulacja, 
nakazująca potwier-
dzić pracownikowi na 

piśmie podstawowe ustalenia 
związane z zawarciem umowy 
o pracę najpóźniej w dniu roz-
poczęcia pracy przez pracow-
nika, oznaczała, że pracodawca 
mógł wypełnić swój obowią-
zek do końca pierwszego dnia 

pracy pracownika. Państwowa 
Inspekcja Pracy podnosiła, iż 
w praktyce regulacja ta służyła 
pracodawcom do nielegalnego 
zatrudniania pracowników, bo-
wiem w razie kontroli prowa-
dzonej przez inspektora pracy 
regułą było tłumaczenie przed-
stawiane przez pracodawców, 
iż pracownicy nie posiadają 
jeszcze umów o pracę, ponie-
waż jest to pierwszy dzień, 
w którym zostali dopuszczeni 
do pracy, i pisemne potwier-
dzenie zostanie dostarczone 
pracownikom do końca ich 

dnia pracy, zgodnie z art. 29 § 
2 kodeksu pracy.

Od 1 września 2016 roku 
pracodawca ma obowiązek 
pisemnego potwierdzenia 
pracownikowi podstawowych 
ustaleń umowy o pracę przed 
dopuszczeniem do pracy.

Co powinna zawierać umo-
wa o pracę?

Poprzez nawiązanie sto-
sunku pracy pracownik zobo-
wiązuje się świadczyć pracę 
na rzecz i pod kierownictwem 
pracodawcy w zamian za 
wynagrodzenie. Pracodawca 

natomiast jest zobowiązany 
do zatrudnienia pracowni-
ka i wypłaty wynagrodzenia 
za świadczoną pracę. Każda 
umowa o pracę powinna okre-
ślać strony umowy, rodzaj 
pracy, datę zawarcia umowy 
o pracę, warunki pracy i płacy, 
a w szczególności:
 rodzaj pracy,
 miejsce wykonywania pracy,
 wynagrodzenie,
 wymiar czasu pracy,
 termin pracy.

Ustawodawca zmodyfiko-
wał również przepis art. 281 

pkt 2 kodeksu pracy, określa-
jący sankcję za brak potwier-
dzenia na piśmie warunków 
zatrudnienia. Od 1 września br. 
pracodawca lub osoba działa-
jąca w jego imieniu, która nie 
potwierdzi na piśmie zawar-
tej z pracownikiem umowy 
o pracę przed dopuszczeniem 
go do pracy, narazi się na karę 
grzywny w kwocie od 1000 do 
30 tysięcy złotych.

Stan prawny na 16.08.2016 r.

Maria Szwajkiewicz

Umowa na piśmie przed podjęciem pracy

…Trudno byłoby bowiem 
zorganizować imprezę 
okolicznościową lub 
integracyjną dla pracow-
ników, jeśli udział w niej 
miałby zależeć od sytuacji 
materialnej poszczególnych 
osób.

Wyrok SN  
z  23.10.2008 r.,  

II PK 74/08:

Prawie 6 lat trzeba było 
czekać na oficjalne po-
twierdzenie powyższej tezy 
przez ZUS.
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PRAWO

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że pożegnaliśmy 
naszego Kolegę, długoletniego członka Komisji Zakładowej 

NSZZ „Solidarność” oraz członka Komisji Rewizyjnej 
Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” 

ś. p. 

Czesława Kaliszczuka
lat 58 

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłego składają 
koleżanki i koledzy z Komisji Zakładowej 

NSZZ „Solidarność” przy Kolejowych Zakładach 
Usługowych Sp. z o.o.

Prace wzbronione 
młodocianymbhpbhpA B C  

Obecnie w Polsce młodocianym w rozumieniu przepisów pra-
wa pracy jest osoba, która ukończyła 16, a nie przekroczyła 18 
lat. Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 
2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym 
i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac, wy-
raźnie określiły rodzaje prac wzbronionych młodocianym oraz 
rodzaje prac, przy których można zatrudnić młodocianego 
w wieku powyżej 16 lat, pod określonymi warunkami.

Wykaz prac wzbronio-
nych młodocianym, 
stanowiący załącznik 

do rozporządzenia, podzielo-
ny na kilka grup prac, dosyć 
szczegółowo określa, przy ja-
kich pracach młodocianych 
zatrudniać nie wolno. Pierwsza 
grupa to prace związane z nad-
miernym wysiłkiem fizycznym, 
wymuszoną pozycją ciała oraz 
zagrażające prawidłowemu roz-
wojowi psychicznemu. Zalicza 
się tu między innymi:
 Prace polegające wyłącznie 

na podnoszeniu, przenosze-
niu i przewożeniu ciężarów 
oraz prace wymagające po-
wtarzania dużej liczby jed-
norodnych ruchów,

 Prace załadunkowe i wyła-
dunkowe, przy przewożeniu 
ciężarów środkami transpor-
tu, przy przetaczaniu beczek, 
bali, klocków itp.

 Ręczne dźwiganie i przeno-
szenie przez jedną osobę 
na odległość powyżej 25 m 
przedmiotów o masie prze-
kraczającej:

– przy pracy dorywczej: dla 
dziewcząt – 14 kg, dla chłop-
ców – 20 kg,

– przy obciążeniu powtarzal-
nym: dla dziewcząt – 8 kg, 
dla chłopców 12 kg.

 Ręczne przenoszenie pod 
górę, w szczególności po 
schodach, których wysokość 
przekracza 5 m, a kąt nachy-
lenia – 30 stopni, ciężarów 
o masie przekraczającej:

– przy pracy dorywczej: dla 
dziewcząt – 10 kg, dla chłop-
ców – 15 kg,

– przy obciążeniu powtarzal-
nym: dla dziewcząt – 5 kg, 
dla chłopców – 8 kg.

 Przewożenie przez dziewczęta 
ciężarów na taczkach i wóz-
kach 2-kołowych porusza-
nych ręcznie.

 Prace wymagające stale wy-
muszonej i niewygodnej po-
zycji ciała, jak na przykład 
prace w pozycji pochylonej 
lub w przysiadzie; prace 
wykonywane w pozycji le-
żącej, na boku lub na wznak, 
w tym w szczególności przy 
naprawach pojazdów me-
chanicznych; prace wyko-
nywane na kolanach, w tym 
w szczególności przy ręcz-
nym cyklinowaniu podłóg, 
przy pracach brukarskich 
i posadzkarskich.

 Prace zagrażające prawidło-
wemu rozwojowi psychicz-
nemu, jak np. prace zwią-
zane z produkcją, sprzedażą 
i konsumpcją wyrobów al-
koholowych, w tym obsługa 
konsumentów w zakładach 
gastronomicznych; pra-
ce związane z produkcją, 
sprzedażą i reklamą wy-
robów tytoniowych; prace 
związane z ubojem i obróbką 
poubojową zwierząt; prace 
rakarzy; prace w szpitalach 
(oddziałach) dla nerwowo 
i psychicznie chorych; prace 
wymagające odbioru i prze-
twarzania dużej liczby lub 
szybko po sobie następują-
cych informacji i podejmo-
wania decyzji mogących 
spowodować groźne następ-
stwa, szczególnie w sytu-
acjach przymusu czasowego; 
prace pokojowych w domach 
wczasowych, pensjonatach 
i hotelach; udział w wystę-
pach tancerzy w zakładach 
gastronomicznych.

Druga grupa prac wzbro-
nionych młodocianym to prace 
w narażeniu na szkodliwe dzia-
łanie czynników chemicznych, 
fizycznych i biologicznych, jak 
na przykład prace w narażeniu 
na działanie czynników i proce-
sów technologicznych o działa-
niu rakotwórczym lub mutagen-
nym, określonych w odrębnych 
przepisach, czy prace w kontak-
cie z lekami psychotropowymi.

Trzecia grupa to prace stwa-
rzające zagrożenia wypadkowe. 
Zalicza się tu między innymi:
 Prace, podczas których mło-

dociani są narażeni na zwięk-
szone niebezpieczeństwo 
urazów, w tym w szczegól-
ności związane z:

– obsługą młotów mechanicz-
nych, pras, walców czy kra-
jalnic,

– uruchamianiem maszyn i in-
nych urządzeń bezpośrednio 
po ich naprawie,

– połowem ryb oraz ich prze-
róbką,

– rozbiorem i obróbką mięsa,
– obsługą ciągników, młockarni, 

sieczkarni i innych maszyn 
rolniczych,

– prowadzeniem maszyn bu-
dowlanych i drogowych,

– obróbką drewna przy użyciu 
pilarek,

– kontaktem ze zwierzętami dzi-
kimi lub jadowitymi.

 Prace związane z wytwarza-
niem i stosowaniem środ-
ków wybuchowych i łatwo-
palnych.

 Prace zagrażające porażeniem 
prądem elektrycznym.

 Prace w transporcie kolejo-
wym związane z prowadze-
niem ruchu kolejowego.

 Prace w transporcie oraz ko-
munikacji samochodowej 
i tramwajowej.

 Prace w żegludze.
 Prace w lotnictwie.
 Prace grożące zawaleniem, 

w tym w szczególności prace 
pod ziemią.

 Prace na wysokości powyżej 
3 m grożące upadkiem z wy-
sokości.

 Prace przy nieodpowiednim 
oświetleniu, przy wykony-
waniu, których parametry 
oświetlenia nie odpowiadają 
wymaganiom określonym 
w Polskich Normach.

Rozporządzenie Rady Mini-
strów z dnia 5 czerwca 2015 
r. zmieniające rozporządze-
nie w sprawie wykazu prac 
wzbronionych młodocianym 
i warunków ich zatrudniania 
przy niektórych z tych prac
(Dz. U. z 2015 r poz. 929).

Iwona Pawlaczyk

Tytuł (miejsce) szkolenia Data szkolenia
Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych

16 września 2016 r.

Prawo pracy i prawo związkowe, 
cz.1 (Jastrzębia Góra)

21-23 września 2016 r.

Profesjonalizm organizacji 
związkowej. Druga część szkolenia 
z rozwoju związku. (Jastrzębia Góra)

21-23 września 2016 r.

Nowelizacja prawa pracy 2016 r. 26 września 2016 r.
Zakładowe komisje rewizyjne 26 września 2016 r.
Rozwój związku. 10-11 października 2016 r.
Zakładowe komisje rewizyjne 17-18 października 2016 r.
Nowelizacja prawa pracy 2016 r. 19 października 2016 r.
Prawo pracy i prawo związkowe, 
cz. 2 (Jastrzębia Góra)

24-26 października 2016 r.

Rozwój związku – szkolenie 
dedykowane dla organizacji 
związkowej pracowników 
telekomunikacji. (Jastrzębia Góra)

24-26 października 2016 r.

Mobbing 28 października 2016 r.
Szkolenie Prawo pracy i związkowe 
z elementami mobbingu dla 
organizacji związkowej JMP. (Jastrzę-
bia Góra)

4-6 listopada 2016 r.

Szkolenie dla organizacji związko-
wych z Regionalnej Sekcji Oświaty 
i Wychowania (Jastrzębia Góra)

4-6 listopada 2016 r.

Nowelizacja prawa pracy 2016 r. 9 listopada 2016 r.
Prawo pracy i prawo związkowe 
cz.1 (szkolenie stacjonarne 
w Gdańsku)

14-16 listopada 2016 r.

Zakładowe komisje rewizyjne 17-18 listopada 2016 r.
Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych

21 listopada 2016 r.

Prawo pracy i prawo związkowe 
cz.1 (Jastrzębia Góra)

30 listopada – 2.grudnia 2016 r.

Bycie liderem to zobowiązuje. Druga 
część szkolenia dla przewodniczą-
cych. (Jastrzębia Góra)

30 listopada – 2.grudnia 2016 r.

Nowelizacja kodeksu pracy 2016 r. 7 grudnia 2016 r.
Zakładowe komisje rewizyjne lub 
Rozwój Związku

8-9 grudnia 2016 r.

Prawo pracy i prawo związkowe, cz. 
2 (szkolenie stacjonarne w Gdańsku)

12-14 grudnia 2016 r.

Szkolenie skarbników 15-16 grudnia 2016 r. 
Mobbing 19 grudnia 2016 r.
Terminy szkoleń z przyczyn niezależnych od Działu Szkoleń mogą ulec 
zmianie.
Szkolenia wyjazdowe oznaczone (Jastrzębia Góra) odbywają się 
w hotelu Zew Morza w Jastrzębiej Górze, organizator (Dział Szkoleń 
ZRG) zapewnia transport z Gdańska i nocleg z wyżywieniem w trakcie 
trwania szkolenia.

Harmonogram 
szkoleń
IX – XII 2016 r.

Z ogromnym smutkiem i żalem żegnamy 
naszego serdecznego kolegę i współpracownika

ś. p. 

Bartłomieja Rzeźnika
zmarłego w dniu 11 sierpnia br.

Rodzinie 
składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia 

koleżanki i koledzy z  Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” 
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SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność”
opracował Wojciech Matuszewski

Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

11 lipca br. w Słupsku odbyły się uroczystości związane 
z 73 rocznicą Rzezi Wołyńskiej dokonanej na Polakach przez 
ukraińskich nacjonalistów spod znaku UPA i OUN.

1 sierpnia br. obchodziliśmy 72 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W Słupsku 
uroczystość odbyła się pod pomnikiem Powstańców Warszawskich. Mało kto wie, że to 
pierwszy taki i przez długie lata jedyny w Polsce monument poświęcony powstańcom.

W dniu 23 lipca br. 
Komisja Zakładowa 
NSZZ „Solidarność” 

przy Polmorze w Bytowie zor-
ganizowała IX Spływ Kajakowy 
Szlakiem Jana Pawła II rzeką 
Słupią. Trasa wiodła z Soszycy 
do Gołębiej Góry, a w tym roku 
wzięła w nim udział rekordo-
wa liczba związkowców, bo aż 
100. Ponaddwugodzinny spływ 
dostarczył im wielu emocji i za-
bawy. Niektórzy uczestnicy brali 
w nim udział po raz pierwszy 
i musieli się zmierzyć nie tylko 
z własnym strachem, jak również 
z rzeką, która po wcześniejszych 

Wołyń. 
Pamiętamy! 

W kościele Najświętszego Serca Jezusowego pod prze-
wodnictwem księdza pułkownika Eugeniusza Łapisza 
odprawione zostało nabożeństwo w intencji bestialsko 

zamordowanej ludności polskiej na Wołyniu w 1943 roku. Po 
mszy świętej uczestnicy przeszli w marszu milczenia na cmen-
tarz pod pomnik upamiętniający ten tragiczny mord. Uroczysto-
ściom przewodniczył por. Zbigniew Has, prezes Stowarzyszenia 
Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ludobójstwa na Wołyniu. Podczas 
swojego wystąpienia przypomniał on genezę i opisał przebieg 
zbrodni na ludności polskiej dokonanych przez UPA – OUN przy 
współudziale ludności ukraińskiej.

Historycy szacują, że podczas wszystkich czystek etnicznych 
przeprowadzonych przez Ukraińców zginęło w latach 1943-1944 
od 50 do 60 tysięcy obywateli polskich. Kulminacyjnym punktem 
eksterminacji była niedziela, 11 lipca 1943 roku, kiedy w Galicji 
wschodniej i w województwie wołyńskim przeprowadzono atak 
jednocześnie na ponad 100 wsi i miejscowości zamieszkanych 
przez polską społeczność.

W asyście Kompanii Honorowej wystawionej przez słupski 
garnizon Wojska Polskiego wieńce i wiązanki kwiatów złoży-
ły władze wojewódzkie, miejskie i gminne oraz mieszkańcy. 
W uroczystościach uczestniczyła także delegacja Zarządu Regio-
nu NSZZ „Solidarność” w Słupsku w osobach prof. Stanisława 
Łacha i wieloletniego naszego działacza Wiktora Usyka.

Prof. Stanisław Łach i Wiktor Usyk, delegaci słupskiej 
„Solidarności”, składają wiązankę kwiatów pod pomnikiem 
Wołyńskim.

Chwała Bohaterom 
Powstania Warszawskiego 

Inicjatorem jego budowy 
był ks. Jan Zieja, człowiek 
wybitny i o wielu talentach, 

żołnierz wojny polsko-bolsze-
wickiej 1920 roku, obrońca 
z Września 1939 roku, kape-
lan Szarych Szeregów i AK, 
a także uczestnik Powstania 
Warszawskiego. Po zakoń-
czeniu wojny trafił na ziemie 
odzyskane i w Słupsku orga-
nizował życie duszpasterskie. 
Pod jego kierunkiem zawiązał 
się komitet budowy, a twórcą 

Od lewej: Ryszard Sokolski, Bogusław Kęsicki, Stanisław Szukała, Wiktor Usyk  
i Tadeusz Pietkun w imieniu ZR NSZZ „Solidarność” w Słupsku oddają hołd powstańcom 
warszawskim.

Serdeczne podziękowania 
za organizację i dobry humor 
uczestników należą się Mariano-
wi Rudnikowi, szefowi Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Polmorze, i całej bytowskiej 
organizacji związkowej.

Zdjęcia: Marian Rudnik 
i Jędrzej Sobol

opadach była bardzo głęboka 
i wartka. Kilku kajakarzy zazna-
jomiło się z temperaturą wody 
podczas kontrolowanych wywro-
tek, było mnóstwo dobrej energii 
i wszyscy podczas spływu świet-
nie się bawili. Po przepłynięciu 
wyznaczonej trasy w Gołębiej 
Górze rozłożono biwak, gdzie 
związkowcy mogli grillować do 
woli i zajadać się kiełbaskami. 
Wszyscy byli bardzo zadowole-
ni ze wspólnie spędzonego czasu, 
była możliwość wzajemnego po-
znania się, padły też zapewnienia 
o udziale w przyszłorocznym, już 
dziesiątym spływie.

pomnika został warszawski 
rzeźbiarz Jan Małeta. 15 
września 1946 roku nastąpiło 
uroczyste odsłonięcie pomnika, 
rozbudzając wśród słupszczan 
uczucia patriotyczne.

W tym roku uroczystości 
miały wyjątkowy charakter, 
ponieważ po mszy świętej od-
była się inscenizacja powstań-
czej walki, która zgromadziła 
setki widzów. Na kilkadziesiąt 
minut dzięki aktorom cofnęli-
śmy się w czasie do 1 sierpnia 

1944 roku, można było zo-
baczyć, jak wyglądała war-
szawska ulica i jak zaczęła się 
godzina „W”. Wcześniej pod 
pomnikiem złożono wieńce 
i wiązanki kwiatów. W imieniu 
słupskiej „Solidarności” hołd 
powstańcom złożył przewodni-
czący Zarządu Regionu Stani-
sław Szukała w towarzystwie 
licznych członków Związku. 
Był także poczet sztandarowy 
wystawiony przez Region.

„SOLIDARNOŚĆ” NA WAKACJACH

IX Spływ Kajakowy Szlakiem Jana Pawła II

Wspólne zdjęcie uczestników spływu kajakowego.

Związkowcy pokonują kolejny etap wycieczki kajakowej.
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 najkrótszy w południe
 pajda chleba
 zaleta, walor
 fundacja Ewy Błaszczyk
 broń rycerza
 imię Lipnickiej, Ekberg
 bezprawne zajęcie obcego 

terytorium
 wyspa w Cykladach z por-

tem Adamus
 amator eukaliptusa
 dom Eskimosa
 sepia, morski głowonóg
 na szyldzie
 nawałnica, huragan
 opiekacz
 stolica Irlandii
 scysja
 miasto z widokiem na 

Wezuwiusz
 dawniej kajet
 kojąca maść
 komputer do teczki
 żywy organizm, stworze-

nie
 konieczny w samochodzie
 samolub
 ma 7 dni
 największa przyjemność
 drzewo jak koń
 rodzaj wentylatora
 wisi pod sufitem
 żona jednego z arystokra-

tów (anagram rabowano)

Krzyżówka z pajdą chleba
 kartofel
 miejscowość dla wczaso-

wiczów
 zwolennik ustroju, w któ-

rym najwyższą władzę 
pełnią duchowni

 Stanisław, gen. dyw., 
w czasie II wojny św. do-
wódca Brygady Strzelców 
Karpackich

 jednoślad dla malucha
 bal dla dzieci
 robić coś źle, fuszerować
 specjalista od chorób we-

wnętrznych
 książka „Matematyka dla 

kl. VI’’
 szklarnia z arekami
 ze stolicą w Taszkencie
 zgłaszanie prawa do czegoś
 przyrząd do badania widma 

optycznego
 słodka bułka nadziewana 

czarnymi owocami
 magiczne zaklęcie czarno-

księżnika
 wtór

 jeden z głównych oprócz 
katolicyzmu i prawosławia 
odłamów chrześcijaństwa.

Ujawniono wszystkie spółgłoski 
C i L. Litery w szarych kratkach, 
czytane rzędami, utworzą roz-
wiązanie. Odgadywane hasła 
ustawiono od najmniejszej do 
największej liczby zawartych 
w nich liter.

Na końcu 
JĘZYKA
Na końcu
JĘZYKA
Tajemnice dzielnic Gdańska

Nazwy dzielnic Gdańska mają różną etymologię; jedne 
łatwo rozszyfrować, inne nadal są trudne do wyjaśnie-
nia, ale są i takie, jak na przykład Oliwa, których po-
chodzenie z pozoru nie powinno budzić wątpliwości, 
a jednak niejednego mieszkańca tej pięknej dzielnicy 
wyjaśnienie nazwy zaskoczy.

Brzeźno
Dzielnica miasta położona nad Zatoką Gdańską dawniej 

była wsią rybacką. Najstarsze zapisy nazwy pochodzą z XIV 
i XV wieku: Bresno z 1323 r., a Bresin z 1480 r. Różnice w 
zapisie nazwy (jedna zakończona na „-no”, druga na „-in”) 
stanowią potwierdzenie typowego niemieckiego pomieszania 
słowiańskich nazw. Postać Brzeźno jest udokumentowana w 
1881 r. Nazwa Brzeźno1) została utworzona od wyrazu pospoli-
tego brzoza poprzez dodanie formantu „-no”. Prawdopodobnie 
najpierw stanowiła nazwę jeziora, a potem osady i wsi.

Istnieje także hipoteza, że nazwa odnosi się do nadmorskie-
go położenia i powstała od słowa brzeg.
Uwaga! Przymiotnik od nazwy Brzeźno to – brzeźnieński, np. 
brzeźnieński park, brzeźnieńska plaża.

Oliwa
Na terenie gdańskiej dzielnicy Oliwa znajdowała się nie-

gdyś osada słowiańska. W 1188 r. powstał tu klasztor cysterski. 
Najstarsze zapisy nazwy Oliwa pochodzą z XII wieku; wszyst-
kie – zarówno łacińskie, jak i niemieckie oraz polskie – dadzą 
się odczytać jako Oliwa, np.: Olyva, Oliua, Oleva, Olywa (1491 
r.), Oliva (1534 r.). Etymologia nazwy Oliwa budzi wiele wąt-
pliwości. Powszechnie uważa się, że nazwę nadali cystersi, na-
wiązując do Góry Oliwnej (łac. mons Olivarum) w Jerozolimie. 
Jednak osada istniała już przed założeniem klasztoru i dlatego 
językoznawcy dowodzą, że jej miano pochodzi od nazwy rzeki 
*Oławy2) lub *Olawy. Jedni uważają, że nazwa rzeki wywodzi-
ła się od rzeczownika nazywającego rodzaj piwa, bo woda w 
rzece miała barwę piwa, inni – że nazwa zawierała pierwiastek 
praindoeuropejski o znaczeniu ‘wilgoć, wodnistość, śluzowa-
tość, śliskość’ lub pierwiastek o znaczeniu ‘biały’. Profesor 
Górnowicz3) pisał, że miejscowość przybrała postać Oliwa w 
wyniku skojarzenia starej nazwy rzeki z podobnie brzmiącą 
– Góra Oliwna. Niezwykła w polskiej toponimii nazwa Oliwa 
doczekała się wielu legend i ludowych opowieści, w których 
nawiązywano do gałązki oliwnej lub drzewka oliwnego. 

Polanki
W Oliwie znajduje się ulica Polanki, która przez wieki była 

głównym traktem pocztowym prowadzącym z Gdańska, przez 
Wrzeszcz, do znajdującego się w Oliwie opactwa cystersów.

Najstarszy zapis Polane pochodzi z 1279 r. Mamy tu przy-
kład typowego dla niemieckiego zastępowania końcówki „-y” 
przez końcówką „-e”. Nazwa wywodzi się od rzeczownika 
polana, znaczącego ‘łąka w lesie’. Nazwa z czasem uległa 
zdrobnieniu i dlatego mamy: Polanki.
Uwaga! Przymiotnik od rzeczownika Polanki brzmi – pola-
necki, np. polanecki dwór. 

Jelitkowo
Przy ujściu Oliwskiego Potoku mieści się nadmorska część 

Gdańska – Jelitkowo; dawniej wieś rybacka. Najstarszy zapis 
nazwy Jelitkowo pochodzi z 1570 r. W dokumentach widnieją 
też zapisy typu Glotkowo, wynikające z niemieckiego miesza-
nia „j” z „g”. Jelitkowo jest nazwą dzierżawczą (wskazującą na 
właściciela), powstałą od nazwy osobowej Jelitko i formantu 
„-owo”. Jak dowodził Górnowicz, nazwa Jelitkowo nie ma nic 
wspólnego z wyrazami „głód” lub „głodowy”; chociaż i takie 
etymologie się pojawiały.

Barbara Ellwart

1) Brzeźno to nazwa topograficzna, czyli związana z ukształtowaniem, wy-
glądem i właściwościami terenu.
2) Zrekonstruowane formy oznacza się gwiazdką: *.
3) Hubert Górnowicz (1922-1986) – językoznawca, prof. Uniwersytetu 
Gdańskiego.

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 Krzyżów-
ki z domkiem na działce 
z nr. 6/2016. Otrzymuje ją 
pan Edward Jurczyński 
z Gdyni. Nagrodę wyślemy 
pocztą. Hasło brzmiało: 
„Lato w pełni”.

Poszukiwane są firmy przestrzegające prawa pracy i realizujące w praktyce idee dialogu spo-
łecznego. Aplikacje w tym roku przyjmowane są do 15 października. Honorowy patronat nad 
akcją objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Jak co roku jej organizatorem 
jest NSZZ „Solidarność”. Zgłoszenia może dokonać zakładowa organizacja NSZZ „Solidarność”. 
Swoją kandydaturę, przy poparciu organizacji związkowej, może też zgłosić zarząd przedsię-
biorstwa. Wszystkie zgłoszenia rozpatrywane będą przez komisję certyfikacyjną.

Ankiety zgłoszeniowe należy przesyłać na adres: Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, ul. 
Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, z dopiskiem: Certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracowni-
kom” lub pocztą elektroniczną na adres: certyfikat@solidarnosc.org.pl

Trwa IX edycja konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”
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Rezerwat Izbickie Bagna.

OSTATNIA STRONA „MAGAZYNU”

IZBICA – WIEŚ MIĘDZY RZEKĄ, JEZIOREM  
A BAGIENNYM REZERWATEM

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

REKLAMA

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

Łeba, Kluki, Smołdzino – to 
znane turystom miejscowo-
ści, ale Izbica? „Podgląda-

cze” ptaków znają „Bagna Izbic-
kie”. Miłośnicy wędrówek na 
dwóch kółkach wiedzą, że wieś 
o nazwie Izbica leży na między-
narodowej trasie rowerowej R 10, 
a pozostali będą pytać, czy to ta 
miejscowość na Kujawach. Otóż 
Pomorze ma swoją Izbicę, która 
usytuowana jest na południowym 
brzegu jeziora Łebsko, trzeciego 
co do wielkości w Polsce i naj-
większego przybrzeżnego jeziora 
na polskim wybrzeżu, mniej wię-
cej w połowie drogi, idąc żółtym 
szlakiem, z Łeby do Kluk.

Pozornie we wsi nie ma nic 
ciekawego – baza turystyczna, 
sklep i niezbyt stary kościół 
pw. św. Józefa, filia parafii 
w Główczycach. Jeśli nie je-
dzie się do niej przez Główczy-
ce, czyli z Gdańska naokoło, to 
każda inna droga wymaga sil-
nych resorów w samochodzie. 
Mimo że to międzynarodowy 
szlak rowerowy, zdarza się, 
iż fragmentami pokonuje się 
go w błocie i wodzie, pchając 
rower przed sobą albo prze-
nosząc na ramieniu. Ale warto 
to miejsce zobaczyć. Bowiem 
takich łąk, porośniętych trzci-

Lato co prawda powoli się kończy, ale został jeszcze wrzesień, piękny miesiąc, w którym warto wybrać się tam, gdzie można 
podziwiać przyrodę – tę najbardziej dziką i nieskażoną. Nie trzeba jechać daleko. Miejsca urokliwe, z interesującą, a nawet 
tajemniczą i intrygującą historią, można znaleźć w całym Pomorskiem. Wystarczy pojechać na Kaszuby zachodnie. 

nami, kwiatami i bagnem, 
gdzie aż się roi od wszelkich 
fruwających stworzeń, nie ma 
nigdzie w Polsce.

Sama wieś nie jest zbyt sta-
ra. Pierwsza wzmianka o niej 
pojawia się dopiero w XVI 
wieku. Używano wówczas 
nazwy Gisbitze, Jesebitz albo 
Gjesebiz. Do lat 50. i 60. XX 
wieku tereny Izbicy (Jizbjicy 
po słowińsku, czyli w gwa-
rze języka kaszubskiego) 
zasiedlali właśnie Słowińcy, 
których z powojennej Polski 
wypędzono, utożsamiając ich 
z Niemcami, chociaż więk-
szość z nich po niemiecku nie 
mówiła. Za to byli protestan-
tami, a to w ówczesnej Polsce 
było wykładnikiem niemiec-
kości. Poza tym wieś składała 
się z kilku osad. Jedną z nich 
była Ameryka, czyli imperiali-
ści, inną Paris albo Lisia Góra. 
Właśnie ci protestanci w 1930 
roku wybudowali kościół we-
dług projektu architekta Bu-
chholza w stylu neogotyckim 
z czerwonej cegły, chociaż już 
wówczas panował modernizm. 
W górnej partii wieży zastoso-
wali konstrukcję szachulcową, 
w ten sposób podkreślając 

swoją przynależność do „Kra-
iny w kratkę” (o której też już 
pisaliśmy w „Magazynie”).

Izbica kiedyś była własno-
ścią rodu von Stojentins, starej 
szlacheckiej pomorskiej rodziny. 
Hodowano tam owce, z których 
wełnę sprzedawano do Gdańska. 
Potem rozwinęła się hodowla by-
dła, trzody chlewnej i koni. Były 
też plantacje trzciny, której uży-
wano do krycia dachów miejsco-
wych domów. We wsi znajdował 
się nawet folwark z pałacem, ale 
wszystko spłonęło. Stała karczma, 
a w kanale łowiono łososie i wę-
gorze. Dzisiaj jest to spokojna 
miejscowość zamieszkana przez 
około 250 osób, w większości to 
ludność napływowa, zajmująca 
się przede wszystkim rolnictwem, 
a trochę rybactwem i przyjmowa-
niem gości, którzy szukają miejsc, 
gdzie słychać żurawie i żaby, gdzie 
można spotkać myszołowa i kszy-
ka, nie mówiąc już o innych dość 
oryginalnych ptakach, których 
nazw trudno spamiętać. Okolica 
wsi to jedno wielkie torfowisko, 
które przez dziesiątki lat było eks-
ploatowane, bowiem torfu używa-
no na opał.

Obecnie wschodnia część torfo-
wiska objęta jest strefą rezerwato-

wą. Powstał tam jeden z większych 
w Polsce, bo na obszarze około 850 
hektarów, unikatowy w skali kra-
jowej rezerwat „Bagna Izbickie”. 
Najciekawsze są bardzo dobrze 
zachowane atlantyckie wrzosowi-
ska. Rośnie tam również rosiczka 
okrągłolistna, która jest rośliną mię-
sożerną, bo żywi się owadami. Dla 
amatorów ornitologów to istny raj. 
Godzinami wysiadują, najczęściej 
o wschodzie słońca, wpatrując się 
przez lornetkę w miejsca, gdzie 
mogą pojawić się niezwykłe oka-
zy. Przyglądają się im, fotografu-
ją, a potem pokazują znajomym, 
opowiadając o codziennym życiu 
małych i dużych ptaszków.

Ja jednak polecam piesze wę-
drówki – na przykład do ujścia 
Łeby, gdzie zbudowano specjal-
ny pomost, z którego widać ma-
jestatycznie wznoszące się nad 
jeziorem białe, ruchome wydmy. 
Można też pójść w drugą stronę, 
czyli na zachód, aż do wsi Kluki, 
gdzie znajduje się skansen. To 
tylko osiem kilometrów. Po dro-
dze zobaczymy hodowlę koni, 
pensjonat, a potem tylko łąki, 
stawki, bagna, kanały – przeżyje-
my trochę przygody, której długo 
się nie zapomina.
Tekst i zdjęcia Maria GiedzKościół św. Józefa w Izbicy.


