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Życzymy wszystkim 
Członkom i Sympatykom 
„Solidarności” 
osiągnięcia co najmniej 
takich szczytów 
w nowym, 2016 roku!
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Gwarancje dla 
pracowników oświaty
W połowie grudnia 2015 roku doszło do 
spotkania minister edukacji Anny Zalewskiej 
z Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wycho-
wania NSZZ „Solidarność”. Podczas spotkania 
omówiono zasady współpracy Krajowej Sekcji 
Oświaty i Wychowania z resortem edukacji. 
Członkowie Prezydium KSOiW przedstawili 
stanowisko Związku w sprawie planowanej 
reformy ustroju szkolnego. Nadrzędną sprawą 
dla „Solidarności” jest gwarancja zatrudnienia 
dla nauczycieli i pracowników niepeda-
gogicznych szkół wszystkich typów oraz 
dbałość o jakość edukacji. Strony ustaliły, że 
pierwszoplanową sprawą są prace nad Nową 
Podstawą Programową. MEN podtrzymuje 
deklarację o szerokich konsultacjach i dialogu, 
w tym z reprezentatywnymi związkami 
zawodowymi, w sprawie ewentualnej zmiany 
ustroju szkolnego w Polsce.

Handlowcy protestowali

15 grudnia handlowa „Solidarność” zorga-
nizowała dwie akcje protestacyjne – przed 
hipermarketem Auchan oraz przed siedzibą 
Jeronimo Martins Polska, właściciela sieci Bie-
dronka. Pierwsza pikieta odbyła się w samo 
południe przed Auchan w Warszawie, kolejna 
o 13.30 przed siedzibą Biura Głównego Jero-
nimo Martins Polska (więcej strona 10).

O podwyżkach 
w służbie zdrowia
Wzrost wynagrodzeń był tematem spotkania 
ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła 
ze związkami zawodowymi i samorządami 
medycznymi, które odbyło się 15 grudnia 
z inicjatywy ministra. Dotyczyło ono zarówno 
rozwiązań doraźnych, jak i systemowych. 
Przedstawiciele samorządów i związków 
zawodowych zaprezentowali ocenę aktualnej 
sytuacji i propozycję rozwiązań kryzysu, jaki 
nastąpił po wprowadzeniu rozporządze-
nia w sprawie podwyżek dla pielęgniarek 
i położnych. Wszyscy uczestnicy spotkania 
potwierdzili, iż utrzymanie rozwiązań 
zapisanych w wymienionym rozporządzeniu 
nie jest możliwe. Rozwiązanie to – jak ocenił 
Jarosław Lange, członek Rady Dialogu 
Społecznego z ramienia NSZZ „Solidarność” 
– narusza ład prawny, ład społeczny i ład 
pracowniczy. Uczestnicy spotkania w Mi-
nisterstwie Zdrowia, rozważając zapisy 
prawne, stwierdzili, że nie chodzi o odebranie 
podwyżek dla pielęgniarek i położnych, 
ale o przygotowanie ustawy o charakterze 
incydentalnym, która obejmie wszystkich 
pracowników oraz wskazywać będzie źródło 
finansowania podwyżki.

Kolejarze zawarli 
porozumienie
Krajowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy 
w PKP CARGO podpisał z zarządem spółki 
porozumienie dotyczące wznowienia rozmów. 
Zarząd zobowiązał się do wstrzymania wszel-
kich zmian restrukturyzacyjnych, a komitet 
zawiesił ogłoszony na 18 grudnia strajk 
generalny. (Więcej na str. 11).

Komisja Krajowa. 
Ostatnia w 2015 roku
Od zaprzysiężenia Jarosława Wilnera, 
nowego przewodniczącego Zarządu Regionu 
Wielkopolska Południowa NSZZ „Soli-
darność” i jednocześnie nowego członka 
Komisji Krajowej, rozpoczęło się w Gdańsku 
ostatnie w 2015 roku posiedzenie Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność”. Członkowie KK 
przyjęli stanowisko w sprawie Grudnia 1970. 
Zastępca przewodniczącego Związku skarbnik 
Jerzy Jaworski zaprezentował nowy wzór 
elektronicznej legitymacji związkowej, która 
w ramach pilotażu ma być wprowadzona 
i testowana w dwóch regionach. Komisja 
Krajowa w związku z przypadającymi w 2016 
roku 60 rocznicą Czerwca 1956, 40 rocznicą 
protestów 1976 roku oraz 35 rocznicą 
wprowadzenia stanu wojennego podjęła 
uchwałę o ustanowieniu go Rokiem Zrywów 
Czerwcowych i Ofiar Stanu Wojennego.

Wypracujemy dobre 
rozwiązania dla Polski
14 grudnia w Warszawie odbyło się 
pierwsze posiedzenie plenarne Rady Dialogu 
Społecznego. Na posiedzeniu obecna była 
premier Beata Szydło, marszałkowie Sejmu 
i Senatu oraz ministrowie – m.in. skarbu, 
zdrowia, edukacji i spraw wewnętrznych 
(więcej na str. 6-7).

Certyfikat branżowy
Certyfikat Gwarant Czystości i Higieny dla firm
z branży utrzymania czystości przyznawany 
przez niezależną jednostkę akredytacyjną 
TUV Rheinland przy współpracy z Polską 
Izbą Gospodarczą Czystości, potwierdza, 
że przedsiębiorca respektuje prawo pracy, 
zwłaszcza w zakresie zatrudniania personelu 
na podstawie umowy o pracę. Na początku 
grudnia odbyła się IX Konferencja Zielone 
Zamówienia Publiczne organizowana przez 
Urząd Zamówień Publicznych, podczas której 
zostało zarekomendowane stosowanie 
certyfikatu w zamówieniach publicznych jako
warunku podmiotowego.

Związkowcy popierają 
zmiany w TVP
Zmiany kadrowe w mediach publicznych 
trzeba przeprowadzić jak najszybciej. 
Trzeba zwolnić grupę „tłustych politycznych 
kotów”, które przyspawały się do stołków 
– uważa Wiesław Murzyn, przewodniczący 
Sekretariatu Kultury i Środków Przekazu NSZZ 
„Solidarność”, oceniając czekającą na podpis 
prezydenta tzw. małą ustawę medialną. Jego 
zdaniem kluczowa będzie właściwa ustawa, 
nad którą prace mają się rozpocząć już  
w połowie stycznia. – Jesteśmy po rozmowie 
z Krzysztofem Czabańskim, który deklaro-
wał, że będziemy mieli możliwość pracy przy 
tej ustawie. 15 stycznia mają się rozpocząć 
prace w komisji – powiedział Wiesław 
Murzyn.

ZRG: Nie za szybko z tymi 
gimnazjami
Problemy polskiej oświaty, a przede wszyst-
kim plany kolejnej już reformy, to główny 
temat grudniowego posiedzenie Zarządu 
Regionu NSZZ „Solidarność”. Kolejny miesiąc 
w obradach uczestniczył poseł Janusz Śnia-
dek, który poinformował zebranych o sytuacji 
w parlamencie. Posiedzenie Zarządu Regionu 
Gdańskiego rozpoczęło się od uroczystego 
wręczenia stypendium z Funduszu Stypendial-
nego NSZZ „Solidarność” Marcinowi Połaj-
dowiczowi, uczniowi klasy III Gimnazjum im. 
Ofiar Grudnia 1970 w Łęgowie.
O planowanych na lata 2016-2017 zwolnie-
niach w spółce Orange Polska poinformował 
członków ZRG Wojciech Korytowski, zastęp-
ca przewodniczącego Komisji Oddziałowej 
NSZZ „Solidarność” Pracowników Telekomu-
nikacji (Orange Polska). – Po miesięcznych 
negocjacjach nad regulaminem dobrowolnych 
odejść udało się nam ograniczyć skalę zwol-
nień w spółce Orange Polska z planowanych 
1920 do 1550 osób – powiedział Korytowski.
Spotkanie Zarządu Regionu zdominowała 
zapowiadana przez PiS likwidacja gimnazjów. 
Zdaniem Alicji Olszewskiej z tczewskiej 
oświatowej „S” kolejna reforma przeprowa-
dzona pospiesznie, bez oglądania się na kosz-
ty, w tym koszty społeczne, może przynieść 
wiele szkód polskiej szkole. Podobnego zda-
nia były Zdzisława Hacia, przewodnicząca 
oświatowej „Solidarności” w Gdyni, i Hanna 
Minkiewicz z KM Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Gdańsku. Przedstawicielki 
oświatowej „Solidarności” wskazywały, że 
konieczna jest dyskusja nad kształtem całej 
polskiej oświaty, a nie tylko jej wycinka, jakim 
są gimnazja. Przewodniczący Krzysztof Dośla 
podsumowując dyskusję stwierdził, że „Soli-
darność” będzie wskazywać błędy rządzącym, 
niezależnie, jaką opcję reprezentują.

Wicepremier Gowin 
w siedzibie „S”
Jarosław Gowin, wicepremier i minister 
nauki i szkolnictwa wyższego, złożył wizytę 
w gdańskiej siedzibie NSZZ „Solidarność”. 
Przy Wałach Piastowskich spotkał się 
z Krzysztofem Doślą, przewodniczącym ZRG 
NSZZ „S”. Była to okazja do wymiany poglą-
dów na temat polskiej nauki, innowacyjności 
w przemyśle i patriotyzmu gospodarczego. 
(Rozmowa z ministrem Jarosławem Gowinem 
na str. 8)

Z rady powiatu na urząd 
wojewody
Dariusz Drelich został powołany na stano-
wisko wojewody pomorskiego. Zastąpi na 
tym stanowisku Ryszarda Stachurskiego. 
Dariusz Drelich jest radnym powiatu gdań-
skiego. W PiS działa od 2006 roku. Mieszka 
i prowadzi biuro pośrednictwa i doradztwa 
finansowego w Lublewie.

Przyjaźni pracodawcy 
z Pomorza
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji w Lęborku oraz Miejski Zakład Komu-
nikacji w Chojnicach to pomorscy laureaci 
konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom 

organizowanego przez „S” pod patronatem 
prezydenta Andrzeja Dudy. Konkurs promuje 
pracodawców przestrzegających m.in. prawo 
pracy i prawo pracowników do zrzeszania 
się w związki zawodowe oraz dbających 
o dialog społeczny na poziomie zakładowym. 
Wyjątkowość konkursu polega na tym, że 
to poszczególne organizacje zakładowe „S” 
zgłaszają swoich pracodawców.
– Dyrektor naszego przedsiębiorstwa 
pracuje w nim od 20 lat, zna problemy firmy
i poszczególnych pracowników. Nie jest 
wynajętym menedżerem z zewnątrz i może 
to decyduje o jego otwartej postawie. Często 
siadamy do prawdziwych negocjacji, a nie 
do wymuszonych rozmów. Udaje nam się 
przekonać firmę do naszych postulatów, np.
od stycznia wszyscy pracownicy otrzymają 
podwyżkę pensji. Naszego pracodawcę 
można stawiać za wzór – argumentuje 
Dariusz Kosior, przewodniczący KZ NSZZ „S” 
w MPWiK w Lęborku.

Gniewino, uroczystości 
13 grudnia
13 grudnia w Gniewinie o godz. 11.30 
odprawiona została uroczysta msza św. w ko-
ściele parafialnym św. Józefa Rzemieślnika za
ojczyznę i w intencji internowanych działaczy 
„Solidarności” w stanie wojennym w obozie 
w Strzebielinku przez ówczesne władze 
komunistyczne. Po mszy nastąpiła dalsza 
część oficjalna w GOSTiR, w sali kinowej;
krótkie wystąpienie władz powiatu i gminy 
Gniewino, wykład Piotra Szubarczyka 
z IPN na temat stanu wojennego, wręczenie 
srebrnych miniaturek Krzyża Strzebieliń-
skiego internowanym, krótki występ solo 
Antoniego Filipkowskiego, na zakończenie 
poczęstunek. Przybywających do GOSTiR do 
sali kinowej witał Kaszubski Gminny Zespół 
Muzyczno-Wokalny Nadolanie.

Spotkanie opłatkowe 
Krajówki i regionu
10 grudnia w sali Akwen na uroczystości 
opłatkowej spotkali się członkowie Komisji 
Krajowej, Zarządu Regionu Gdańskiego oraz 
pracownicy KK i ZRG. Modlitwę poprowadził 
i słowo do związkowców skierował 
arcybiskup metropolita gdański Sławoj 
Leszek Głódź.

Konferencja na 15-lecie IPN

– Bez „Solidarności” trudno zrozumieć 
zarówno historię, jak i współczesność Polski 
– podkreślił prezes Instytutu Pamięci Narodo-
wej dr Łukasz Kamiński podczas konferencji 
naukowej „Nadzieja, apatia i zwycięstwo? 
Wokół NSZZ »Solidarność«”, która odbyła 
się 10 grudnia w historycznej Sali BHP 
Stoczni Gdańskiej. Wydarzenie było jednym 
z punktów programu 15-lecia działalności 
IPN organizowanych przez gdański oddział 
instytutu w dniach 10-12 grudnia.
Zdaniem Łukasza Kamińskiego o dużej roli „S” 
w historii naszego kraju – i nie tylko – świad-
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W numerze między innymi:
Dialog społeczny jest obowiązkiem władzy publicznej. Powinni 
uczestniczyć w nim równi sobie partnerzy, a żadna strona nie 
powinna dominować. W rzeczywistym dialogu nie działa prawo 
silniejszego, a różnice zdań są niwelowane w drodze wzajem-
nych ustępstw.

Dialog społeczny nowe otwarcie, str. 6

Rozmowa z Jarosławem Gowinem, wicepremierem i ministrem 
nauki i szkolnictwa wyższego, liderem Polski Razem

Polska potrzebuje mody na nowoczesny 
patriotyzm gospodarczy, str. 8

Leśnicy z Nadleśnictwa Przymuszewo rzadko spotykają się 
w pracy – są przydzieleni do różnych leśnictw, poza tym praca 
w lesie w sposób zasadniczy różni się od obowiązków wyko-
nywanych przez pracowników typowego zakładu. Mimo to 
połowa z nich należy do „Solidarności”.

Leśna komisja, str. 11

Najlepszą drogą do rozwoju gospodarczego jest pozostawienie 
jak największej ilości pieniędzy w kieszeniach zwykłych pracow-
ników. Jednym z instrumentów w tym celu jest wysoka kwota 
wolna od podatku.

Uwolnić kwotę wolną!, str. 15

czy fakt, że ukazało się już blisko 1400 pu-
blikacji książkowych dotyczących działalności 
Związku. – Co roku wychodzi kilkadziesiąt 
nowych pozycji coraz lepszej jakości. Widzimy 
jednak asymetrię wykorzystanych źródeł 
archiwalnych. Przeważają źródła wykonane 
przez aparat władzy i bezpieczeństwa PRL 
oraz prasa drugiego obiegu. W większym 
stopniu powinno się jeszcze wykorzystać 
źródła wytworzone przez poszczególne 
organizacje zakładowe NSZZ „S”, zwłaszcza 
w latach 1980-1981. Nie można również 
pisać historii „Solidarności” bez rozmów z jej 
działaczami – dodał prezes IPN.

Stan wojenny nadal 
czeka na sprawiedliwą 
ocenę

Mimo padającego deszczu blisko 100 osób 
przeszło w niedzielne południe 13 grudnia 
ulicami Gdyni od kościoła pw. św. Piotra 
Rybaka przy ul. Portowej do pomnika Ofiar
Terroru Komunistycznego przy ul. Pułaskiego. 
Wcześniej we mszy świętej w kościele przy 
ul. Portowej kilkaset osób słuchało poezji 
Zbigniewa Herberta, pieśni o tragedii Grud-
nia 1970 i stanu wojennego, tych ze strajku 
Sierpnia ’80, z „Kolędy nocki” oraz Pieśni 
Konfederatów Barskich w wykonaniu uczniów 
II LO im. Mickiewicza w Gdyni, którzy 
przygotowali słowno-muzyczny przekaz pod 
kierunkiem Anny Ćwiklińskiej-Rutki. Mszy 
świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. 
dr Sławomir Decowski, duszpasterz ludzi 
pracy Pomorza. Stawiły się poczty sztandaro-
we gdyńskich organizacji związkowych NSZZ 
„S”, m.in. Stoczni Marynarki Wojennej, Stocz-
ni Remontowej Nauta, komisji oświaty, portu 
Gdynia, Stowarzyszenia Powstania Grudnia 
1970. – Przez 26 lat, podobno w niepodle-
głym i niezależnym państwie, nie ma żadnej 
instytucji, która by nazwała zło złem i skazała 
sprawców, by zakończyć wreszcie ten jeden 
z najtragiczniejszych epizodów najnowszych 
dziejów. Kto ma to zrobić? W składzie Sądu 
Najwyższego jest sędzia, który skazywał 
w stanie wojennego, a na uniwersytetach 
nadal są ludzie, którzy byli piewcami stanu 
wojennego – upominał się o sprawiedliwość 
Krzysztof Dośla.

Początek prac 
Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego 
Znamy skład Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego w Gdańsku. Na jej czele przez 
rok będzie stał marszałek województwa 
Mieczysław Struk, który w koncyliacyjnym 
tonie stwierdził, że ufa, iż strona społeczna, 
strona pracodawców i strona rządowa będą 
dobrze współpracowały. Będzie to o tyle 
łatwiejsze, że na etapie kryzysu instytucjonal-
nego dialogu w latach 2013-15 w wojewódz-
twie pomorskim związkowcy i pracodawcy 
zajmowali wspólne stanowisko w kwestii 
odbudowy tegoż dialogu. Przyjęto nawet 
wspólne stanowisko w sprawie konieczności 
zażegnania pata w instytucjonalnym dialogu. 
Podczas pierwszego plenarnego posiedzenia 
WRDS oprócz części oficjalnej i wręczenia
nominacji jej członkom zdecydowano, że 
wkrótce zwołane zostanie prezydium WKDS, 
które opracuje regulamin i powoła zespoły 
problemowe. Strony związkowa i pracodaw-
ców wprowadziły do Wojewódzkiej Rady 

Dialogu Społecznego po 12 przedstawicieli. 
Po cztery osoby wskazały NSZZ „Solidar-
ność”, OPZZ i FZZ. Po trzy osoby wytypowały 
organizacje pracodawców, czyli Konfederacja 
Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła 
Polskiego i Business Centre Club.

Nie uszanowali pamięci 
ofiar Grudnia 1970 
i stanu wojennego
„W dniu 13 grudnia uczestnicy manifestacji 
na placu Solidarności zbezcześcili pamięć 
poległych w grudniu 1970 r. i w stanie wo-
jennym. Nie złożono kwiatów, nie zapalono 
znicza, a wygłaszano mowy i wznoszono 
okrzyki pełne nienawiści” – piszą więźnio-
wie stanu wojennego, związkowcy z NSZZ 
„Solidarność”, członkowie Stowarzyszenia 
„Godność” w przekazanym nam liście otwar-
tym do Pawła Adamowicza, prezydenta 
Gdańska, i Bogdana Oleszka, przewodni-
czącego Rady Miasta Gdańska, o manifestacji 
zwołanej przez Komitet Obrony Demokracji 
i działaczy PO tego dnia na placu Solidarno-
ści. Stowarzyszenie „Godność”, zrzeszające 
byłych działaczy „Solidarności” i więźniów 
politycznych z lat 1981-89, corocznie odda-
wało hołd ofiarom stanu wojennego.

Młodzież i stoczniowcy 
uczcili ofiary Grudnia

Poranek 16 grudnia to co roku jeden 
z najbardziej przejmujących i symbolicznych 
punktów uroczystości rocznicowych wydarzeń 
z lat 1970 i 1981. Tego dnia z rana hołd 
poległym w walce o wolność i niepodległość 
Polski oddają nie oficjele, a młodzież oraz
pracownicy Stoczni Gdańsk. (czytaj strona 12)

Odznaczenia 
dla ofiar Grudnia ’70

Wspólnym mianownikiem tegorocznych 
uroczystości upamiętniających masakrę robot-
niczą w 1970 roku jest wyraźne wskazanie 
ścisłego związku między tym wydarzeniem 
a powstaniem „Solidarności” dekadę później.
Kolejnym symbolicznym potwierdzeniem 
tego faktu jest pośmiertne przyznanie przez 
prezydenta Andrzeja Dudę Krzyży Wolności 
i Solidarności zabitym przez milicję i wojsko 
w 1970 roku. Uroczystość wręczenia odzna-
czeń rodzinom ofiar odbyła się 10 grudnia 
2015 r. w Sali BHP Stoczni Gdańskiej. Uhono-
rowani zostali m.in.: Brunon Drywa, Apoli-
nary Formela, Ludwik Piernicki, Stanisław 
Sieradzan, Zygmunt Polito. Tego samego 
dnia prezes IPN dr Łukasz Kamiński wręczył 
Krzyże Wolności i Solidarności działaczom 
opozycji przeciw dyktaturze komunistycznej 
w PRL w latach 1956-1989. W tym gronie 
znaleźli się m.in.: Tomasz Moszczak z „S” 
w Stoczni Gdańskiej, Antoni Browarczyk, 
najmłodsza ofiara stanu wojennego (wy-
różniony pośmiertnie) oraz represjonowani 
w stanie wojennym Stanisław Fudakowski, 
Czesław Nowak i Andrzej Osipów.

Smutnym paradoksem historii jest to, że trzej 
ostatni, działacze Stowarzyszenia „Godność”, 
13 grudnia 2015 r. zostali zaatakowani na 
placu Solidarności przez uczestników manife-
stacji zorganizowanej przez Komitet Obrony 
Demokracji. Zasłużonym związkowcom 
wyrwano m.in. transparent przypominający 
o rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, 
a przed atakiem fizycznym uchroniła ich tylko
obecność młodych kibiców Lechii Gdańsk.

Wejherowo oddało hołd 
ofiarom Grudnia 1970
Msza św. w intencji ofiar zbrodni Grudnia
1970 i stanu wojennego odprawiona 17 
grudnia w parafii św. Leona była głównym
punktem obchodów rocznicy grudniowych 
zbrodni w Wejherowie. Celebrujący eucha-
rystię ksiądz proboszcz Marian Dettlaff 
przypomniał dwie wejherowskie ofiary
masakry robotniczej w grudniu 1970 roku. To 
śp. Zbigniew Nastały (17 lat) i śp. Marian 
Wójcik (33 lata). Obaj rankiem tragicznego 
17 grudnia 1970 roku pojechali do Gdyni do 
szkoły i pracy. – Zbigniew Nastały był moim 
kolegą. Razem uczęszczaliśmy na religię 
w parafii św. Leona. Tego samego dnia jecha-

liśmy do Gdyni kolejką SKM. On miał pecha, 
bo pojechał godzinę przede mną. Trafił prosto
pod kule wojska. Ja miałem jechać później, 
ale kolejki już przestały kursować – wspo-
mina Marian Trocki, członek Koła NSZZ 
„S” Emerytów i Rencistów w Wejherowie, 
inicjator i organizator obchodów grudniowej 
zbrodni w Wejherowie.

Pierwsza uchwała młodej 
„Solidarności” 
Podczas zebrania 18 grudnia młodzi 
członkowie „Solidarności” oficjalnie powołali
do życia Regionalną Sekcję Młodych. 
Dotychczas sekcja koncentrowała się głównie 
na pozyskiwaniu kolejnych członków. 
Ustalono, że 18 stycznia o godzinie 16 
odbędzie się zebranie wyborcze, podczas 
którego zostaną wyłonione władze sekcji. 
Paweł Dziwosz, przewodniczący Komisji 
Zakładowej w Federal Mogul Bimet SA, 
ogłosił, że w dniach 16-18 marca 2016 
roku w Jastrzębiej Górze odbędzie się druga 
część szkolenia na temat rozwoju Związku. 
Wszyscy działacze i członkowie „Solidarności” 
niemający więcej niż 35 lat mogą uważać się 
za zaproszonych.

Pomnik Ofiarom Stanu Wojennego. 
Prośba o wsparcie

Makieta pomnika autorstwa 
rzeźbiarza Giennadija Jerszowa. 
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W miejscu, gdzie 17 grudnia 1981 
roku od strzału w głowę zginął 20-let-
ni Antoni Browarczyk, 14 grudnia 
symbolicznie wkopany został kamień 
węgielny. W miejscu śmierci jednej 
z najmłodszych ofiar stanu wojenne-
go przy Targu Rakowym w Gdańsku 
stał co roku brzozowy krzyż. Wkrótce 
stanie tam pomnik. Wpłaty prosimy 
dokonywać na rachunek bankowy 
SFMW z dopiskiem: „Ofiarom stanu
wojennego”. ING Bank Śląski SA, nr 90 
1050 1764 1000 0023 2582 8545.

Dziękujemy wszystkim ofiarodaw-
com za dotychczasowe wsparcie, 
apelując o dalsze. 

„Najtańszym towarem w marketach są pracownicy”, „Tania siła 
robocza w promocji”, „My pracujemy, wy zarabiacie”, „Zagra-
niczna manipulacja, hipermarketowa kolonizacja” – pod takimi 
hasłami pikietowali przed siedzibą Jeronimo Martins Polska SA 
pracownicy sieci Biedronka.

Tania siła robocza w promocji, str. 17
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Nasza gospodarka na 
paliwie, na którym je-
chaliśmy przez ostatnie 

25 lat, daleko już nie pojedzie 
– stwierdza wicepremier Ma-
teusz Morawiecki.

Nowa ekipa zdaje się rozu-
mieć, że rynki same nie wracają 
do stanu równowagi, że podatki 
mądrze ustawione są dobre, że 
państwo jest potrzebne do roz-
woju gospodarczego, a kapitał 
ma narodowość. Tymczasem 
przegrany obóz podnosi rokosz, 
nie bacząc na rzeczywiste proble-
my gospodarcze i społeczne, ja-
kie pozostały przez 25 lat, jak np. 
zależność naszej gospodarki od 
kapitału z zagranicy, gigantyczny 
dług publiczny i zagraniczny.

Nowy rząd stara się ratować 
demografię. Celem prodemo-
graficznego programu „500+” 
jest to, by w Polsce było więcej 
urodzeń.

– Doprowadzimy do tego, 
by Polska się szybko rozwijała, 
polskie rodziny czuły się bez-
piecznie, a polski przemysł kon-
kurował na światowych rynkach 
– powiedziała premier Beata 
Szydło podczas debaty nad pro-
jektem budżetu na 2016 r.

Projekt budżetu zakłada, że 
deficyt budżetowy nie przekro-
czy 54,7 mld zł; wzrost PKB 
wyniesie 3,8 proc., inflacja – 1,7 
proc., a deficyt sektora finansów 
publicznych spadnie do 2,8 proc. 
PKB. Szef resortu finansów Pa-

weł Szałamacha zapewnił. że za-
planowany wzrost PKB nie jest 
zagrożony i należy oczekiwać 
spadku bezrobocia.

W grudniu Sejm uchwalił usta-
wę o podatku od niektórych insty-
tucji finansowych. Od lutego 2016 
r. banki krajowe, oddziały banków 
zagranicznych, oddziały instytucji 
kredytowych, spółdzielcze kasy 
oszczędnościowo-kredytowe 
oraz firmy pożyczkowe i firmy 
ubezpieczeniowe będą obłożone 
podatkiem bankowym wynoszą-
cym rocznie 0,44 proc. wartości 
ich aktywów rocznie. Celem jest 
pozyskanie „źródła finansowania 
wydatków budżetowych, w szcze-
gólności wydatków społecznych”.

(asg)

Czas zmiany

Odprawy pracownicze pod ochroną
Sejm przyjął wnioskowa-

ną przez „Solidarność” 
autopoprawkę do ustawy 

o zmianie ustawy o podatku od 
osób fizycznych dotyczącą do-
precyzowania, kto będzie objęty 
70-procentowym podatkiem z ty-
tułu odpraw (odszkodowań) w fir-
mach z dominującym udziałem 
Skarbu Państwa. Wprowadzenie 
do ustawy jasnego stwierdzenia, 
że podatek dotyczy umów o pra-
cę, której przedmiotem są czyn-
ności związane z zarządzaniem 
(lub umów o świadczenie usług 

związanych z zarządzaniem) 
eliminuje obawy, że podatek 
mógłby objąć np. pracowników 
korzystających z tzw. progra-
mów dobrowolnych odejść, któ-
rzy w zamian otrzymują wyższą 
odprawę.

Przypomnijmy, że ustawa 
musiała być wprowadzona 
jeszcze w 2015 roku, by mogła 
obowiązywać już od 1 stycz-
nia. Dotyczy ona opodatkowa-
nia podatkiem w wysokości 70 
proc. odpraw przekraczających 
trzykrotność miesięcznego wy-

nagrodzenia osób, których umo-
wy zostały rozwiązane przed 
terminem. Ma to w praktyce 
zapobiegać wielomilionowym 
wypłatom dla członków zarzą-
dów tych firm pracujących czę-
sto kilka tygodni czy miesięcy.

Konieczność doprecyzowa-
nia ustawy zgłaszali także związ-
kowcy z naszego Regionu. Trze-
ba przyznać, że Sejm zareagował 
bardzo szybko i konkretnie. Daje 
to nadzieję, że tak będzie także 
w przyszłości.

(jr)

Prawo i Sprawiedliwość re-
alizuje swoje obietnice wy-
borcze. Głos „Solidarności” 

został także wzięty pod uwagę. Na 
ostatnim w 2015 r. posiedzeniu, 
które miało miejsce 30 grudnia, 
Sejm zniósł obowiązek szkolny 
dla sześciolatków, nowelizując 
ustawę o systemie oświaty. Za-
kłada ona też zniesienie obowiąz-
ku przedszkolnego dla 5-latków. 
Za przyjęciem noweli głosowało 
269 posłów (PiS, większość Ku-
kiz’15), 156 było przeciw (PO  
i Nowoczesna), 17 wstrzymało się 
od głosu (15 z PSL).

Według nowych przepisów 
dzieci mają obowiązkowo roz-
poczynać naukę w wieku 7 lat, 
po rocznym obowiązkowym 
wychowaniu przedszkolnym 
w wieku 6 lat. Zgodnie z no-
welizacją ustawy w miejsce 
obowiązku przedszkolnego dla 
pięciolatków wprowadzone zo-
staje prawo dzieci pięcioletnich 
do wychowania przedszkolnego. 
Utrzymane zostaje też prawo do 
wychowania przedszkolnego dla 
dzieci czteroletnich.

Nowe przepisy przewidują, 
że od nowego roku szkolnego 

dzieci sześcioletnie na wniosek 
rodziców będą mogły pójść do 
pierwszej klasy pod warunkiem 
odbycia rocznego przygoto-
wania przedszkolnego. Jeśli 
nie będą go miały, konieczne 
będzie uzyskanie pozytywnej 
opinii poradni psychologiczno-
-pedagogicznej.

Nowelizacja ma też umożli-
wić rodzicom dzieci sześciolet-
nich, którzy w tym roku szkol-
nym posłali je do pierwszej 
klasy, ponowne zapisanie ich 
do pierwszej klasy w przyszłym 
roku. Rodzice będą mieli czas 
na złożenie takiego wniosku do 
31 marca. Dziecko, którego ro-
dzice tak zdecydują, nie będzie 
podlegało klasyfikacji rocznej, 
a tym samym promocji do klasy 
drugiej. Do końca roku szkolne-
go będzie obowiązane kontynu-
ować naukę w klasie pierwszej 
lub korzystać z wychowania 
przedszkolnego w przedszkolu, 
oddziale przedszkolnym.

W podobnej sytuacji mają 
być dzieci urodzone w pierwszej 
połowie 2008 r., obecnie uczące 
się w drugiej klasie. Dzieci te są 
pierwszą grupą, która rozpoczęła 

obowiązkowo naukę w szkole w 
wieku sześciu lat. Również w ich 
przypadku na wniosek rodziców 
będą miały prawo do powtórze-
nia roku.

Samorządy zostaną zobligo-
wane do przekształcania oddzia-
łów przedszkolnych w szkołach 
w przedszkola i w ten sposób 
utworzenia zespołów szkolno-
-przedszkolnych. W tym przy-
padku nowelizacja przesuwa o 
trzy lata – do 2019 r. – wejście 
w życie nowych przepisów. 
Zwiększona ma być też w 2016 
r. kwota dotacji z budżetu dla 
samorządów na jednego przed-
szkolaka – z 1305 zł na 1370 zł.

Zmiany mają nastąpić także 
w nadzorze pedagogicznym. To 
minister edukacji ma otrzymać 
prawo powoływania i odwoły-
wania kuratorów i wicekurato-
rów oświaty. Osoba ubiegająca 
się o stanowisko kuratora bę-
dzie musiała legitymować się 
co najmniej siedmioletnim 
stażem pracy jako nauczyciel, 
nie będzie jednak musiała mieć 
doświadczenia w nadzorze peda-
gogicznym.

zola

Obowiązek szkolny  
dla sześciolatków zniesiony

Platforma Obywatelska mistrzowsko opanowała niełatwą sztukę 
odwracania kota ogonem. Przez lata jakoby żyliśmy na zielonej 
wyspie, która okazała się wyspą dla wybranych; budowali-

śmy jakoby silne państwo, które okazało się za słabe, aby zapewnić 
godną opiekę zdrowotną, edukację czy wreszcie skutecznie wyjaśnić 
największą katastrofę powojenną; uprawialiśmy jakoby dialog na 
zasadzie rozmowy woźnicy z koniem przy pomocy bata; tworzyli-
śmy społeczeństwo obywatelskie, ale sejmowa niszczarka pracowicie 
niszczyła miliony podpisów obywateli pod wnioskami referendalny-
mi. Przykłady takie można by mnożyć bez końca. Między innymi za 
to rządzący zostali ukarani przez wyborców odsunięciem od władzy. 
I dziś ten werdykt wyborczy określany jest przez nich jako zamach 
stanu! A przecież, jak słusznie zauważył jeden z polityków (wcale nie 
z PiS), zamachem stanu jest próba obalenia przez opozycję legalnie 
i demokratycznie wybranej parlamentarnej większości i wyłonionego 
przez nią rządu! Takie działania są próbą odzyskania władzy przez 
tych, którzy w wyniku wyborów niespodziewanie ją utracili!

Mało tego – po raz pierwszy od 25 lat na pomoc wezwane są siły 
spoza Polski. Może nie są to jeszcze hufce zbrojne, ale bez żadnego 
wstydu prominentni (acz odsunięci od władzy) politycy, wespół 
w zespół z równie prominentnymi dziennikarzami, a być może także 
niepokojącymi się o swoje wpływy korporacjami, ślą skargi na swoje 
państwo, donoszą do zagranicznych mediów, wzywają do sankcji. 
Doprawdy to już nie furia, o której pisałem miesiąc temu. To histeria.

Max Kolonko w swoim felietonie, obejrzanym zresztą przez ponad 
1,4 miliona internautów w kilka dni, przypomniał scenę czerwcowe-
go głosowania nad wprowadzoną w trybie pilnym przez PO ustawą 
o Trybunale Konstytucyjnym – jak ówczesny marszałek Radosław 
Sikorski, nie kryjąc satysfakcji, poddawał pod głosowanie 43 poprawki 
zgłoszone przez PiS i wszystkie odrzucone. Efekt – niekonstytucyjne 
wybranie przy współpracy sędziów konstytucyjnego trybunału co 
najmniej dwóch, a może i pięciu sędziów na 9-letnią kadencję.

W państwie demokratycznym to, co nie jest zabronione, jest 
dozwolone. Dozwolone jest też manifestowanie swoich poglądów, 
niezadowolenia, ba, nawet zagraniczne donosy. Natomiast ważne, 
aby uświadomić sobie ich właściwy sens i cel.

Tak więc kto zyskał, a kto stracił na dwumiesięcznych już 
rządach nowej władzy?

Na pewno stracili ci, którzy sprawowali władzę. Stracili 
stanowiska, wpływy, „kasę”, ośmiorniczki itp. Stracili wszyscy ci, 
którzy z taką polityką wiązali nadzieję na międzynarodowe apanaże 
i stanowiska. Stracili wreszcie ci, którzy swoje interesy budowali na 
słabości państwa i i jego instytucji. Spora grupa! A kto zyskał? Na 
razie zyskali rodzice domagający się swojego głosu przy posyłaniu 
sześciolatków do szkół. Zyskają pracownicy, którzy – do tej pory 
często wykorzystywani – otrzymają umowę o pracę przed jej roz-
poczęciem. Miejmy nadzieję, że zyskają rodzice wychowujący co 
najmniej dwoje dzieci – ich decyzja nie będzie już tylko kosztem. 
W dużej części te pieniądze wrócą zresztą do krwiobiegu polskiej 
gospodarki. Zyskają też zatrudniani na śmieciowych umowach 
– choćby przez ustawowe określenie minimalnej stawki godzino-
wej na poziomie 12 złotych. Zyskają – miejmy nadzieję – pracow-
nicy, którzy będą mieli możliwość wyboru wieku emerytalnego. 
Wreszcie – zyska też polska gospodarka, jeżeli rzeczywiście uda się 
stymulować reindustrializację, o czym „S” mówi od dawna, a co 
podkreśla także w bieżącej rozmowie z „Magazynem” wicepre-
mier Jarosław Gowin. Jeżeli rządzący – z prezydentem na czele 
– poważnie potraktują nową Radę Dialogu Społecznego, to nie 
mam wątpliwości, że zyska na tym także ów dialog i jego wyniki 
– wspólne dochodzenie do konsensusu uznającego potrzeby zwy-
kłych pracowników, przedsiębiorców i państwa.

Przyznam, że dosyć dużo tych „jeżeli” pojawiło się w po-
przednich zdaniach. Ale to dopiero dwa miesiące. Jeszcze wiele 
przed nami. Damy radę?

Jacek Rybicki

Odwracanie  
kota ogonem 
a sprawa polska
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W STYCZNIU BRONIS£AW KOMOROW-
SKI zeznawał jako świadek w aferze mar-
szałkowej. Dowiedzieliśmy się przy tym, jakim 
zmęczonym i zapracowanym człowiekiem jest 
pan prezydent. Z tego przepracowania ma 
poważne luki w pamięci. Prezydent zeznał, 
że „prawdopodobnie czytał aneks do raportu 
WSI” i „nie pamięta nic więcej”. Tłumaczył się, 
że jako marszałek Sejmu „miał państwo na 
głowie”. W tej sytuacji wszyscy dobrze życzący 
głowie państwa obywatele postanowili zdjąć 
z niej nadmiar spraw. Jak? To proste – w wybo-
rach prezydenckich…

– Nie jestem zwolenniczką rozwiązywania 
problemów na ulicy – tak EWA KOPACZ 
skomentowała W MARCU protesty górników. 
Naszym zdaniem premier nie była zwolennicz-
ką rozwiązywania problemów w ogóle. A gdy 
już przegrała, nagle stała się orędowniczką 
ulicznych manifestacji. Nieładnie!

W latach 80. Polacy z przymusu zajadali się wy-
robami czekoladopodobnymi. W KWIETNIU 
2015 r. rząd postanowił wprowadzić wyroby 
jedzeniopodobne. Dotowane z budżetu bary 

mleczne dostały zakaz przyprawiania swoich 
posiłków innymi składnikami niż sól! Czy to 
oznacza, że urzędnicy mieli tyle oleju w gło-
wie, co potrawy w barach mlecznych pieprzu, 
czyli wcale? I najważniejsze – czy te przepisy 
odnosiły się też do ulubionych przez rządowe 
elity ośmiorniczek?

W CZERWCU ukazało się ciekawe ogłosze-
nie z cyklu „Szukam pracy”: Pracę od zaraz 
przyjmę. Doświadczony (ciężko), wykształcenie 

wyższe, historyk (czasem histeryk), z doświad-
czeniem notarialnym (podpisuję wszystko jak 
leci). Żadnej pracy się nie boję, pod warun-
kiem, że nie trzeba dużo robić. Najlepiej praca 
w lesie, ponieważ kocham kontakt z przyrodą. 
Hobby: malarstwo (martwa natura). Tylko 
poważne oferty.

Blisko 15 milionów dolarów zapłacił pewien 
chiński przedsiębiorca za… wycieczkę swoich 

pracowników do Francji. Dla 6,5 tysiąca pod-
władnych szef firmy wynajął 140 hoteli i 146 
autokarów! Wyjazd zorganizowano z okazji 
20-lecia firmy. To może nieco ekstrawagancki, 
ale jednoznaczny sposób podkreślenia przez 
właściciela, że za sukcesem jego przedsiębior-
stwa stoją pracownicy. A w Polsce pewnie 
niejeden „businessman” zaśmiał się na tę wia-
domość tak głośno, że było go słychać nawet 
w Chinach…

W SIERPNIU premier(a) KOPACZ chciała 
być oryginalna i postanowiła, że do Polaków 
nie będzie jeździć busami, tylko pociągiem 

Pendolino. Przy tez okazji internauci wykpili 
hasło całej akcji pod tytułem „Kolej na Ewę”. 
Rzeczywiście nietrafione, bo kolejno to w obo-
zie Platformy pojawiały się od dawna tylko 
porażki i dymisje. Pani premier(a) też w końcu 
usłyszała komunikat: „Pociąg skończył bieg”.

Ponieważ premier(a) KOPACZ tak bardzo 
zachwalała Biedronkę, WE WRZEŒNIU do 
pracy przez jeden dzień w jednym ze sklepów 
zaprosiła ją zakładowa „Solidarność”. Tylko co 
mogłaby robić szefowa rządu? Chyba kasować, 
bo to umie najlepiej…

Część parlamentarzystów tak dobrze czuła się 
na Wiejskiej, że w rubryce zawód W PAŹ-
DZIERNIKU wpisała „poseł”. Ciekawe, jakie 
studia trzeba skończyć, aby wyuczyć się tego 
zawodu? Może „Wychowanie do życia w parla-
mencie”? A tak w ogóle to rubryka „zawód” 
powinna być wypełniana nie przez kandyda-
tów, tylko przez wyborców. I powinny być 
tylko dwie opcje do wyboru – „Tak” lub „Nie”.

W LISTOPADZIE, po wyborach nastąpiło 
przetasowanie nie tylko na scenie politycz-
nej, ale także na listach przebojów. Triumfy 
święcił zespół Perfect z takimi hitami, jak 
„Nie płacz Ewka”, „Idź precz”, „Chcemy być 
sobą” i „Całkiem inny kraj”. Renesans prze-
żywała także przedwojenna klasyka, m.in. 
MIECZYS£AW FOGG z utworem „To 
ostatnia niedziela”.

W GRUDNIU TOMASZ SIEMONIAK, je-
den z liderów PO, którego pierwszym zajęciem 
w partii było podobno odpowiadanie w imie-
niu DONALDA TUSKA na e-maile, nazwał 
Platformę Obywatelską „partią ludową”. Hm, 
znudziła im się „obywatelskość” po zmieleniu 
przez dwie kadencje kilku milionów podpisów 
obywateli właśnie? To za lud pewnie wezmą 
się w podobnym stylu jak Polska Rzeczpospoli-
ta Ludowa. 

Do siego roku!

(ach, zilustrował Dobosz Jan)

PYTANIE MIESIĄCA

Jaki będzie 
rok 2016?

ANDRZEJ KOŚCIK, Krajowa Sekcja 
Morska Marynarzy i Rybaków 
NSZZ „S”

– Ustawa o pracy na morzu nie spełnia ma-
rynarskich postulatów. Poprzednia koalicja nie 
wsłuchała się w głos marynarzy. W polskim 
systemie ubezpieczeń trzeba skończyć z po-

działem na marynarzy pływających pod zagraniczną banderą, 
a jest ich 35 tysięcy, i na zatrudnionych pod banderą polską. Tych 
drugich jest jedynie kilkuset. Kilkadziesiąt tysięcy marynarzy jest 
wykluczonych z pełnego systemu ubezpieczeń m.in. w zakresie 
prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w warunkach 
szczególnie szkodliwych. Oczekujemy systemowych rozwiązań 
zmierzających do powrotu polskiej bandery, konkretnych roz-
wiązań wspierających polskich armatorów i system żeglugi. 
Oczekiwania kierujemy w stronę nowo utworzonego Minister-
stwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

ZBIGNIEW SIKORSKI, Krajowa 
Sekcja Przemysłu Mleczarskiego, 
Spirytusowego i Koncentratów 
Spożywczych NSZZ „S”

– Mam nadzieję, że rok 2016 będzie efek-
tywny w dialogu społecznym. Daleko nam do 
modelu dialogu i rozwiązywania problemów, 

jaki obowiązuje np. we Francji czy w Niemczech. Zbyteczny jest 
PR, w którym specjalizowała się poprzednia ekipa rządząca. 
Priorytetem jest powołanie zespołu branżowego złożonego 
z przedstawicieli ministra rolnictwa, pracodawców i związków 
zawodowych, by rozmawiać o rozwiązywaniu problemów 
branży spożywczej i na nie reagować. Na wrażliwym rynku nie 
ma miejsca na prowizoryczne wrzutki. O powołanie takiego 
zespołu będę wnioskował na forum Sekretariatu Przemysłu 
Spożywczego. Oczekuję, że podpisana Europejska Karta Spo-
łeczna będzie stosowana w sektorze mleczarskim.

MIROSŁAW PIÓREK, Sekcja 
Krajowa Przemysłu Okrętowego 
NSZZ „S”

– Czas na „podstolik” stoczniowy, przy któ-
rym spotkają się reprezentanci pracowników, 
pracodawców i strona rządowa. Swoją rolę 
ma w tym Ministerstwo Gospodarki Morskiej 

kierowane przez Marka Gróbarczyka. Dialog powinien toczyć 
się w nowej formule, jaką jest Rada Dialogu Społecznego. Prio-
rytetem jest wprowadzenie minimum europejskich standardów 
zatrudnienia i warunków pracy w przemyśle stoczniowym, czy-
li upowszechnienie umów o pracę, wyeliminowanie pracy na 
czarno, a więc respektowanie zasad uczciwej konkurencji. Re-
prezentanci organizacji pracodawców i pracowników podpisali 
przed dwoma laty wspólne oświadczenie o normach socjalnych 
w europejskim przemyśle stoczniowym i sektorze napraw i prze-
budowy statków. Powinny to zrozumieć zarządy firm branży 
stoczniowej i Skarb Państwa, właściciel części sektora. 

WOJCIECH KSIĄŻEK, 
przewodniczący Regionalnej 
Sekcji Oświaty i Wychowania 
Regionu Gdańskiego NSZZ „S”

– Jeśli chodzi o oczekiwania dotyczące 
oświaty, chciałbym, aby MEN zaczęło nas nie 
tylko słuchać, ale także słyszeć, co było bo-

lączką ostatnich lat. Według badań IBE nauczyciel pracuje 46 
godzin i 40 minut tygodniowo. Na pewno są konieczne zmia-
ny programowe dotyczące podręczników, planów nauczania. 
Cieszę się z zapowiedzi rządu PiS odnośnie przywrócenia wie-
ku emerytalnego, żeby nauczyciel nie był w potrzasku. Ważne 
są też deklaracje obniżenia biurokracji szkolnej, w tym odej-
ścia od tzw. obowiązkowych godzin niepłatnych. Liczę też, że 
merytoryczna dyskusja, analiza sytuacji, celów, szacunek dla 
dokonań w tym zakresie, poprzedzi także ewentualne zmiany 
w ustroju szkolnym.

oprac. (asg)

AKTUALNOŚCI

Jaki będzie rok 2016? Oby jak najlepszy. Rzeczywistość pędzi jednak tak szybko, że nie 
odważymy się na żadne prognozy. Chociaż, patrząc na rok 2015, trzeba przyznać, że nasza 
rubryka „ma nosa”. Wiele z naszych ocen się sprawdziło. Skończyło się chyba nie najgorzej, 
ale po drodze często było i śmieszno, i straszno. Zresztą, proszę sprawdzić.
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Dialog społeczny jest obowiązkiem władzy publicznej. Po-
winni uczestniczyć w nim równi sobie partnerzy, a żadna 
strona nie powinna dominować. W rzeczywistym dialogu 
nie działa prawo silniejszego, a różnice zdań są niwelowa-
ne w drodze wzajemnych ustępstw.

DIALOG SPOŁECZNY – 
nowe otwarcie

w Preambule do Konstytucji 
RP: Ustanawiamy Konstytucję 
Rzeczypospolitej Polskiej jako 
prawa podstawowe dla państwa 
oparte na poszanowaniu wolno-
ści i sprawiedliwości, współdzia-
łaniu władz, dialogu społecznym 
oraz na zasadzie pomocniczości 
umacniającej uprawnienia oby-
wateli i ich wspólnot.

Dialog społeczny, jako sztuka 
osiągania kompromisu, nabrał 
znaczenia po zmianach ustro-
jowych, jakie zaszły po 1989 
roku. W warunkach budowy 
gospodarki rynkowej i demokra-
cji metoda dialogu społecznego 
i związane z nią porozumienia 
stały się istotnym elementem 
konstrukcyjnym ustroju pracy 
i kształtowania polityki społecz-
no-gospodarczej.

Partnerami dialogu społecz-
nego są organy samorządu te-
rytorialnego, organy samorządu 
zawodowego, związki zawodo-
we, organizacje pracodawców.

Rada Dialogu 
Społecznego

O randze Rady Dialogu 
Społecznego świadczy po-
wołanie jej członków przez 
głowę państwa.

– Liczę na rolę Rady Dia-
logu Społecznego w budowie 
lepszej Polski. By było poczu-
cie solidaryzmu społecznego, 

żeby ono było w obywatelach 
odbudowywane. Fundamental-
ne znaczenie w tym zakresie, 
dla tych zadań, ma dialog. Dia-
log rozumiany jako dążenie do 
porozumienia w sprawach waż-
nych – powiedział prezydent 
Andrzej Duda, powołując 22 
października 2015 r. członków 
nowego forum współpracy 
przedstawicieli pracowników, 
pracodawców i rządu.

Rada Dialogu Społecznego 
zastąpiła Trójstronną Komisję 
do spraw Społeczno-Gospodar-
czych. Jej pierwszym przewod-
niczącym został Piotr Duda, 
lider NSZZ „Solidarność”. 
Przewodniczący będą co roku 
się zmieniali. W Komisji Trój-
stronnej przewodniczącym był 
stale reprezentant rządu.

W skład 59-osobowej Rady 
Dialogu Społecznego wchodzą 
szefowie organizacji pracodaw-
ców i związkowców, które mają 
swoją reprezentację oraz przed-
stawiciele rządu. „Solidarność”, 
oprócz Piotra Dudy, w radzie 
reprezentują: Bogdan Kubiak, 
zastępca przewodniczącego 
Komisji Krajowej NSZZ „S” 
odpowiedzialny za struktury 
branżowe, członek prezydium 
KK Henryk Nakonieczny 
i członkowie KK: Wojciech 
Ilnicki, Andrzej Kuchta, Ja-
rosław Lange, Waldemar So-
pata i Leszek Walczak.

Zadaniem rady jest prowa-
dzenie dialogu społecznego 
w celu zapewnienia warun-
ków właściwego rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego oraz 
zwiększenia konkurencyjności 
polskiej gospodarki i spójno-

ści społecznej. Rada ma także 
w sposób praktyczny realizo-
wać zasadę partycypacji i soli-
darności społecznej w zakresie 
stosunków zatrudnienia.

Prezydent zwrócił uwagę 
na możliwość dopuszczenia 
z głosem doradczym do prac 
rady przedstawicieli innych 
organizacji. Umożliwia to 
znowelizowana ustawa. I tak 
są to m.in. przedstawiciele 
Głównego Urzędu Statystycz-
nego oraz Narodowego Banku 
Polskiego.

– Jeżeli chcemy odbudo-
wać poczucie wspólnoty, to ta 
odbudowa odbywa się także 
poprzez proces konsultacyjny. 
Jesteście państwo grupą nie-
zwykle reprezentatywną, moż-
na powiedzieć, że dzisiaj stoi 
przede mną w tej sali gremium, 
które rzeczywiście może de-
cydować o przyszłych losach 
Rzeczypospolitej i polskiego 
społeczeństwa jako całości 
– zaznaczył prezydent Duda.

NSZZ „Solidarność” inten-
sywnie pracował nad zmiana-
mi zasad instytucjonalnego 
dialogu. Przypomnijmy, że 
Komisja Krajowa „S” podczas 
nadzwyczajnego posiedzenia 
26 marca 2015 r. ratyfikowała 
projekt ustawy o Radzie Dia-
logu Społecznego wynegocjo-
wany przez partnerów społecz-
nych i rząd. Nie będzie jednak 
powiązania rady z Sejmem, co 
proponowała „S”.

Nie znalazła się też w osta-
tecznej wersji ustawy propo-
nowana przez Związek zasada, 
by kwestie dotyczące zmian 
kodeksu pracy czy ustawy 

o związkach zawodowych były 
wprowadzane zgodnie z zasadą 
konsensusu wszystkich stron 
dialogu.

Nowe przepisy weszły 
w życie 11 września 2015 r. 
Ustawa na nowo definiuje za-
kres i tryb działania instytucji 
dialogu społecznego na szcze-
blu krajowym i regionalnym.

„Solidarność” 
w Wojewódzkiej 
Radzie Dialogu 
Społecznego 
w Gdańsku

W Wojewódzkiej Radzie 
Dialogu Społecznego w Gdań-
sku Związek reprezentują: 
Krzysztof Dośla, przewodni-
czący ZRG NSZZ „Solidar-
ność”, który jest wiceprze-
wodniczącym WRDS, Bogdan 
Olszewski, członek Prezydium 
ZRG, Zbigniew Koban, prze-
wodniczący podregionu NSZZ 
„Solidarność” w Kwidzynie 
i Stanisław Szukała, lider 
Regionu Słupskiego.

Na jej czele przez rok bę-
dzie stał marszałek wojewódz-
twa pomorskiego Mieczy-
sław Struk. Przewodnictwo 
w WRDS, tak jak w krajowej 
radzie, jest rotacyjne.

Wojewódzka Rada Dialogu 
Społecznego jest regionalnym 
narzędziem prowadzenia dialogu 
społecznego. Zajmuje się także 
rozpoznawaniem i rozwiązywa-
niem konfliktów i problemów 
społecznych w województwie.

Marszałek Struk 14 grudnia 
ub.r. w koncyliacyjnym tonie 

Cele dialogu społecznego
 Uspołecznienie mechanizmów podejmowania decyzji 

i uwzględnienie zróżnicowanych punktów widzenia part-
nerów społecznych, którzy w demokratycznym państwie 
posiadają prawo do równego traktowania przez władze 
publiczne;

 Przeciwdziałanie eliminacji istotnych społecznych intere-
sów z debaty publicznej;

 Równoważenie społecznych interesów w celu zagwaranto-
wania, że wprowadzane przez rząd rozwiązania nie służą 
jedynie wąskim grupom zawodowym i społecznym, ale 
przyczyniają się do realizacji interesu publicznego;

 Przygotowanie lepszych jakościowo rozwiązań w dziedzi-
nie polityki społeczno-gospodarczej poprzez uzyskanie 
szerszej i wielowymiarowej wiedzy na temat problemów, 
które są przedmiotem proponowanych przez rząd rozwią-
zań oraz prowadzenie stałej debaty ze społeczeństwem;

 Uzupełnienie tradycyjnych form kontroli administracji pu-
blicznej (parlament, specjalistyczne organy kontroli, środki 
masowego przekazu) w celu przeciwdziałania alienacji ad-
ministracji publicznej.

Dialog – 
obowiązek władzy

Mówi o tym zapis ustawy za-
sadniczej, który wskazuje dialog 
jako jeden z fundamentów ustroju 
gospodarczego. Otóż art. 20 Kon-
stytucji RP stanowi, że społeczna 
gospodarka rynkowa oparta na 
wolności działalności gospodar-
czej, własności prywatnej oraz 
solidarności, dialogu i współpra-
cy partnerów społecznych stanowi 
podstawę ustroju gospodarczego 
Rzeczypospolitej Polskiej.

O randze dialogu społeczne-
go świadczy wskazanie tegoż 

14 grudnia w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie  plenarne Rady Dialogu Społecznego.

NSZZ „Solidarność” 
intensywnie pracował 
nad zmianami zasad 
instytucjonalnego 
dialogu. Przypomnijmy, 
że Komisja Krajowa 
„S” podczas 
nadzwyczajnego 
posiedzenia 26 marca 
2015 r. ratyfikowała 
projekt ustawy o Radzie 
Dialogu Społecznego 
wynegocjowany przez 
partnerów społecznych 
i rząd. Nie będzie 
jednak powiązania 
rady z Sejmem, co 
proponowała „S”.
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stwierdził, że ufa, iż strona 
społeczna, strona pracodaw-
ców i strona rządowa będą do-
brze współpracowały.

Będzie to o tyle łatwiejsze, 
że na etapie kryzysu instytu-
cjonalnego dialogu w latach 
2013-15 w województwie po-
morskim związkowcy i praco-
dawcy zajmowali wspólne sta-
nowisko w kwestii odbudowy 
tegoż dialogu. Przyjęto nawet 
wspólne stanowisko w sprawie 
konieczności zażegnania pata 
w instytucjonalnym dialogu.

Wkrótce prezydium WKDS 
opracuje regulamin i powoła 
zespoły problemowe.

Strony związkowa i praco-
dawców wprowadziły do Wo-
jewódzkiej Rady Dialogu Spo-
łecznego po 12 przedstawicieli. 
Po cztery osoby wskazały NSZZ 
„Solidarność”, OPZZ i FZZ.

OPZZ reprezentują: Kazi-
mierz Schreiber, Franciszek 
Potulski, Bogusław Zasada 
i Bolesław Telega. Forum 
ZZ: Stanisław Taube, Cze-
sław Kościerzyński, Krysty-
na Dąbkowska i Katarzyna 
Leszcz-Cimoszko.

Po trzy osoby wytypowa-
ły organizacje pracodawców, 
czyli: Konfederacja Lewiatan 
(Jolanta Szydłowska, Zbi-
gniew Canowiecki , Piotr 
Soyka), Pracodawcy RP (Jan 
Zarębski, Paweł Pettke, Ja-
cek Szubstarski), Związek 
Rzemiosła Polskiego (Wiesław 
Szajda, Zbigniew Stencel, Da-

riusz Gobis) i Business Centre 
Club (Maciej Dobrzyniecki, 
Stefan Lubawski, Zbigniew 
Paszkowicz).

W WRDS rząd reprezentu-
ją Dariusz Drelich, wojewoda 
pomorski, Maria Opinc-Ben-
nich, dyrektor biura wojewody 
oraz Gabriela Konarzewska, 
dyrektor odpowiedzialna za 
politykę społeczną. Strona 
samorządowa to oprócz mar-
szałka Struka – Janina Kwie-
cień, starosta kartuska i Ro-
land Budnik, dyrektor PUP 
w Gdańsku.

Także 14 grudnia zebrała 
się w Warszawie na pierwszym 
plenarnym posiedzeniu Rada 
Dialogu Społecznego.

– Poprzez jałowy spór po-
przedni dialog społeczny został 
zawieszony, ale dziś jesteśmy 
w nowym miejscu. Przez ostat-
nie osiem lat Polacy nie byli 
wysłuchiwani tak, jak na to 
zasłużyli, a projekty obywatel-
skie były odrzucane bez jakiej-
kolwiek rozmowy i dyskusji 
– powiedziała premier Beata 
Szydło, podsumowując stan dia-
logu zastany po koalicji PO-PSL 
podczas pierwszego posiedzenia 
rady w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej.

Wojewódzkie rady dialogu 
społecznego we wszystkich 
województwach w pierwszym 
roku swej działalności będą fi-
nansowane z budżetu wojewo-
dy, mimo że rady są afiliowane 
przy marszałkach województw. 
W 2016 roku na ten cel zapisa-
no 740 tys. zł na 16 rad. Tym 
samym rodzi się kolejne pyta-
nie o wynagradzanie eksper-
tów. Czy ich gratyfikacja ma 
też być finansowana z budże-
tu wojewody? Najpewniej to 
wojewoda w ramach budżetu 
zapewni marszałkowi środki fi-
nansowe. Jest to kwestia, którą 
uregulują regulaminy rad.

Pakt 
o przedsiębiorstwie 
– początek dialogu

Geneza instytucji dialo-
gu społecznego sięga Paktu 
o przedsiębiorstwie, czyli pró-
by rozwiązywania problemów 
w trójkącie pracodawca-pra-
cownicy-państwo.

Komisja a rada
 W przeciwieństwie do Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-

-Gospodarczych członkowie Rady Dialogu Społecznego 
powoływani są przez prezydenta RP, a nie wybierani przez 
ministra pracy.

 Pracami RDS kieruje jej przewodniczący, powoływany na 
rok (rotacyjnie) przedstawiciel stron dialogu.

 Rada ma dysponować własnym budżetem na bieżącą dzia-
łalność, opinie eksperckie, koordynację prac.

 Jej biuro funkcjonuje przy Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, ale dyrektor biura podlega przewod-
niczącemu RDS.

 Projekty rządowe opiniować mają partnerzy społeczni. 
Rząd, jeśli nie uwzględni ich stanowiska, będzie musiał to 
uzasadnić.

 Strona społeczna ma pośrednią inicjatywę ustawodawczą, 
czyli uprawnienie do składania rządowi własnych, wspól-
nie uzgodnionych projektów.

 Rada Dialogu Społecznego uzyskała prawo do wysłuchania 
publicznego, kierowania zapytań do poszczególnych mi-
nistrów, prawo występowania do Sądu Najwyższego i Try-
bunału Konstytucyjnego z wnioskiem o wydanie werdyktu 
w sprawach prawa pracy i z wnioskiem o interpretację 
przepisów.

 Wojewódzkie rady dialogu społecznego działają przy mar-
szałkach województw, a nie jak do tej pory przy wojewo-
dach.

 W razie konfliktu, szczególnie pomiędzy pracodawca-
mi i pracownikami, WRDS będzie mogła powołać osobę 
z tzw. misją dobrej woli.

 Przewodnictwo w WRDS jest rotacyjne – na przemian – 
związkowe, samorządowe i pracodawców. Kadencja prze-
wodniczącego ma trwać rok.

 Rada Dialogu Społecznego nadal bazuje na dialogu trój-
stronnym rząd – pracownicy – pracodawcy.

 W Komisji Trójstronnej strona rządowa miała przewa-
gę, gdyż była wyposażona w dodatkowe kompetencje. 
W szczególności do uzgadniania współczynnika rewalo-
ryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, wysokości mini-
malnego wynagrodzenia, wysokości świadczeń rodzinnych 
i progów dochodowych uprawniających do korzystania 
z tychże świadczeń. W sytuacji, kiedy nie dochodziło do 
ich uzgodnienia, strona rządowa w drodze rozporządzenia 
premiera ustalała je jednostronnie.

 Nie została przyjęta propozycja „S” powołania rzecznika 
dialogu społecznego odpowiedzialnego przed Sejmem. 
Rzecznik odpowiedzialny byłby za funkcjonowanie insty-
tucji dialogu społecznego, za zapewnienie finansowania
rady i jej zaplecza eksperckiego.

 Podobnie jak to było w komisji, każdej ze stron rady przy-
sługuje prawo wniesienia pod jej obrady sprawy o znacze-
niu społecznym lub gospodarczym, jeżeli uzna, że jej roz-
wiązanie jest istotne dla zachowania pokoju społecznego, 
rozwoju społeczno-gospodarczego i wzrostu dobrobytu, 
zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki oraz 
spójności społecznej.

 Nowością jest jawność posiedzeń rady. 

22 lutego 1993 r. związki 
zawodowe i przedstawiciele 
pracodawców podpisali Pakt 
o przedsiębiorstwie, który za-
bezpieczał podstawowe inte-
resy pracowników w okresie 
przekształceń ich przedsię-
biorstw, m.in. możliwość pod-
jęcia przez pracowników de-
cyzji o wyborze przekształceń 
własnościowych i zagwaranto-
wanie ich udziału w zarządza-
niu spółkami Skarbu Państwa.

W Pakcie o przedsiębior-
stwie państwowym w trakcie 
przekształcania jego sygnata-
riusze wyrazili wolę utworze-
nia Trójstronnej Komisji ds. 
Społeczno-Gospodarczych, 
która miała stanowić płaszczy-
znę wypracowywania wspól-
nego stanowiska w sprawie 
kierunków i instrumentów po-
lityki społeczno-gospodarczej 
państwa.

Kryzys dialogu

Podstawą organizacyjną 
dialogu społecznego w la-
tach 1994-2013 była Komisja 
Trójstronna ds. Społeczno-
-Gospodarczych, której pra-
cami kierował minister pracy 
i polityki społecznej. W jej 
pracach uczestniczyli ze strony 
związkowej NSZZ „Solidar-
ność”, OPZZ i Forum ZZ, a ze 
strony pracodawców Polska 
Konfederacja Pracodawców 
Prywatnych, Konfederacja 
Pracodawców Polskich, Zwią-
zek Rzemiosła Polskiego oraz 
Business Centre Club.

Komisja Trójstronna nie 
spełniła swojej roli, a miała 
być forum dialogu społeczne-
go prowadzonego dla godze-
nia interesów pracowników, 
interesów pracodawców oraz 
dobra publicznego. Mimo 
ustawowej regulacji przyjętej 
za czasów AWS 6 lipca 2001 
r. (Ustawa o Trójstronnej Ko-
misji do spraw Społeczno-Go-
spodarczych i wojewódzkich 
komisjach dialogu społeczne-
go, przyjęta w miejsce mini-
sterialnego rozporządzenia), 
zabrakło woli politycznej do 
prowadzenia dialogu po kolej-
nych wyborach.

Próbą zmiany formuły 
były wcześniej prace podjęte 

Komisja Trójstronna 
nie spełniła swojej 
roli, a miała być forum 
dialogu społecznego 
prowadzonego dla 
godzenia interesów 
pracowników, 
interesów 
pracodawców oraz 
dobra publicznego. 
Mimo ustawowej 
regulacji przyjętej za 
czasów AWS 6 lipca 
2001 r.  zabrakło 
woli politycznej do 
prowadzenia dialogu 
po kolejnych wyborach.

w latach 2006-2007 nad Umo-
wą Społeczną „Gospodarka 
– Praca – Rodzina – Dialog”. 
Te jednak po zmianie rządzącej 
koalicji PiS-LPR-Samoobrona 
na PO-PSL nie były kontynu-
owane.

Zresztą nawet wtedy, aby 
podnieść płacę minimalną na 
drodze porozumienia, a nie 
w trybie wymuszonym usta-
wą, trzeba było dwustronnego 
porozumienia NSZZ „S” z rzą-
dem Jarosława Kaczyńskie-
go, bo w komisji blokowali to 
pracodawcy.

Kiedy wreszcie w 2009 
roku udało się uzgodnić Usta-
wę antykryzysową, wbrew 
obietnicom ówczesnego wice-
premiera i szefa komisji Wal-
demara Pawlaka, w Sejmie 
najważniejsze zapisy zostały 
zmienione, a obietnica pre-

miera Donalda Tuska o stop-
niowym podniesieniu płacy 
minimalnej do poziomu 50 
procent średniego wynagro-
dzenia – złamana.

Od dyskusji o emeryturach 
pomostowych, poprzez wiek 
emerytalny czy zmiany w ko-
deksie pracy – w żadnej z tych 
spraw głos partnerów społecz-
nych nie został uwzględniony.

Nie dość na tym. Partia 
władzy wytoczyła armaty 
przeciwko związkowcom po 
ogłoszeniu wspólnego prote-
stu związków zawodowych we 
wrześniu 2013 roku w Warsza-
wie. W środowisku Platformy 
Obywatelskiej pojawił się na-
wet projekt, firmowany przez 
senatora Jana F. Libickiego, 
ograniczenia praw związko-
wych.

Artur S. Górski
Przedstawiciele związkowców i pracodawców na spotkaniu przed powołaniem Wojewódzkiej 
Rady Dialogu Społecznego.
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ROZMOWA „MAGAZYNU”

– W zestawieniu Summary 
Innovation Index pod wzglę-
dem zgłoszeń patentowych 
w ostatniej dekadzie rekor-
dowe było nasze 24. miejsce 
w Unii Europejskiej, w rankin-
gach innowacyjności zajmu-
jemy 26. miejsce w Unii, a 46. 
miejsce na 141 państw według 
Global Innovation Index. Dla-
czego w rankingach innowa-
cyjności, mimo znaczących 
nakładów, nie dorównujemy 
średniej unijnej?

– Mówiąc o dorównaniu do 
średniej, łagodnie pan to ocenia. 
Znajdujemy się na końcu inno-
wacyjnego peletonu w Europie. 
Nie wykorzystaliśmy szansy, 
która otworzyła się poprzez 
napływ środków finansowych 
z Unii Europejskiej, a właściwie 
nie wykorzystali jej sprawujący 
rządy w ostatnich latach. Mamy 
nowy, zdeterminowany rząd, któ-
ry stawia na rozwój poprzez rein-
dustrializację czy raczej poprzez 
neoindustrializację. Wierzę, że tę 
determinację przekujemy w wy-
korzystaną szansę. Polska spada 
w rankingach innowacyjności, 
mimo że w poprzednich dwóch 
kadencjach wydano na innowa-
cyjność miliardy złotych. Mamy 
teraz ostatnią szansę na skok 
cywilizacyjny. Te pieniądze nie 
mogą być zmarnowane. Wyko-
rzystamy je do zbudowania sys-
temu dobrej współpracy między 
nauką a biznesem.

– Czy wiązałoby się to z in-
stytucjonalnymi ramami?

– W taką właśnie stronę 
zmierza powołanie Rady do 
spraw Innowacyjności oraz 
opracowanie paktu dla nauk 
technicznych, czyli działanie 
uściślające współpracę nauki 
i biznesu. Celem głównym jest 
neoindustrializacja Polski.

– Model transformacji 
przyjęty w latach 1988-90 
uzależnił nas od zagraniczne-
go kapitału i obcej myśli tech-
nicznej, sprowadzając naszą 
gospodarkę do funkcji poddo-
stawczych. Zagraniczne kon-
cerny mają ośrodki badawcze 
u siebie. W Pańskich wypowie-
dziach jest to, co określamy 
jako patriotyzm gospodarczy, 
ale to nie jest tylko kupowanie 
polskich towarów…

– To jest także długofalowa 
polityka gospodarcza. Polska 
potrzebuje mody na patriotyzm 
gospodarczy. To nie jest slogan. 
Zachowania patriotyczne w go-
spodarce nie są anachronizmem, 
lecz stanowią o sile gospodarki. 
Realne działania to uściślenie 
i ujednolicenie systemu finan-

sowego, np. wpływów z VAT, 
to polityka państwa wspierają-
ca rodzimych wytwórców. Nie 
mówię o wzroście obciążeń, ale 
o tym, że podatki powinni płacić 
sprawiedliwie wszyscy.

– A warunki działania dla 
polskich przedsiębiorców?

– Patriotyzm gospodarczy 
to też tworzenie warunków do 
powstania centralnych ośrod-
ków przemysłowych. To w nich 
ma dochodzić do synergii nauki 
i oczekiwań przemysłu.

– Ma Pan teraz pieczę nad 
kilkuset szkołami wyższymi, 
w których studiuje blisko pół-
tora miliona studentów i wy-
kłada 90 tysięcy nauczycieli 
akademickich, pracowników 
naukowych. Na szkoły wyższe 
trafia mniej niż jeden procent 
PKB, niecałe 15 miliardów zło-
tych rocznie. Niewiele…

– Stawiając na rozwój i in-
nowacje, ten stopień finansowa-
nia uczelni wyższych musi być 
wyższy. Inwestycja w odbudowę 
polskiego przemysłu poprzez 
naukę przełoży się na wzrost 
gospodarczy. Niedofinansowane 
uniwersytety, które z jednej stro-
ny mają autonomię, ale z dru-
giej potrzebują „centralnych 
programów” i silnego wsparcia 
ze strony rządu, w najbliższych 
latach będą częściej rozliczane 
nie tylko z liczby absolwentów, 
ale z faktycznych osiągnięć 
naukowych, które będą miały 
przełożenie m.in. na rozwój 
gospodarczy. Uczelnie wyższe 
mają być partnerem dla biznesu 
w modernizacji polskiej gospo-
darki, w odbudowie gospodarki 
w oparciu o wiedzę.

– Czy czekają nas zmiany 
w procesie rekrutacji? Co 
z egzaminami na studia, czy 
wrócą?

– W ramach autonomii uczel-
ni ministerstwo może przyznać 
prawo, zwłaszcza tym renomo-
wanym, najlepszym, do wpro-
wadzania własnego systemu 
rekrutacji. W przeszłości działał 
system rozmów kwalifikacyj-
nych, dzięki któremu można 
było lepiej ocenić kandydata 
aniżeli w oparciu tylko o wy-
niki matury. Należy też zasta-
nowić się nad zmianami zasad 
finansowania uczelni, tak aby 
zmniejszyć ich zależność od 
liczby przyjmowanych studen-
tów i doktorantów.

– Będzie odstąpienie od 
systemu bolońskiego, trzylet-
niego licencjatu i dwuletnich 
studiów magisterskich?

– Nie, ale warto wprowadzić 
też wyselekcjonowane, o znacz-

nych wymaganiach pięcioletnie 
studia magisterskie, które na tak 
wybranych kierunkach zastąpią 
ten model. Studia licencjackie 
sprawdzają się na kierunkach 
inżynieryjnych.

– Wieloetatowość pracow-
ników naukowo-dydaktycz-
nych zniknie?

– W walce z patologiami 
wieloetatowości moje po-
przedniczki – profesor Lena 
Kolarska-Bobińska i minister 
Barbara Kudrycka – już zrobi-
ły pierwsze kroki.

– Ba, nawet w strategii na 
lata 2015-30 jest zapowiedź 
napisania „odchudzonej” 
ustawy o szkolnictwie wyż-
szym…

– Czas zmiany obejmuje 
i tak istotny element, jak pod-
stawy ustawowe.

– Oceniając dorobek pra-
cownika naukowego, powołu-
jemy się najczęściej na listę 
jego publikacji wpisanych na 
listę pism indeksowanych, na 
listę filadelfijską. Nie zaś licz-
bę wdrożeń i wynalazków…

– Czeka nas zmiana systemu 
ocen. Także polityki grantowej. 

Utarło się bowiem, że szkolnic-
two wyższe jest finansowane po-
przez granty i z budżetu. Mamy 
ośrodki badawcze, często na 
znakomitym poziomie. Jednak 
nie przełożyło się to na wdro-
żenie efektów ich pracy. Część 
pieniędzy na badania była wy-
dawana nietrafnie, a niektóre 
obszary badań nie powinny być 
finansowane ze środków pu-
blicznych.

– Co do systemu ocen, 
ale tyczących innowacyjno-
ści. W roku 2014 Europejski 
Urząd Patentowy wydał 95 
patentów na nasze rodzime 
wynalazki. Jak na Polskę to 
rekordowa liczba. W poprzed-
nich latach polskie firmy i na-
ukowcy otrzymywali po 30-40 
patentów rocznie. To tyle, co 
wiodące firmy IT w ciągu 
dwóch miesięcy…

– I dlatego ten rząd, widząc, 
że powstają projekty naukowe, 
ale nie ma pieniędzy na ich 
wdrożenie, zamierza, by duże 
państwowe firmy zaintereso-
wać współpracą ze światem 
nauki. Celem rządu obozu 
prawicy jest reindustrializacja 
lub inaczej neoindustrializacja 
Polski w oparciu o zasoby pol-
skiej nauki.

– Cóż stoi na przeszkodzie 
w rozwoju Polski innowacyj-
nej oprócz finansów i uzależ-
nienia od zagranicy? Co jest 
priorytetem?

– Przede wszystkim to 
odbiurokratyzowanie nauki. 
Głównym zadaniem uniwersy-
tetów jest kształcenie, ale ich 
potencjał powinien też wycho-

dzić ku wymaganiom biznesu. 
Nawet je wyprzedzać, czyli pro-
pozycjami wymuszać zaintere-
sowanie naukowymi efektami. 
Wśród zadań jest nowa ustawa 
o szkolnictwie wyższym, od-
biurokratyzowanie procedur, 
w tym przepisów dotyczących 
finansowania nauki.

– W unijnej strategii 
do 2020 roku jest zapisany 
wzrost inteligentny, czyli 
właśnie rozwój gospodarki 
opartej na wiedzy, która nie 
kopiuje, ale kreuje techno-
logie. Otoczenie biznesu, jak 
klastry i parki technologiczne, 
uczelnie, instytuty badawcze, 
w unijnym programie Inte-
ligentny Rozwój ma osiem 
miliardów euro na badania 
i rozwój. Załapiemy się?

– Nie jest to kwestia przy-
padkowości, lecz strategii i pla-
nu. Stąd propozycja powołania 
zespołu międzyresortowego, 
złożonego z kierowanego 
przeze mnie Ministerstwa Na-
uki oraz z ministerstw Skarbu, 
Finansów, Rozwoju, Obrony 
Narodowej. Po to, by ułatwić, 
czy raczej stworzyć, oś współ-
pracy nauki i biznesu. Polska 
ma do wykorzystania kilka-
dziesiąt miliardów złotych na 
innowacyjność. Warto zakre-
ślić główny obszar badań, któ-
ry sfinansuje Narodowe Cen-
trum Badań i Rozwoju. Mamy 
rząd zdecydowany w sprawach 
gospodarczych i w sprawach 
modernizacji państwa, jest plan 
aktywnego rozwoju.

Rozmawiał 
Artur S. Górski

Polska potrzebuje mody  
na nowoczesny patriotyzm gospodarczy
Rozmowa z JAROSŁAWEM GOWINEM, wicepremierem i ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, liderem Polski Razem

Wicepremier Jarosław Gowin podczas swojej wizyty w Gdańsku spotkał się 
z przewodniczącym Regionu Gdańskiego „Solidarności” Krzysztofem Doślą.

Patriotyzm 
gospodarczy to też 
tworzenie warunków 
do powstania 
centralnych ośrodków 
przemysłowych. To 
w nich ma dochodzić 
do synergii nauki 
i oczekiwań przemysłu.
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ZWIĄZEK

Nadzieja na lepszy rok
Około 150 osób wzięło udział 

w opłatkowym spotkaniu zor-
ganizowanym przez Regionalną 
Sekcję Emerytów i Rencistów 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Soli-
darność”. 16 grudnia zgromadzili 
się w siedzibie gdańskiej „Solidar-
ności” związkowi seniorzy, aby 
wspólnie kolędować i podzielić 
się opłatkiem. Gospodarzem spo-
tkania był przewodniczący sekcji 
Jan Klassa.

Metropolita gdański arcybi-
skup Sławoj Leszek Głódź w 
krótkim wystąpieniu skierowanym 
do członków NSZZ „Solidarność” 
mówił o potrzebie rozliczenia 
osób, które rządziły Polską, nie 
w imię zemsty, ale w imię spra-
wiedliwości. Poruszył także spra-
wę odbudowy w Polsce dialogu 

11 grudnia w parafii św. Brygidy w Gdańsku odbyło się spo-
tkanie Grupy Modlitewnej Duszpasterstwa Ludzi Pracy z duszpa-
sterzem ks. dr. Sławomirem Decowskim. Celem spotkania było 
skupienie adwentowe, zaś głównym tematem Jubileuszowy Nad-
zwyczajny Rok Miłosierdzia Bożego. Rok Jubileuszowy przypada 
co 50 lat, a ostatnio co 25 lat. Wspominaliśmy Nadzwyczajny Rok 
Odkupienia i Rok Jubileuszowy 2000. Aktualnie Kościół kładzie 
nacisk na fakt Miłosierdzia Bożego. Wiąże się on z Orędziem Mi-
łosierdzia objawionym św. siostrze Faustynie Kowalskiej oraz na-
uczaniem trzech ostatnich papieży: Jana Pawła II, Benedykta XVI 
i Franciszka. W tym kontekście ks. Decowski wyjaśniał nam i ko-
munikował bieżące wydarzenia społeczno-religijne. Zapoznaliśmy 
się z Bullą Papieską zatytułowaną „Oblicza Miłosierdzia”. „Jezus 
Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca” – to kluczowe zdanie 
bulli, które zostało nam teologicznie wyjaśnione przez ks. duszpa-
sterza. Ewangelia o Jezusie Chrystusie jest Ewangelią Bożego Mi-
łosierdzia, które ma stanowić dla nas drogowskaz, nie tylko na czas 
adwentu. Współcześni Europejczycy używają języka pojęciowego, 
zaś Biblia używa języka obrazów. W tym języku jest przybliżane 
chrześcijanom Boże Miłosierdzie. Ksiądz Sławek skomentował 
różnicę pomiędzy wiarą i religijnością, przytaczał przykłady z Pi-
sma Świętego i z życia. Podkreślał, że miłość jest ze swej natury 
miłosierna i odnosił ten fakt do życia rodzinnego. Po konferencji 
uczestniczyliśmy we wspólnej mszy św. w kościele św. Brygidy, 
podczas której modliliśmy się za wszystkich członków „Solidar-
ności” i ich rodziny. Po mszy św. nawiedziliśmy grób ks. prałata 
Henryka Jankowskiego. Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa.

Zapraszamy wszystkich na kolejne spotkanie formacyjne naszej 
grupy modlitewnej DLP, które odbędzie się w marcu w ramach 
skupienia wielkopostnego.

Ewa Reszczyńska

W tym roku zarząd naszej firmy po raz pierwszy z własnej
inicjatywy przyznał pracownikom dzień wolny w Wigilię. Jest 
to dzień płatny, usprawiedliwiony, bez wypisywania wnio-
sków urlopowych. Z tej racji w imieniu naszej organizacji 
NSZZ „Solidarność” w Dovista Polska składamy serdeczne 
podziękowanie za tak miły gest wobec naszych pracowni-
ków z nadzieją, że za tym przykładem pójdą inni pracodaw-
cy. Myślimy, że zaczyna się coś nowego.

Członkowie Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” w Dovista Polska sp. z o.o.

5 grudnia delegacja Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w MZK w Chojnicach wyruszyła do Warszawy. Tam związkowcy peł-
nili wartę przy grobie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. 
W skład delegacji weszli: przewodniczący Janusz Poniecki, skarbnik 
Sylwester Mietelski, sekretarz Jarosław Starzyński oraz kierownik 
Oddziału Zarządu Regionu Gdańskiego w Chojnicach Bogdan Tyloch, 
który pełnił rolę przewodnika. – To już nasz trzeci wyjazd. Dotychczas 
jeździliśmy jako oddział, a w tym roku związkowcy z MZK wyrazili 
chęć reprezentowania Chojnic – opowiada Bogdan Tyloch.

skiej „S” zaapelował o pamięć 
o tych, którzy ponieśli śmierć za 
to, abyśmy dziś mogli cieszyć się 
wolnością. Jego zdaniem brak 
osądzenia winnych zbrodni Grud-
nia ’70 i czasów stanu wojennego 
powoduje, że następuje pomiesza-
nie pojęć. Dowodem na to są wy-

Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” Krzysztof Dośla i 
wspierający lokalną „Solidarność” 
mecenas Bogdan Kortas.

Przewodniczący Dośla od-
niósł się do zmian wprowadza-
nych przez nową ekipę rządzą-
cą. – Przedmiotem debaty jest 
powrót do poprzedniego wieku 
emerytalnego, bez przymusu 
przechodzenia na emeryturę. 
Odbyło się czytanie poprawki 
mówiącej o tym, że pracodawca 
musi podpisać umowę z pracow-
nikiem przed rozpoczęciem pra-
cy, a nie w dniu jej rozpoczęcia. 
W przygotowaniu jest wycofanie 
wprowadzonych przez Platformę 
Obywatelską antypracowniczych 
zmian w kodeksie pracy, takich 
jak wydłużony okres rozliczenio-
wy. Cieszę się, że nasze związ-
kowe postulaty zaczynają być 
realizowane – powiedział.

Spotkania opłatkowe

Spotkanie opłatkowe gdańskich seniorów. 

społecznego, który jest podstawą 
prawdziwej demokracji. Życzył 
związkowym seniorom również 
zdrowia i podwyżek świadczeń 
społecznych – Żeby renty i eme-
rytury szły do góry – zakończył 
ksiądz arcybiskup.

Do dialogu społecznego 
nawiązała również Ewa Zydo-
rek, sekretarz Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”. – Musimy 
przyzwyczaić się do sytuacji, 
gdy przewodniczący Piotr Duda 
będzie miał mniej czasu na spo-
tkania wewnątrzzwiązkowe. Za-
angażował się w Radę Dialogu 
Społecznego, która daje nadzieję 
na nową jakość w prowadzeniu 
dialogu społecznego.– mówiła 
sekretarz KK. Krzysztof Dośla, 
przewodniczący Regionu Gdań-
skiego, w swoim wystąpieniu na-
wiązał natomiast do 45 rocznicy 
wydarzeń Grudnia ’70. Szef gdań-

darzenia z 13 grudnia tego roku, 
gdzie pod pomnikiem Poległych 
Stoczniowców odbyła się de-
monstracja zorganizowana przez 
polityków, którzy stracili władzę. 
Część oficjalną zakończył świą-
teczny występ chóru Łęgowianie, 
później było łamanie się opłat-
kiem i składanie życzeń. W cza-
sie spotkania wręczono również 
odznaczenia Semper Fidelis 25 
najbardziej zasłużonym członkom 
Regionalnej Sekcji Emerytów 
i Rencistów Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”.

Polityka prorodzinna 
– nie tylko 500 złotych

29 grudnia członkowie NSZZ 
„Solidarność” z Oddziału Choj-
nice podzielili się tradycyjnym 
opłatkiem. Gośćmi uroczystości 
byli przewodniczący Zarządu 

Przewodniczący Zarządu Re-
gionu zwrócił też uwagę na plany 
dotyczące polityki prorodzinnej. 
– Polityka prorodzinna nie po-
winna zamykać się na 500 zło-
tych. Zwiększeniu powinien ulec 
na przykład dostęp do kredytów 
mieszkaniowych – podkreślił.

Spotkanie wigilijne „S” 
Stoczni Gdańskiej

Biskup pomocniczy archidie-
cezji gdańskiej ks. bp Wiesław 
Szlachetka, ks. kanonik Ludwik 
Kowalski, proboszcz parafii św. 
Brygidy, wojewoda pomorski Da-
riusz Drelich, wiceminister trans-
portu i budownictwa Kazimierz 
Smoliński, eurodeputowana Anna 
Fotyga, poseł Andrzej Jaworski, 
dyrektor Wydziału Zdrowia Po-
morskiego Urzędu Wojewódzkie-
go Jerzy Karpiński, przedstawi-
ciele dyrekcji firmy i pracownicy 
uczestniczyli 18 grudnia w Sali 
BHP w spotkaniu wigilijnym KM 
NSZZ „S” Stoczni Gdańskiej. Re-
gion Gdański NSZZ „S” reprezen-
tował skarbnik Stefan Gawroń-
ski. Bożonarodzeniowe życzenia 
złożyli zebranym przewodniczący 
i wiceprzewodniczący stocznio-
wej „S” – Roman Gałęzewski 
i Karol Guzikiewicz. W czasie 
spotkania wręczono wyróżnienia  
kilkunastu członkom stoczniowej 
„Solidarności”.

(mk, ach, mw)

Opłatek w Stoczni Gdańskiej. 

Spotkanie w Chojnicach.

Adwentowy 
dzień skupienia

„S” z Dovisty DZIĘKUJE

Związkowcy z MZK strażnikami 
grobu patrona „S”
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– Rok 2015 przyniósł 
przesilenie na scenie politycz-
nej. Po ośmiu latach rządów 
PO-PSL opozycja przejęła 
władzę…

– Z woli wyborców. Społe-
czeństwo w demokratycznych 
wyborach postanowiło doko-
nać generalnej zmiany w pań-
stwie. Generalnej, bo przecież 
poprzednia ekipa miała przez 
pięć lat „swego” prezydenta, 
a przez osiem lat parlament 
był zdominowany przez jedną 
opcję polityczną i jej wasali, 
opcję, która lekceważyła nie 
tylko opozycję polityczną, 
ale także głos społeczeństwa. 
W wyniku wyborów musiała 
więc oddać władzę. Przycho-
dzi jej to z olbrzymim trudem, 
z obwieszczaniem końca de-
mokracji, z histerią wokół 
dokonującego się jakoby za-
machu stanu.

– Koalicja PO-PSL prze-
grała, bo wyciekły „taśmy 
prawdy” opisujące lekcewa-
żący stosunek do obywateli 
i państwa, czy też dlatego, że 
nie reformowano państwa?

– Przecież PO nie poniosła 
wyborczej porażki, bo Polakom 
nie podobała się twarz poprzed-
niego prezydenta i jego nowator-
skie zasady ortografii (śmiech). 
Taśmy ujawniły prawdziwe obli-
cze rządzących. Potwierdziły to, 
co wiedzieliśmy już dawno – li-
czy się władza i jej utrzymanie, 
a nie dobro wspólne. Dla nas 
dowodem był brak nawet chęci 
dialogu. Pracownicy zapłacili za 
to najwięcej.

– Była ciepła woda w kra-
nie…

– Polityka ciepłej wody 
w kranie to o wiele za mało 
dla ambitnego narodu. Wyniki 
wyborów pokazały, że Polacy 
nie chcą brodzenia w byleja-
kości urządzanej im przez rzą-
dzących. Jest to też przesłanie 
dla obecnie rządzących, by nie 
popadali w samozadowolenie.

– Mimo skupienia władzy, 
przyjaznych mediów i awan-
su Tuska większość wyborców 
odrzuciła propozycję partii 
władzy, która wołała, że „nie 
ma z kim przegrać”. Rządzą-
cy powinni być pokorni?

– Władza to służba. Spo-
łeczeństwo oczekuje od rządu 
i parlamentu działań na rzecz 
tegoż społeczeństwa i państwa. 
Nie przeciwko, nie obok, nie 
w interesie „znajomych króli-
ka”. Rząd PiS zaczął realizo-
wać obietnice. Powstał projekt 
obniżenia wieku emerytalnego. 
Zostanie wprowadzona mini-

malna stawka godzinowa (12 
zł). Wznowiono prace sejmo-
we nad zmianą kodeksu pracy, 
aby pracodawca musiał pod-
pisać umowę z pracownikiem 
przed przystąpieniem do pra-
cy. Wejdzie w życie dofinan-
sowanie dzieci. Aby uzyskać 
część środków, wprowadzono 
opodatkowanie banków – to 
są konkretne działania dla nas 
istotne.

– Nowy rok oznacza nowe 
otwarcie?

– Chciałbym, by 2016 rok 
był czasem, w którym potrze-
by i oczekiwania społeczeństwa 
będą zauważane, a rządzący nie 
tylko z troską pochylą się nad 
nimi, ale też zaczną je realizo-
wać. Z tej perspektywy spraw-
dzianem będzie niewątpliwie 
funkcjonowanie nowej Rady 
Dialogu Społecznego – na ile 
rządzący będą chcieli z nowe-
go instrumentu korzystać. To 
ważny element demokracji, ba, 
konstytucji, która w kilku miej-
scach do dialogu się odwołuje. 
Swoją drogą, gdzie byli owi 
strażnicy konstytucji, gdy była 
ona w tym zakresie deptana?

– Polacy identyfikują się 
z państwem?

– Przed rządzącymi, któ-
rym wyborcy powierzyli bieg 
spraw, jest zadanie przywró-
cenia wiary w państwo i jego 
instytucje. Także w te, które 
w odbiorze społecznym funk-
cjonują źle, czyli w wymiar 
sprawiedliwości. Życzę nam 
i życzę też rządzącym, by po-
trafili pokazać młodemu poko-
leniu, że w Polsce można zna-
leźć dobrą pracę, wykonywaną 
w godnych warunkach, że są 
otwarte ścieżki zawodowej 
i osobistej realizacji, że moż-
na mieć poczucie stabilizacji, 
ale też, że są sprawiedliwe 
sądy, w których nie trzeba 
latami czekać na orzeczenia. 
Potrzebujemy poczucia, że nie 
jesteśmy samotnymi wyspami, 
czyli odbudowy wspólnoty.

– Czy w oparciu o tę ideę 
nowemu rządowi uda się do-
konanie zmian w sferze gospo-
darki, tutaj, na Wybrzeżu?

– Oczekuję tego, by go-
spodarce morskiej przywró-
cono właściwą jej rangę, jako 
innowacyjnej i nowoczesnej 
dziedziny gospodarki narodo-
wej. Ma to służyć rozwojowi 
portów, przemysłu stocznio-
wego. Wymagamy niewiele, 
czyli warunków do uczciwego 
prowadzenia działalności go-
spodarczej, szanowania praw 
pracowniczych, niesięgania 

po kruczki prawne w pogoni 
za maksymalizacją zysku i nie-
zrzucania odpowiedzialności 
przez menedżerów za własną 
nieudolność na dekoniunkturę 
czy związkowców.

– Ma więc szansę polski 
przemysł okrętowy?

– Ma. Państwo powinno 
mądrze i systemowo wspierać 
polski przemysł, w tym nowo-
czesny i innowacyjny przemysł 
stoczniowy. Wspierać firmy, 
które w tej dziedzinie inwestu-
ją w ludzi, ich stabilne zatrud-
nienie i wysokie kwalifikacje. 
Da to miejsca pracy także poza 
Wybrzeżem i w usługach.

– Z sentymentem patrzy-
my na polską banderę. Nie-
częsty to widok. Jest możliwy 
powrót pod polską banderę?

– Możliwy zapewne byłby, 
wymaga to wielu działań. By 
statek wrócił pod polską ban-
derę rząd musiałby armatorom 
stworzyć warunki, podobne do 
tych, które mają oni zapewnio-
ne w kraju bandery Cypru, Pa-
namy, Wysp Marshalla…

– Czyli zminimalizować 
opłaty, zmienić lub wprowa-
dzić drugi rejestr statków?

– Nie są to tylko kwestie 
podatkowe, ale i rozwiązania 
socjalne. Państwa taniej ban-
dery rejestrują jednostki za 
znikomą opłatą, bez narzucania 
przepisów bezpieczeństwa, bez 
ochrony socjalnej, z niewyso-
kimi opłatami zastępującymi 
podatki. Utrzymanie takiego 
statku staje się o wiele tańsze, 
co rzutuje na wynik finansowy. 
O ile obciążenia związane z że-
glugą, z eksploatowaniem stat-
ku i utrzymaniem załogi będą 
wyższe, to armator polskiej 
bandery nie wywiesi. Można 
było próbować przez podatek 
tonażowy, ustawę o pracy na 
morzu. Niewiele to przyniosło.

– Pozostał sentyment?
– Wchodząc na pokład zwra-

całem się ku rufie i pochylałem 
głowę, gdy na drzewcu powiewa-
ła nasza bandera. Nie czułem tej 
więzi, kiedy powiewała obca.

– A kwestie bezpieczeń-
stwa żeglugi i negocjacji 
z piratami?

– Są bez znaczenia. Oni ata-
kują w desperacji i bez wzglę-
du na banderę.

–  Jak  pańs two  może 
wspierać rodzimych armato-
rów i przemysł okrętowy?

– Poprzez powiązanie prze-
mysłu stoczniowego z polskimi 
armatorami. Tak, by budowa 
zamawianego statku była atrak-
cyjna w polskiej stoczni, a nie 

w chińskiej. Możemy konku-
rować jakością. Statek wyjdzie 
z naszej stoczni jakościowo lep-
szy. Bez wątpienia, gdyby był 
on np. tańszy o 23 procent VAT, 
to armatorzy mogliby lokować 
pieniądze w polskich stocz-
niach. Po drugie, polski mary-
narz nie może się bać państwa, 
pracując u obcego armatora. 
Warto zastanowić się nad me-
chanizmami, które spowodują, 
że nie będzie się ukrywał przed 
fiskusem, że rozliczy się z urzę-
dem skarbowym z zarobionych 
na morzu pieniędzy, by mógł 
odprowadzać składki na ubez-
pieczenia. Zawód wykonywany 
jest przez sześć miesięcy w ro-
ku. Powstaje więc luka, którą 
warto zrekompensować na 
przykład przez zwolnienia po-
datkowe dla armatora w zamian 
za odprowadzanie składek za 
marynarzy, przez potraktowanie 
zawodu marynarza jako wolne-
go zawodu. Trzeba rozmawiać, 
jaki model zastosować.

– A jakie nadzieje wiązać 
można z planowanym prze-
kopem Mierzei Wiślanej? 

– Inwestycja broni się o tyle, 
że bez przekopu nie będziemy 
mieli swobodnego i bezpiecz-
nego dostępu na Zalew Wiśla-
ny, który wiedzie nieopodal 
rosyjskiej bazy w Bałtyjsku. 
Państwowy i militarny interes 
Rosji będzie nam go krępował.

– Czy przekop miałby 
umożliwić tylko rejsy barek 
i zaopatrzenie Elbląga?

– To trochę mało. Za wiele 
towarów do Elbląga pływać 
nie będzie. Przed nami więc 
poważna debata o żegludze 
śródlądowej i udostępnieniu 
polskich dróg wodnych na 
potrzeby żeglugi, przewozu 
towarów i osób, łącząc Zalew 
Wiślany przez Nogat i Wisłę 
z żeglugą śródlądową. Nasi 
inżynierowie przy dobrej or-
ganizacji pracy poradzą sobie 
z tymi problemami. Mamy też 
bogate doświadczenia. Poja-
wia się pytanie, czy odbudo-
wa żeglugi i udrażnianie dróg 
śródlądowych jest możliwe 
i „w świecie komercji” da się 
ekonomicznie uzasadnić. Masa 
ładunkowa do przewozu będzie 
rosła, ale nie gwałtownie.

– Nie tylko na Renie 
i Mozeli żegluga się odbywa. 
Kanałami żeglownymi Odra 
była połączona ze Sprewą, 
prowadzony był handel np. 
Kanałem Ogińskiego przez 
Niemen i Dniepr po Morze 
Czarne. Potrzebna jest wiara 
we własne umiejętności?

– Taką wiarę mieliśmy od 
czasów Zygmunta Augusta. 
Okazuje się, że absolwenci Po-
litechniki Gdańskiej po budow-
nictwie okrętowym i wodnym 
odzyskują tę wiarę w umiejęt-
ności w Holandii, w Niemczech, 
w Norwegii. Tylko w Polsce ją 
tracą (śmiech). Potrzebujemy 
gruntownej odbudowy wspól-
noty, ale i zmian systemowych.

Rozmawiał  
Artur S. Górski

Władza to służba

– Chciałbym, by 
2016 rok był czasem, 
w którym potrzeby 
i oczekiwania 
społeczeństwa 
będą zauważane, 
a rządzący nie tylko 
z troską pochylą się 
nad nimi, ale też 
zaczną je realizować. 
Z tej perspektywy 
sprawdzianem 
będzie niewątpliwie 
funkcjonowanie 
nowej Rady Dialogu 
Społecznego – na ile 
rządzący będą chcieli 
z nowego instrumentu 
korzystać. 

Rozmowa z KRZYSZTOFEM DOŚLĄ, przewodniczącym Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

ROZMOWA „MAGAZYNU”
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Poczta Polska wygrała przetarg na obsługę przesyłek sądo-
wych w latach 2016-2018. To dobra wiadomość zarówno 
dla pracowników narodowego operatora pocztowego, jak 
i dla osób zatrudnionych w sądownictwie. 

W postępowaniu przetargowym przeprowadzonym przez 
Centrum Zakupów dla Sądownictwa Poczta Polska zdo-
była 98 punktów na 100 możliwych, podczas gdy Polska 

Grupa Pocztowa należąca do firmy InPost uzyskała zaledwie 68 
punktów. Narodowy operator pocztowy zaproponował cenę znacz-
nie niższą od prywatnego konkurenta. Oferta poczty opiewała na 
nieco ponad 293 mln zł, podczas gdy PGP wyceniła swoje usługi 
na 475,6 mln zł. 

Cena nie była jednak jedynym kryterium branym pod uwa-
gę w postępowaniu przetargowym. O wyborze PP zdecydowała 
również jakość świadczonych usług oraz tzw. klauzule społeczne. 
W Poczcie Polskiej podstawową formą zatrudnienia jest umowa 
o pracę. Tymczasem zdecydowana większość pracowników PGP 
pracuje na umowach śmieciowych. Jak przekonuje Bogumił 
Nowicki, przewodniczący „Solidarności” pracowników Poczty 
Polskiej, wygrana w przetargu na obsługę przesyłek sądowych to 
bardzo dobra wiadomość dla załogi PP. 

– To gwarancja sporego dopływu gotówki dla naszej firmy. 
Konsekwencją niekorzystnego dla Poczty Polskiej wyniku po-
przedniego przetargu na obsługę sądów były spore redukcje za-
trudnienia. Odzyskanie tego kontraktu daje szansę nie tylko na 
utrzymanie obecnej liczby pracowników, ale również, w naszej 
ocenie, spowoduje konieczność zatrudnienia nowych – zaznacza 
przewodniczący.

www.solidarnosc.org.pl

Krajowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy w PKP CARGO 
podpisał z zarządem spółki porozumienie dotyczące wzno-
wienia rozmów. Zarząd zobowiązał się do wstrzymania 
wszelkich zmian restrukturyzacyjnych, a komitet zawiesił 
ogłoszony na 18 grudnia strajk generalny. 

Porozumienie przewiduje m.in. wstrzymanie przeniesienia 
logistyki, dyspozytury do centrali, działów handlowych 
do Cargo Conect, przeniesienia pracowników z Krakowa, 

Tarnowskich Gór i Rybnika do Katowic oraz wydzielenia utrzy-
mania i napraw wraz z magazynami, warsztatami i tzw. rezerwą 
obiegową do spółki PKP CARGOTABOR. Ponadto mają być 
wstrzymane wszystkie zwolnienia pracowników.

Do końca marca strony zobowiązały się zawrzeć porozumienie 
pozwalające ostatecznie zakończyć trwający w spółce spór zbioro-
wy. Henryk Grymel, przewodniczący Sekcji Krajowej Kolejarzy 
NSZZ „Solidarność”, z zadowoleniem przyjmuje porozumienie. 
Jego zdaniem udało się tym samym uratować spółkę przed po-
ważnymi problemami, do których z winy zarządu mogło dojść 
w przypadku strajku. – Zarząd swoimi działaniami prowokował 
nas do strajku, na czym jedynie mogła skorzystać silna na rynku 
konkurencja – powiedział Henryk Grymel.

W sierpniu 2015 roku, po fiasku mediacji z pracodawcą, we 
wszystkich zakładach PKP Cargo przeprowadzono referendum 
strajkowe. 96 procent głosujących opowiedziało się za rozpoczę-
ciem strajku. We wrześniu w spółce ogłoszono gotowość strajko-
wą. Związkowcy domagają się podwyżki o 250 zł netto. Swoje 
żądanie uzasadniają bardzo dużym obciążeniem pracą załogi spół-
ki. Podkreślają, że w związku z realizowanym programem dobro-
wolnych odejść pracownikom, którzy zostali w firmie, znacząco 
poszerzono zakres obowiązków służbowych. Spór zbiorowy trwa 
w PKP CARGO od lutego 2015 r.

www.solidarnosc.org.pl

Powrót 
do normalności

POCZTA POLSKA

Strajk zawieszony, 
jest porozumienie 

PKP CARGO

Leśnicy z Nadleśnictwa 
Przymuszewo rzadko 
spotykają się w pracy – są 
przydzieleni do różnych 
leśnictw, poza tym praca 
w lesie w sposób zasadni-
czy różni się od obowiąz-
ków wykonywanych przez 
pracowników typowego 
zakładu. Mimo to połowa 
z nich należy do „Solidar-
ności”.

Nadleśnictwo Przymu-
szewo zatrudnia 45 
osób, z których 23 nale-

żą do „Solidarności”. W skład 
komisji zakładowej wchodzi 
7 osób. Organizacja powstała 
w 1980 roku, po przerwie spo-
wodowanej stanem wojennym 
wznowiła działalność w 1989 
roku. Obowiązuje układ zbio-
rowy pracy, aktualizowany co 
jakiś czas.

Jak wygląda praca leśni-
ka? – Najpierw musimy zdać 
sobie sprawę z tego, że leśni-
kiem jest zarówno drwal, jak 
też leśniczy, nadleśniczy czy 
pracownik techniczny w biu-
rze – każdy ma specyficzną 
rolę w gospodarowaniu lasem. 
Leśnicy gospodarują na pod-
stawie planu urządzania lasu 
– księgi sporządzanej co 10 
lat, opisującej każdy kawałek 
lasu oraz zabiegi do wykonania 
w tym okresie. Na tej podsta-
wie planuje się między inny-
mi ile i gdzie w danym roku 
można pozyskać drewna, ile 
nowego lasu posadzić, a które 
fragmenty należy wypielęgno-
wać – opowiada Tomir Kubic-
ki, przewodniczący Komisji 
Zakładowej w Nadleśnictwie 
Przymuszewo. Do codzien-
nych czynności terenowych 
leśników należy też pomiar, 
klasyfikacja i dokumentacja 
pozyskanego drewna oraz 
wydawanie tego drewna od-
biorcom. Ważną czynnością 

jest także ewidencjonowanie 
i ochrona najwartościowszych 
elementów lasu (chronione 
zwierzęta, rośliny, porosty). 
Od wiosny do późnej jesie-
ni leśnicy wspomagani przez 
podleśniczych sprawdzają stan 
zagrożenia od strony zwierzy-
ny, szkodliwych owadów czy 
grzybów. Trzeba jednak pa-
miętać, że nie ma szkodliwych 
gatunków zwierząt. Są tylko 
takie, których określona liczba 
staje się szkodliwa.

Niedawno nad Lasami Pań-
stwowymi zawisła groźba pry-
watyzacji. Przewodniczący Ku-
bicki wyjaśnia, na czym polegało 
zagrożenie. – Ogólnie mówiąc, 
obecny system funkcjonowania 
Lasów Państwowych opiera się 
na zasadach samofinansowania 
nawet wtedy, gdy wystąpi jakiś 
kataklizm. Tworzony specjal-
ny fundusz umożliwia szybkie 
skierowanie środków tam, gdzie 
potrzeba. Tak było, gdy przez 
Puszczę Piską czy niedawno 
lasy naszej dyrekcji przeszły 
trąby powietrzne. W tamtejszych 
nadleśnictwach trzeba było ściąć 
dużą liczbę drzew i odnowić las. 
Przez kilka następnych lat nie 
mogą pozyskiwać drewna (wy-
cięły ilość określoną w planie 

Leśna komisja

urządzania lasu), a koszty mu-
szą ponosić. Obawialiśmy się, że 
Lasy Państwowe staną się spółką 
Skarbu Państwa, następnie dzie-
ląc się na kilka samodzielnych 
spółek, a w przyszłości zostaną 
sprywatyzowane, bo spółka bę-
dzie się powoli wyprzedawać. 
Na szczęście lasy udało się obro-
nić – wspomina.

Charakter pracy utrudnia le-
śnikom uczestnictwo w szkole-
niach związkowych. – Trudno 
jest nam wyjechać, szczegól-
nie w okresie od kwietnia do 
września – przyznaje Tomir 
Kubicki. – Wtedy pełnimy 
tak zwane dyżury przeciwpo-
żarowe i przez cały tydzień, 
również w niedzielę i po po-
łudniu, musimy czuwać nad 
bezpieczeństwem pożarowym 
swoich leśnictw. Ale praca w 
lesie jest służbą.

Kiedy pojawi się taka moż-
liwość, znajdują jednak czas na 
zabawy integracyjne i wyjazdy. 
– Dwa lata temu zwiedzaliśmy 
Gdańsk z przewodnikiem,  
a w zeszłym roku pojechaliśmy 
z wizytą do leśników z Biało-
wieży. Mogliśmy porównać na-
sze warunki pracy i problemy 
– opowiada przewodniczący.

Martyna Werra

Tomir Kubicki.

Już od kilku lat jest możliwość przekazywania 1 procenta podatku na 
rzecz Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy, której założycielem jest Region 
Gdański NSZZ „Solidarność”, i choć większość członków Związku z Regio-
nu Gdańskiego wciąż trzeba do tego przekonywać, to jednak z roku na rok 
liczba osób przekazujących jeden procent podatku dla fundacji rośnie.

Przekazanie 1 procenta podatku dla naszej fundacji to prosty 
sposób wspierania ważnych społecznie celów, które popiera Region 
Gdański NSZZ „Solidarność”. To kształcenie przyszłych pokoleń, pro-
mocja NSZZ „Solidarność” wśród młodzieży akademickiej, a także 
wsparcie specjalnych placówek edukacyjnych. 

Pamiętajmy o tym, że wspomagając fundację mamy większe szanse, 
że w przyszłości 1 procent do nas wróci w postaci dobrze wykształco-
nych kadr, które jutro przejmą stery w województwie i kraju, kadr, które 
będą świadome roli, jaką w historii Polski odegrał NSZZ „Solidarność”. 

Gdy podarujesz nam swój 1 procent, to może w przyszłości pój-
dziesz na świetny koncert albo będziesz korzystać z nowoczesnych 
rozwiązań technicznych i okaże się, że było to możliwe dlatego, iż  
1 procent Twojego podatku trafił do naszej fundacji. Przekaż swój  
1 procent w 2016 roku Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy!

Przekaż 1 procent!

KRS 0000337122
80-855 Gdańsk

ul. Wały Piastowskie 24, 
tel. 58 308 43 56
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– Czy jesteśmy wierni ideałom, za które stoczniowcy oddali 
życie? Mamy i chleb, i wolność, i nową Polskę, ale czy szanuje-
my to? – pytał, nawiązując do słów „Ballady o Janku Wiśniew-
skim”, biskup Zbigniew Zieliński podczas homilii wygłoszonej 
w bazylice św. Brygidy. Uroczystą mszę świętą 16 grudnia, w 45 
rocznicę zbrodni Grudnia ’70, koncelebrowało trzech biskupów 
gdańskich: metropolita abp Sławoj Leszek Głódź oraz biskupi 
pomocniczy: Zbigniew Zieliński i Wiesław Szlachetka.Poranek 16 grudnia to co roku jeden z najbardziej przejmują-

cych i symbolicznych punktów uroczystości rocznicowych 
wydarzeń z lat 1970 i 1981. Tego dnia rankiem hołd pole-

głym w walce o wolność i niepodległość Polski oddają nie oficjele, 
a młodzież oraz pracownicy Stoczni Gdańsk.

Prowadzący uroczystości pod pomnikiem Poległych Stocz-
niowców w Gdańsku Wojciech Książek przypomniał, że bez 
doświadczenia lekcji Grudnia ’70 nie byłoby zwycięstwa Sierp-
nia ’80. – Po dziesięciu latach stoczniowcy nie wyszli na ulice, 
ale pozostali w zakładach pracy. Sformowali komitet strajkowy 
i wybrali liderów, którzy prowadzili rozmowy. Skupili się na 
postulatach społecznych, a nie politycznych – powiedział prze-
wodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
Regionu Gdańskiego.

Na placu Solidarności obecnych było kilkuset uczniów i kil-
kadziesiąt pocztów sztandarowych ze szkół z całego Pomorza, 
a nawet… z Małopolski. Niemalże dosłownie spod samych Tatr 
– z Krakowa, Nowego Targu, Nowego Sącza, Olkusza i Ludźmie-
rza – przyjechało 50 uczniów i nauczycieli.

Apel Poległych i listę wszystkich ofiar Grudnia ’70, a także 
nazwiska części z około stu ofiar stanu wojennego i dekady lat 80., 
odczytała Hanna Minkiewicz, wiceprzewodnicząca KM POiW 
NSZZ „S” w Gdańsku. „Stoczniowiec, lat 19…”, „stoczniowiec, 
lat 24…” – przejmująco wybrzmiały sylwetki poszczególnych 
osób zamordowanych przez reżim komunistyczny, zakończone 
wspólnym wezwaniem „Są wśród nas!”.

– W grudniu 1970 roku walczono o godność człowieka, któ-
ra była w tym czasie deptana. Walczyli głównie młodzi ludzie, 
dwudziestolatkowie, którzy po wojnie zaczęli już odbudowywać 
Polskę – przypomniał Paweł Władkowski, prezes Stowarzyszenia 
Ofiar Rodzin „Grudzień ’70”.

Największą grupę składających znicze i kwiaty pod pomnikiem 
Poległych Stoczniowców stanowili pracownicy Stoczni Gdańsk, 
zarówno obecni, jak i emerytowani. Był to niezwykle symboliczny 
gest, w którym pamięć ofiar Grudnia ’70 uczcili zarówno uczestni-
cy wydarzeń sprzed 45 lat, jak i ich młodsi koledzy z tego samego 
zakładu pracy.

Modlitwę za wszystkich, którzy oddali życie za wolną Polskę, 
poprowadził ksiądz prałat Ludwik Kowalski proboszcz bazyliki 
św. Brygidy. 

(ach)

czący NSZZ „Solidarność” Piotr 
Duda, przewodniczący Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „S” 
Krzysztof Dośla, były prezydent 
Lech Wałęsa, marszałek Senatu 
Stanisław Karczewski, minister 
w Kancelarii Prezydenta RP Ma-
ciej Łopiński, wiceminister kul-
tury i dziedzictwa narodowego 
Jacek Kurski, były szef Związku 
poseł Janusz Śniadek, były wi-
ceprzewodniczący „S” Andrzej 
Gwiazda, przedstawiciele IPN 
i władz miasta Gdańska. Eucha-
rystię uświetniła także obecność 
ponad 20 związkowych pocz-
tów sztandarowych tradycyjnie 
ustawionych w nawie głównej 
bazyliki. 

Grudzień, Sierpień

Po zakończeniu mszy św. jej 
uczestnicy przeszli w uroczy-
stym pochodzie, z zapalonymi 
zniczami, na plac Solidarno-
ści. Pod pomnikiem Poległych 
Stoczniowców list prezydenta 
RP do organizatorów i uczest-
ników uroczystości odczytał 
minister Maciej Łopiński. 
„Dzisiaj, gdy gromadzimy się 
w miejscach upamiętniających 
poległych i represjonowanych, 
przychodzimy ze świadomością 
spoczywającego na nas zobo-
wiązania. Tym, którzy zginęli 
za chleb i wolność, należny 
jest nasz wielki wysiłek, aby 

w niepodległej ojczyźnie urze-
czywistniły się prawa obywatel-
skie i pracownicze, solidarność 
społeczna, równość szans i po-
szanowanie ludzkiej godności. 
Dziękuję wszystkim, którzy 
kultywują pamięć o ofiarach 
Grudnia i wypełniają marze-
nia pokoleń o lepszej Polsce. 
Nie wolno nam uchybić temu 
patriotycznemu dziedzictwu. 
Cześć poległym stoczniowcom. 
Cześć współrodakom, którzy 
złożyli najwyższą ofiarę dla 
wolności ojczyzny” – napisał 
m.in. Andrzej Duda.

Dyrektor gdańskiego oddzia-
łu IPN prof. Mirosław Golon 
zaznaczył, że ofiara Grudnia ’70 
stała się fundamentem Sierpnia 
’80. – Grudzień 1970 to 45 pew-
nych ofiar śmiertelnych i około 
1100 osób ciężko rannych. Ale 
rzeczywistych ofiar, zwłaszcza 
rannych, które nie zostały za-
rejestrowane i zidentyfikowa-
ne, jest zapewne kilka tysięcy 
więcej. Grudzień 1970 to także 
tysiące osób pobitych i miliony 
oburzonych i pokrzywdzonych. 
Dziesiątki milionów obywateli 
kraju, których dotknęła nie-
sprawiedliwość źle zorganizo-
wanego, źle rządzonego komu-
nistycznego państwa. Ta Polska 
Ludowa była złą ojczyzną. Dla 
większości ludzi była krajem 
biedy, nędzy, wyzysku. Ofiara 
Grudnia 1970 nie poszła jednak 
na marne. To z niej zrodził się 
Sierpień 1980, dziesięciomilio-
nowy niezależny samorządny 
związek zawodowy, który nadal 
jest w naszym kraju potrzebny. 
Niech żyje „Solidarność”! – za-
kończył prof. Mirosław Golon 
z IPN.

(ach)

GDAŃSK

Ofiara Grudnia ’70 
nie poszła na marne

Bratobójcza zbrodnia
– Odwołujemy się do mi-

łosierdzia, ale jeszcze bardziej 
podkreślić musimy tu, w tej 
chwili modlitwy i prawdy, 
że miłosierdzie nie jest śle-
pą, przymykającą na wiele 
ważnych spraw Temidą. Jest 
przyczynkiem do jeszcze szer-
szego otwarcia naszych oczu 
na prawdę i budowania na niej 
teraźniejszości i przyszłości 
– mówił w homilii bp Zieliński, 
który przypomniał wydarzenia 
z grudnia 1970 roku, opierając 
się także na własnych wspo-
mnieniach oraz przekazie obec-
nym przez lata w jego rodzinie. 
Do rozpoczętego niedawno 
w Kościele katolickim Święte-
go Roku Miłosierdzia odwołał 
się także w słowie wprowadza-
jącym do mszy św. metropolita 
gdański. Arcybiskup Sławoj 
Leszek Głódź porównał wyda-
rzenia z grudnia 1970 roku do 
biblijnej bratobójczej zbrodni 
Kaina na Ablu. Metropolita 
gdański zaapelował jednak 
o miłosierdzie w poświęconym 
tej Bożej łasce roku.

We mszy świętej w bazy-
lice św. Brygidy uczestniczy-
li związkowcy, rodziny ofiar 
Grudnia ’70, przedstawiciele 
władz, osoby represjonowane 
w stanie wojennym zrzeszone 
w Stowarzyszeniu „Godność”. 
Obecni byli m.in.: przewodni-

Młodzież 
i stoczniowcy 

Młodzież...

...i stoczniowcy.
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Oddaję hołd w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej i całego 
naszego narodu. Hołd, jak przystało na Prezydenta Rze-
czypospolitej, który silną i sprawiedliwą Polskę ma jako 

swoje najważniejsze zadanie w służbie, którą podjął się pełnić 
– mówił prezydent Andrzej Duda podczas uroczystych obchodów 
45 rocznicy zbrodni Grudnia ’70, które tradycyjnie odbyły się 
wczesnym rankiem 17 grudnia przy pomniku Ofiar Grudnia 1970 
w pobliżu przystanku SKM Gdynia Stocznia. To tam 45 lat temu 
wojsko oddało strzały do robotników udających się na wezwanie 
komunistycznych władz do pracy w stoczni i porcie. Zginęło 18 
osób, a wydarzenia te przeszły do historii jako „czarny czwartek”. 
Łącznie w wyniku interwencji milicji i wojska w grudniu 1970 r. 
w Gdańsku, Gdyni, Elblągu i Szczecinie zginęło 45 osób.

Obecność Andrzeja Dudy to powrót do tradycji corocznej 
obecności na gdyńskich uroczystościach śp. prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego. To potwierdzenie, że po zmianie władzy politycz-
nej w Polsce na czele państwa znów stoją ludzie odwołujący się 
do ideałów i tradycji „Solidarności”. Modlitwę i Apel Poległych 
poprowadził metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź. Na 
uroczystości obecni byli przedstawiciele „S” (m.in. szef Związku 
Piotr Duda, przewodniczący ZRG Krzysztof Dośla i kierownik 
Oddziału w Gdyni Aleksander Kozicki oraz instytucji państwo-
wych, m.in. prezes IPN dr Łukasz Kamiński.

– Przyklękam w pamięci i hołdzie o wszystkich tych, którzy 
polegli, zostali ranni, cierpieli, byli prześladowani przez całe lata 
i nigdy nie doczekali się od III RP elementarnej sprawiedliwości. 
Sprawiedliwości na poziomie prawnym, sprawiedliwości na po-
ziomie państwowym. Bo w sercach ludzi, Polaków, uczciwych, 
dumnych, zawsze byli, są i będą, nie mam co do tego żadnych 
wątpliwości – zapewnił Andrzej Duda.

Jak podkreślił prezydent, jest mu wstyd za III RP, która nie umiała 
skazać sprawców tej zbrodni, w której komunistycznych bandytów 
nazywano ludźmi honoru, a która z honorami wojskowymi i pań-
stwowymi pochowała większość oprawców z 1970 roku. Prezydent 
przypomniał, że przyczyną protestów była cyniczna podwyżka cen 
przed świętami Bożego Narodzenia, która postawiła wielu ludzi 
w dramatycznej sytuacji. – Robotnicy rozpoczęli protest w Stoczni 
Gdańskiej, potem w Gdyni. I stała się rzecz, która w komunizmie 
była normą. Mimo że było wiele godzin, aby podjąć dialog z pro-
testującymi ludźmi, władza komunistyczna rozmawiać nie chcia-
ła, bo nie umiała prowadzić żadnego dialogu ze społeczeństwem. 
Zastosowano to, co często stosowano w krajach komunistycznych, 
brutalną siłę wobec ludzi – mówił prezydent.

– Tamta krew przelana nie po to, żeby obalić władzę, bo nie 
taka myśl przyświecała wtedy robotnikom, tamta krew przelana 
za zwykłe ludzkie życiowe sprawy, za godność, poziom życia, za 
normalność, nie poszła na marne – wspominał prezydent, dodając, 
że to także z tej krwi zrodziła się „Solidarność”.

Prezydent poprosił obecnych na uroczystościach o wsparcie 
dla procesu naprawy Rzeczypospolitej. – Głęboko wierzę w to, że 
jesteśmy w stanie go dokonać, oddając także w tym najszerszym 
słowa znaczeniu sprawiedliwość wszystkim tym, którzy zostali po-
mordowani i poszkodowani. Cześć i honor ofiarom Grudnia 1970 
roku! Uczciwa, sprawiedliwa Polska, uczciwi sprawiedliwi Polacy, 
nie zapomną o Was nigdy – zakończył prezydent Duda.

(ach)

To już 45 lat minęło od masakry dokonanej na rozkaz 
odchodzącej ekipy Władysława Gomułki na robotnikach 
i uczniach Wybrzeża. Nikt z rzeczywistych sprawców 
i prowodyrów tej zbrodni nie poniósł odpowiedzialności. 
Pozostała pamięć, niesione przez młodzież białe drzwi, 
poczucie niesprawiedliwości i coroczne marsze w hołdzie 
tym, którzy za upomnienie się o chleb i wolność zapłacili 
cenę najwyższą…

wego Sącza, Olkusza i Ludźmie-
rza. Ich obecność była znakiem, 
ze tamte wydarzenia były ważne 
dla całej Polski.

Wśród uczestników uroczy-
stości, obok mieszkańców Gdy-
ni i rodzin poległych w Grudniu 
,byli pomorscy włodarze, samo-
rządowcy, dowództwo Marynar-
ki Wojennej RP i innych służb 
mundurowych, związkowcy 
pod swoimi sztandarami z portu 
Gdynia, Stoczni Gdynia, Stoczni 
Nauta, Stoczni Marynarki Wo-

jennej, OPEC, Poczty Polskiej, 
PKP, stoczniowej Grupy Remon-
towa, Zarządu Morskiego Portu 
Gdańsk, Radmoru, nauczyciele 
i wychowawcy z gdyńskiej oraz 
małopolskiej oświatowej „So-
lidarności”, górnicy z Piekar 
Śląskich, delegacja z Dolnego 
Śląska, kombatanci.

W kazaniu ks. biskup Zbi-
gniew Zieliński przypomniał 
dramat 17 grudnia 1970 roku, 
gdyński rozpaczliwy protest 
przeciwko przemocy władzy 
na ulicach Czołgistów, Czer-
wonych Kosynierów i innych, 
wspominał o zbrodniczych 
decyzjach władz PRL, o wal-
ce robotników o godne życie, 
o łączeniu wolności i solidar-
ności.

– Przywołujemy wspo-
mnienie „czarnego czwartku”, 
wydarzeń pisanych męczeńską 
krwią naszych ojców i braci. 
Szczególną nadzieję budzi 
obecność młodzieży. Wasza 
obecność dowodzi, że jest 
żywa pamięć o tamtych lu-
dziach i wydarzeniach – mówił 
ks. biskup Zieliński, wspomi-

nając też o trudzie wybaczania 
katom i miłosierdziu.

Wieczorem wyruszył marsz 
pamięci – Gdyńska Droga 
Krzyżowa. Na czele pochodu 
młodzież niosła drzwi, te same, 
na których niesiono ciało za-
strzelonego chłopca Zbyszka 
Godlewskiego – legendarnego 
Janka Wiśniewskiego.

Podczas przemarszu odczy-
tywane były dramatyczne wspo-
mnienia rodzin ofiar o poszu-
kiwaniu najbliższych, traumie 
pospiesznych pogrzebów. 

– Przywołujemy wydarze-
nia, które wpisały się w hi-
storię Polski. Do robotników 
śpieszących do codziennych 
zajęć strzelała milicja i woj-
sko. Jesteśmy tu po to, by dać 
świadectwo naszej pamięci. 
Dać świadectwo tego, że tam-

te tragiczne wydarzenia są czę-
ścią historii, częścią tożsamo-
ści mieszkańców tego miasta, 
częścią żywej pamięci – mówił 
przed pomnikiem Ofiar Grud-
nia 1970 Wojciech Szczurek, 
prezydent Gdyni i apelował, 
by „zdać świadectwo tego, 
czy ideały, za które oni zginęli 
są ideałami, które potrafimy 
w wolnej Polsce realizować”.

Gdyński prezydent przypo-
mniał też o bezkarności spraw-
ców zbrodni

– Po 25 latach nie padną tu po 
raz pierwszy słowa, że domaga-
my się osądzenia winnych tego 
dramatu. Nie ma już kogo osą-
dzać. Wolna Polska nie potrafiła 
dać prostego świadectwa spra-
wiedliwości. Czy dzisiaj godność, 
ta wielka idea, o której wtedy za-
marzyli idący do pracy robotnicy, 
czy w wolnej Polsce jest w pełni 
respektowana? – pytał retorycz-
nie Wojciech Szczurek.

Złożono wieńce i kwiaty 
i odczytano Apel Poległych 
z nazwiskami ofiar grudniowej 
masakry.

Artur S. Górski

Gdynia oddała hołd 

W historii Polski są daty 
o szczególnie histo-
rycznym znaczeniu, 

a zarazem głębokiej symbolice. 
To daty naznaczone cierpieniem, 
poczuciem niesprawiedliwości, 
wyrządzonej krzywdy, zaciera-
nej prawdy i nigdy nierozliczo-
nych zbrodni, zbrodni bez katów 
i oprawców – napisał marszałek 
Sejmu Marek Kuchciński w li-
ście odczytanym przez Krzysz-
tofa Doślę, przewodniczącego 
ZRG NSZZ „Solidarność”.

W czwartkowy wieczór 17 
grudnia jak co roku ulicami Gdy-
ni przeszli mieszkańcy, którzy 
pamiętają o tych, którzy na tych 
samych ulicach domagali się spra-
wiedliwości w 1970 roku. Tym ra-
zem było dużo młodzieży.

Nim kilkusetosobowy pochód 
wyruszył na plac Wolnej Polski 
w kościele pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, w parafii, któ-
rej proboszczem był ks. Hilary 
Jastak, wielki patriota, opiekun 
gdyńskich robotników, przy od-
nowionej kaplicy Ludzi Morza 
ustawiły się rzędy związkowych 
i szkolnych sztandarów. Uroczy-
stość rozpoczęła piosenka z lat 
80. „Ojczyzno ma”.

I znów okazało się, że mło-
dzież nie jest obojętna. To ona 
zadbała o oprawę muzyczną, 
a honorową asystę w świątyni 
wystawiła klasa mundurowa 
XII LO w Gdyni.

Wśród stoczniowców, doke-
rów, uczniów gdyńskich szkół 
byli górnicy z KWK Julian, hut-
nicy z Huty Sendzimira, robotni-
cy z Wałbrzycha oraz uczniowie 
z Krakowa, Nowego Targu, No-

Gdynia, ulica Świętojańska.
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PREZYDENT W ROCZNICĘ GRUDNIA ’70

III RP nie zdała egzaminu 
ZE SPRAWIEDLIWOŚCI

Prezydent Andrzej Duda przy pomniku Ofiar Grudnia 1970 
w Gdyni.
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ZWIĄZEK

Oddział Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Soli-
darność” w Starogardzie 
Gdańskim obejmuje dzie-
więtnaście organizacji. 
Wśród nich – dwie po-
wstałe w 2015 roku.

W 1981 roku na oddział 
składało się nawet 
kilkadziesiąt organi-

zacji, jednak część z nich nie 
wznowiła działalności po 1989 
roku, kiedy to reaktywowano 
Związek. Wiele dużych zakła-
dów zniknęło z mapy miasta, 
wśród nich Nadbałtyckie Za-
kłady Obuwnicze „Neptun” 
czy fabryka ogniw i baterii 
Centra. Przetrwały natomiast 
między innymi organizacje za-
kładowe NSZZ „Solidarność” 
w Fabryce Mebli Okrętowych 
FAMOS, w Szpitalu dla Ner-
wowo i Psychicznie Chorych, 
w Spółdzielni Inwalidów PO-
MORZANKA i w PKS, a tak-
że Komisja Międzyzakładowa 
Pracowników Oświaty i Wy-
chowania Ziemi Kociewskiej 
i Komisja Międzyzakładowa 
w Zakładach Farmaceutycz-
nych POLPHARMA SA. Po 
1989 roku pojawiły się też 
nowe zakłady pracy, w których 
powstały organizacje „Solidar-
ności”. Przykładem może być 
Dovista Polska. W 2015 roku 
zarejestrowano również orga-
nizacje związkowe w Przed-
siębiorstwie Wodociągów 
i Kanalizacji STAR-WIK oraz 
w Banku Spółdzielczym. Po-
wstała też Komisja Terenowa 
NSZZ „S” Powiatu Starogardz-
kiego przy Oddziale RG NSZZ 
„S” w Starogardzie Gdańskim. 
Jak widać, od powstania „So-
lidarności” w oddziale zaszły 
duże zmiany. 

– Teraz organizacje mają 
niełatwe zadanie realizowania 
potrzeb pracowniczych. Głów-
nymi elementami działalności 
są układy zbiorowe, negocjacje 
dotyczące wynagrodzeń i bez-
pieczeństwa, wypracowywanie 
pozytywnych relacji między 
związkami a pracodawcą. Proble-
my z dialogiem pojawiają się nie 
tylko na szczeblu krajowym, ale 
również w zakładach – podkre-
śla kierownik Oddziału Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „So-

lidarność” w Starogardzie Gdań-
skim Zdzisław Czapski.

Jeśli chodzi o układy zbioro-
we, za wzór może uchodzić ten 
wynegocjowany przez Komisję 
Międzyzakładową w Zakładach 
Farmaceutycznych POLPHAR-
MA SA. Obowiązujący w tej 
firmie układ zbiorowy uchodzi 
za jeden z najlepszych w  woje-
wództwie. – Na naszym układzie 
zbiorowym wzorowało się wiele 
firm farmaceutycznych – mówi 
z dumą przewodniczący Le-

szek Świeczkowski. – Zawiera 
się w nim cały szereg zapisów 
gwarantujących zasady pracy, 
płacy, bezpieczeństwa, działal-
ności socjalnej i związkowej 
oraz współpracy z pracodawcą. 
Co najważniejsze, jest przestrze-
gany, a z tym bywa przecież róż-
nie. Profesjonalizm jest zauważa-
ny przez młodych pracowników, 
którzy decydują się na zapisanie 
do związku. W ciągu ostatnich 
dwóch lat dołączyło do nas 140 
osób. Rozwój najlepiej odzwier-
ciedla zaufanie, jakim darzą nas 
ludzie. 

Jego słowa potwierdza wy-
różnienie dla tej organizacji za 
wzrost liczby członków w 2014 
roku, natomiast Organizacja Za-
kładowa NSZZ „Solidarność” 
w Fabryce Mebli Okrętowych 
FAMOS w 2013 roku dostała 
nagrodę główną dla organizacji 
zrzeszającej procentowo naj-
więcej członków Związku w 
stosunku do liczby wszystkich 
zatrudnionych pracowników.

Oddział ma jedną z najlicz-
niejszych reprezentacji Piel-14 grudnia przedstawiciele organizacji zakładowych 

i międzyzakładowych NSZZ „Solidarność” z Od-
działu Starogard Gdański zebrali się na tradycyjnym 

spotkaniu opłatkowym.
Gośćmi uroczystości byli przewodniczący Zarządu Regionu 

Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla, Janusz Stan-
kowiak, prezydent Starogardu Gd. oraz starogardzki proboszcz ks. 
Janusz Lipski, od dawna udzielający tamtejszej „Solidarności” 
duchowego wsparcia. Ksiądz proboszcz złożył zebranym życze-
nia, przywołując elementy nauczania papieża Franciszka. – Ży-
czę, żebyśmy w nowym roku  byli jeszcze bardziej zaangażowani 
w służbę innym – powiedział przewodniczący Dośla.

Opłatek w Oddziale ZRG w Starogardzie Gdańskim.

ODDZIAŁ ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 
W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

Tradycje i nowe organizacje
grzymek Ludzi Pracy – ostatnio 
ich liczba oscylowała między 
300 a 500 osób. Nic dziwnego 
– w Starogardzie Gdańskim 
powstał w 1980 roku sztandar 
Międzyzakładowego Komi-
tetu Strajkowego, na którym 
znajduje się wizerunek Mat-
ki Boskiej Częstochowskiej. 
Sztandar wyhaftowano w za-
kładzie ciotki księdza Henry-
ka Jankowskiego, kapelana 
„Solidarności”.

Zdzisław Czapski podkreśla, 

że z przyczyn ekonomicznych 
organizacja imprez sportowych 
i integracyjnych jest bardzo trud-
na. Mimo to w oddziale odbywa 
się turniej szachowy (przedtem 
były jeszcze piłkarski i tenisa sto-
łowego). Godny podkreślenia jest 
fakt, że w zeszłym roku głównym 
sponsorem Maratonu „Solidarno-
ści” były Zakłady Farmaceutycz-
ne POLPHARMA SA. Poza tym 
poszczególne komisje organizują 
imprezy i wyjazdy o charakterze 
zamkniętym.

– W roku 2015 organizowa-
liśmy wycieczki turystyczno-
-krajoznawcze. Urządzamy też 
różne festyny – opowiada Ed-
mund Zieliński, przewodniczą-
cy Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” w Szpitalu dla 
Nerwowo i Psychicznie Cho-
rych im. Stanisława Kryzana. 
– Podstawową działalnością 
naszej organizacji są jednak 
sprawy pracownicze, między 
innymi na koniec roku zostało 
podpisane porozumienie pła-
cowe.

MarWer

Opłatek  
w starogardzkiej „S”

Spotkanie ze świadkiem historii i prezentacja oryginalnych 
dokumentów z epoki – taką możliwość uzupełnienia stan-
dardowych zajęć historii oferuje szkołom Region Gdański 
NSZZ „Solidarność”. Takie żywe lekcje historii cieszą się coraz 
większym zainteresowaniem, w czym duża zasługa nauczycie-
li zrzeszonych w oświatowej „S”, którzy zapraszają doświad-
czonych związkowców do swoich placówek edukacyjnych.

Lekcje historii

W dniach 11 i 14 grudnia 2015 r. z możliwości spotkania z Ro-
manem Stegartem z Działu Informacji i Promocji Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S”, uczestnikiem wydarzeń Grudnia 

1970 r., Sierpnia 1980 i stanu wojennego, skorzystało aż 280 uczniów 
z chojnickich szkół: Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Choj-
nickich oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. TOW „Gryf 
Pomorski”. W czasie lekcji młodzież mogła zapoznać się z przebiegiem 
protestów społecznych w PRL przeciwko komunistycznej władzy od 
pierwszego, mało znanego strajku w 1948 r. aż do pierwszych wol-
nych wyborów prezydenckich w 1990 r. Najwięcej czasu poświęcono 
zbrodni Grudnia 1970 i powstaniu „S” dekadę później. – Znałem dwie 
osoby, które zginęły w Gdyni. Pamiętam moment, w którym kilka osób 
podchodzi do zakładu pracy i padają strzały. Władza pod wodzą gene-
rała Jaruzelskiego z zimną krwią mordowała ludzi. W Gdyni strzelano 
bezpośrednio do ludzi na dworcu. Pogrzeby wszystkich zabitych od-
bywały się w nocy – mówił Roman Stegart, który wspomniał również 
o innych represjach wobec uczestników strajków.

– Młodzież z ciekawością zapoznała się z bogatym materiałem 
źródłowym przygotowanym na spotkania – zdjęciami, filmami, pla-
katami a nawet ocenzurowanymi kartkami świątecznymi. Ucznio-
wie mogli się dowiedzieć, czym była „bibuła”, czyli literatura dru-
giego obiegu. Relacja bezpośredniego uczestnika wydarzeń zrobiła 
duże wrażenie. Młodzież chętnie zadawała pytania – podsumował 
Ryszard Poznań, nauczyciel i członek „S” w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 1 im. TOW „Gryf Pomorski”. Potwierdzają 
to opinie uczniów. – Dzięki takim spotkaniom więcej dyskutujemy. 
W ramach przygotowania obejrzeliśmy film o stanie wojennym, 
który kojarzy mi się z czymś tragicznym, systemem narzuconym 
siłą – mówił po spotkaniu jeden z uczniów Robert Narloch.

– Takie lekcje są bardzo ciekawym urozmaiceniem normalnych 
zajęć. Żywa historia z pewnością bardziej przemawia do młodzieży 
– potwierdza Krzysztof Bigus, nauczyciel historii w LO im. Filoma-
tów Chojnickich, skarbnik Komisji Międzyzakładowej NSZZ „S” 
Pracowników Oświaty, Wychowania i Kultury w Chojnicach.

Dodajmy, że w grudniu 2015 r. odbyła się jeszcze jedna, wyjąt-
kowa żywa lekcja historii. Na obchody 45 rocznicy zbrodni Grud-
nia 1970 do Gdańska przyjechała 50-osobowa grupa młodzieży 
z Małopolski, zorganizowana przez tamtejszą oświatową „S”.

(MarWer, ACH)

Członkowie oddziału aktywnie uczestniczą w akcjach 
organizowanych przez Związek.

Rozwój Związku i upraw-
nienia organizacji związ-
kowej były tematami 

szkolenia dla członków NSZZ 
„Solidarność” w Dovista Polska 
4 stycznia 2016 r. w siedzibie 
Oddziału „S” w Tczewie, które 

poprowadzili pracownicy Dzia-
łu Szkoleń Regionu Gdańskiego 
Tadeusz Grubich i Przemysław 
Sąpór. W polskim oddziale duń-
skiego producenta drewnianych 
drzwi i okien, mieszczącym się 
w Wędkowach na Kociewiu, do 

„S” należy 330 z ponad 1800 
pracowników. Systematyczne 
szkolenia i usprawnianie komu-
nikacji między pracownikami to 
strategia rozwoju przyjęta przez 
zakładową „S”.

(ach)
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Szkolenie dla pracowników Dovisty



15Nr 1/styczeń 2016

EKONOMIA

 €
Irlandia

Finlandia

Wlk. Brytania

Niemcy

średnia EU

Portugalia

Czechy

POLSKA

Litwa

          19 458
        16 500  
           13 359
      8130
    7289
   4104
   919
   730
166

w euro, rocznie

Kwota wolna od podatku w UE

Polskie państwo od 25 lat specjalizuje się w specyficz-
nej dziedzinie – „przykręcania śruby” słabszym grupom 
społecznym i jednocześnie wyjątkowej ustępliwości wo-
bec silniejszych. Przez dekady to zagraniczne koncerny 
i najbogatsi biznesmeni mogli liczyć na różnego rodzaju 
zwolnienia podatkowe, preferencyjne warunki, umorzenia 
zaległych należności wobec instytucji państwowych itp., 
itd. Tymczasem najlepszą drogą do rozwoju gospodarczego 
jest pozostawienie jak największej ilości pieniędzy w kie-
szeniach zwykłych pracowników. Jednym z instrumentów 
w tym celu jest wysoka kwota wolna od podatku.

mało w porównaniu z innymi 
państwami. Gorzej jest tylko 
na Litwie (kwota wolna 166 
euro). W Bułgarii i na Wę-
grzech w ogóle nie stosuje się 
tego instrumentu podatkowe-
go. Trzeba jednak pamiętać, 
że jego brak może być równo-
ważony innymi działaniami, 
np. niską skalą podatkową 
dla najgorzej zarabiających 
i wysokimi progami „późno 
wpychającymi” do wyższej 
skali. W Austrii kwota wolna 
wynosi 11 000 euro, w Finlan-
dii 16 500 euro, w Niemczech 
8130 euro, w Wielkiej Brytanii 
9440 funtów, czyli około 13 360 
euro. Jeśli ktoś myśli, że wyso-
ka kwota wolna od podatku 
jest przywilejem najbogatszych 
państw, myli się. W Hiszpanii 
kwota wolna wynosi 17 707 
euro (24 razy więcej niż w Pol-
sce!), w Portugalii 4104 euro, 
w Czechach 919 euro.

Porównywanie samych liczb 
nie jest oczywiście do końca 
precyzyjne, ponieważ w po-
szczególnych państwach różnie 

wygląda ogólna sytuacja gospo-
darcza, sytuacja finansowa pra-
cowników oraz inne elementy 
systemu podatkowego i polityki 
społecznej. Jednak Polska wypa-
da fatalnie także w innych zesta-
wieniach. Obecnie obowiązująca 
kwota wolna oznacza, że tylko 
6 proc. przeciętnych rocznych 
dochodów Polaków pozostaje 
nieopodatkowanych. Gorzej jest 
tylko w Szwecji (5 proc.), w któ-
rej świadomie przyjęto model 
państwa socjalnego z wysokim 
opodatkowaniem. W większości 
państw UE nieopodatkowanych 
pozostaje od kilkunastu (Estonia, 
Włochy) przez 30 proc. (Austria, 
Portugalia, Wielka Brytania) aż 
do ponad 70 proc. pensji (Cypr, 
Hiszpania, Malta).

Brak waloryzacji

Niska kwota wolna od podat-
ku w Polsce to m.in. efekt bra-
ku jej waloryzacji. Ostatni raz 
wysokość kwoty była aktuali-
zowana w 2006 r. Od momentu 
przejęcia władzy przez koalicję 
PO-PSL w 2007 r. kwota wolna 
pozostaje na niezmienionym 
poziomie, mimo że w tym cza-
sie ceny wzrosły o około 18 
proc. Nominalnie wzrosły także 
wynagrodzenia, co oznacza, że 
szybciej przekraczamy granicę 
nieopodatkowanego dochodu 
i zaczynamy płacić podatki. I to 
jest wyjaśnienie braku walory-
zacji. Nie podnosząc wysokości 
kwoty wolnej, podobnie jak nie 
waloryzując progów dochodo-
wych podnoszących skalę podat-
kową z 18 do 32 proc., kolejne 
rządy PO-PSL bez formalnego 
zwiększania podatków faktycz-
nie z roku na rok podnosiły da-
niny publiczne. Dobrze pokazuje 
to relacja kwoty wolnej do płacy 
minimalnej. Na początku lat 90. 
była ona równa 7-8 minimalnym 
wynagrodzeniom miesięcznym, 
dziesięć lat temu jedynie 4 pen-
sjom, a obecnie już niecałym 2 
pensjom minimalnym.

Było to działanie antyro-
zwojowe (o czym dalej), ale 
także wysoce nieetyczne. Ci 
sami parlamentarzyści, którzy 

odrzucali w ostatnich latach 
kolejne wnioski o podniesienie 
kwoty wolnej, pobierają bo-
wiem co miesiąc 2473 zł diety 
poselskiej – uwaga – wolnej od 
opodatkowania. Rocznie daje 
to 29 676 zł swoistej kwoty 
wolnej dla kilkuset „wybrań-
ców narodu”.

Cel: rozwój

8002 zł – tyle ma wynosić 
kwota wolna od podatku we-
dług projektu ustawy o zmianie 
ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, złożonego 
do Sejmu przez prezydenta An-
drzeja Dudę 1 grudnia 2015 r. 
Ten projekt ma być podstawą 
prac parlamentarno-rządowych 
w 2016 r., tak aby wyższa kwo-
ta wolna obowiązywała w roz-
liczeniach podatkowych już od 
stycznia 2017 r. W prezydenc-
kim uzasadnieniu czytamy, 
że „w obowiązującym stanie 
prawnym kwota wolna od 
podatku jest niedostosowana 
do realiów społeczno-gospo-
darczych”, a jej podniesienie 
„w sposób istotny poprawi 
sytuację ekonomiczną osób 
uzyskujących dochody na po-
ziomie uznawanym za mini-

Uwolnić kwotę wolną!

Termin „kwota wolna” 
zrobił w 2015 r. zawrotną 
karierę. Jej podniesienie 

było, obok powrotu do niższe-
go wieku emerytalnego oraz 
wprowadzenia świadczenia 
500 zł na każde drugie i kolejne 
dziecko, jedną ze sztandarowych 
propozycji programowych, które 
dały wyborcze zwycięstwa An-
drzejowi Dudzie i PiS. Mówiąc 
o kwocie wolnej, mamy na my-
śli wysokość dochodu, która nie 
skutkuje powstaniem obowiązku 
podatkowego. Dopiero po prze-
kroczeniu tej bariery nasz do-
chód jest opodatkowany. Jest to 
jeden z najbardziej popularnych 
na świecie instrumentów podat-
kowych, w Polsce określony 
w art. 27 ust. 1 Ustawy z 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (PIT).

Na szarym końcu

Kwota wolna od podat-
ku w Polsce wynosi obec-
nie 3091 zł, czyli około 730 
euro. To wręcz śmiesznie 

Kwota wolna musi rosnąć!
Ile powinna wynosić kwota wolna od podatku? Wskazówkę, 
a właściwie prawne zobowiązanie dla rządu, wyznaczył Try-
bunał Konstytucyjny, który w orzeczeniu z 28 października 
2015 r. uznał obecne przepisy ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych ustalające kwotę wolną od podatku 
za niezgodne z konstytucją. Zgodnie z wyrokiem trybunału 
stracą one moc 30 listopada 2016 r. Od grudnia kwota wol-
na powinna wynosić co najmniej 6504 zł rocznie. Dlaczego 
właśnie tyle? To obecnie obowiązująca prawna granica 
minimum egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa 
domowego. Trybunał Konstytucyjny uznał, że dochody nie-
wystarczające do zapewnienia takiego minimum nie powin-
ny być opodatkowane. Innymi słowy – jeśli kogoś nie stać 
na godne utrzymanie, nie powinien ponosić ciężaru płacenia 
podatków. Co ważne, trybunał w swojej decyzji powołał się 
na konstytucyjną zasadę (art. 2) mówiącą, że „Polska jest 
demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym 
zasady sprawiedliwości społecznej”. Trybunał Konstytucyjny 
uznał również, że przepisy nieuwzględniające waloryzacji 
kwoty wolnej od podatku są niezgodne z konstytucyjnym 
prawem ochrony własności.

od których to się nie opłaca, 
bo i tak potem „odebraliby” je 
w postaci pomocy społecznej), 
poprawa sytuacji finansowej 
podatników i danie impulsu 
rozwojowego dla gospodarki. 
Kwota wolna jest też realizacją 
zasady społecznej sprawiedli-
wości podatkowej. 

Szacuje się, że podwyższe-
nie kwoty wolnej od podatku 
zmniejszy dochody państwa z ty-
tułu podatku PIT o 10 mld zł. To 
dużo, stąd nie dziwi, że ze stron 
rządowych słychać zapowie-
dzi stopniowego dochodzenia 
do kwoty wolnej w wysokości 
8002 zł. Rozłożenie tego ciężaru 
dla budżetu np. na dwa lata po-
zwoliłoby zrównoważyć koszty 
pozytywnymi efektami pozosta-
wienia więcej pieniędzy (około 
20 mld zł rocznie) w portfelach 
obywateli. Większe dochody 
oznaczają większą konsumpcję 
(dla państwa – większe dochody 
z tytułu podatku VAT), a ta z ko-
lei większą produkcję (większe 
dochody z tytułu podatku CIT). 
W końcowym efekcie rosną nie 
tylko dochody budżetowe, ale 
również liczba miejsc pracy. 
Warto zatem wreszcie uwolnić 
kwotę wolną od podatku!

Adam Chmielecki

Hiszpania

Cypr

Finlandia

Wlk. Brytania

Austria

Chorwacja

Niemcy

Czechy

POLSKA

Udział kwoty wolnej od podatku w średniej 
rocznej pensji

w proc.

           73
    71 
           40
         38
    32
  28
9      20
   7   8
16  6

mum socjalne”. Rzeczywiście, 
ponad 8000 zł kwoty wolnej od 
podatku oznaczałoby automa-
tyczne podniesienie rocznego 
dochodu każdego Polaka o 900 
zł. Osoby najmniej zarabiające 
w ogóle nie płaciłyby podatku 
dochodowego.

Trzeba jednak pamiętać, że 
kwota wolna nie jest instru-
mentem polityki społecznej. 
Jej głównym celem nie jest 
zmniejszanie różnic społecz-
nych, ale prowadzenie skutecz-
nej polityki fiskalnej (czyli nie-
pobieranie podatków od tych, 
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MAGAZYNEK PODRĘCZNY

Cytat miesiąca

„

4164,01 zł
Tyle wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
brutto w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 
2015 r. (w podmiotach, w których liczba zatrudnio-
nych przekracza 9 osób). To oznacza wzrost o 1,3 
proc. w porównaniu z październikiem 2015 r. i o 4 
proc. w porównaniu z listopadem 2014 r.

pod redakcją Martyny Werry

Nowy rok, nowe 
umowy czasowe

BĘDZIE MOŻNA SIĘ POZBYĆBĘDZIE MOŻNA SIĘ POZBYĆstarych sprzętów

Co trzeci 
50-latek 
utrzymuje się 
z pracy

STAŻYŚCI PRACUJĄ ZA DARMO

Z
 

G
A

L
E

R
II

D O B O S Z  J A N A więcej na www.solidarnosc.gda.pl

”

Jedynie 36 proc. Polaków 
w tym wieku utrzymuje się 
z pracy zawodowej. W 43 proc. 
przebadanych firm osoby, któ-
re przekroczyły pięćdziesiątkę, 
stanowiły 5 proc. wszystkich za-
trudnionych lub mniej. Główną 
przeszkodą w znalezieniu etatu 
jest dla pięćdziesięciolatków brak 
stanowisk odpowiednich dla tej 
grupy wiekowej.                      

W 2016 roku pracodawca będzie mógł zawrzeć z pracowni-
kiem tylko trzy umowy na czas określony, przy czym łączny okres 
obowiązywania umów nie będzie mógł trwać dłużej niż 33 mie-
siące. Jakakolwiek przerwa między tymi umowami będzie bez 
znaczenia. Zmienia się też okres wypowiedzenia umowy o pracę 
na czas określony – będzie uzależniony od stażu i wyniesie od-
powiednio 2 tygodnie dla stażu do pół roku, 1 miesiąc dla stażu 
do 3 lat i 3 miesiące dla stażu powyżej 3 lat. Co ważne: obecne 
umowy o pracę na czas określony zawarte na dłużej niż 6 miesię-
cy będą już podlegały nowym przepisom.                                

Ponad połowa (50,95 
proc.) pracodawców korzysta 
z usług stażystów, ale tylko 
niecałe 40 proc. z nich płaci 
im za pracę. Jeszcze mniejsze 
są szanse na dalsze zatrudnie-
nie. Jedynie 14 proc. deklaru-
je, że zatrudnia większość sta-
żystów po zakończeniu okresu 
próbnego. 60,25 proc. rezy-
gnuje z dalszej współpracy ze 
stażystami.

       

Coraz więcej firm sprawdza, jakie treści kandydaci na pracow-
ników udostępniają w mediach społecznościowych i jakim posłu-
gują się przy tym słownictwem. Należy uważać również na kon-
trowersyjne fotografie. – Jeżeli ktoś będzie poprzez zamieszczane 
fotografie propagował np. twórczość uliczną, która pochwala 
rasizm albo która godzi w podstawowe zasady etyki, to takie 
zdjęcie może „zablokować” kandydata. Nawet jeżeli ktoś wrzuci 
zdjęcie z imprezy z papierosem czy z butelką, to część firm może 
nie zaakceptować tego, że ich potencjalny przyszły pracownik 
tak prezentuje się w sieci, zwłaszcza kiedy ma być np. osobą od-
powiedzialną za reprezentowanie firmy na zewnątrz – ostrzega 
Paweł Wierzbicki z firmy Michael Page.                                     

W Polsce przeznacza się na 
edukację 4,8 proc. PKB (jest 
to suma publicznych pienię-
dzy i wydatków ponoszonych 
przez rodziców). Dla porów-
nania: w Norwegii jest to 6,5 
proc. dochodu narodowego, 
w Wielkiej Brytanii – 6,2 proc., 
w Portugalii – 5,9 proc. Mimo 
to uczniowie każdego z tych 

Stopa bezrobocia rejestro-
wanego w Polsce w listo-
padzie 2015 r. wyniosła 9,6 
proc. Tyle samo – 9,6 proc. 
– wynosiła w październi-
ku 2015 r. W listopadzie 
2014 r. wynosiła 11,4 proc.

Liczba oddanych do 
użytkowania mieszkań 
w listopadzie 2015 r. 
wzrosła o 2,6 proc. 
w porównaniu z po-
przednim miesiącem 
i wyniosła 13 891.

Wyrzuciliście wszystkich, którzy byli krytyczni wobec waszej 
koalicji. Został jeden Jan Pospieszalski. Pod Waszymi rządami 
wyleciałam z telewizji publicznej rządzonej przez pani kumpli 
z partii! Mam wymieniać nazwiska? Wstydu nie macie! Nic nie 
wiecie o wolności słowa – pod waszymi rządami powstał drugi 
obieg: niezależnej informacji, portali i filmów dokumentalnych, 
które były zakazane!

Joanna Lichocka, posłanka PiS, 30. 12.2015 r. 
do Agnieszki Pomaski (PO) 

Sklepy z elektroniką będą 
musiały przyjąć przyniesiony 
przez nas stary sprzęt elektro-
niczny, nawet wtedy, kiedy nie 
będziemy chcieli kupić nowe-
go. Takie rozwiązanie przewi-
duje nowa ustawa o zużytym 
sprzęcie elektronicznym. Pod 
kilkoma jednak warunkami. Po 
pierwsze, dłuższy bok sprzętu 
nie może przekraczać 25 cm. 
Po drugie, dotychczas stary 
sprzęt musiał przyjąć sprze-
dawca, jeśli decydowaliśmy się 
na kupno nowego. Teraz musi 
przyjąć nawet wtedy, kiedy nie 
chcemy kupić nowego. Doty-
czy to jednak sklepów o po-
wierzchni ponad 400 m kw.

Nowością jest także to, 
że przy dostawie np. pralki 
do domu sprzedawca będzie 

musiał zabrać starą, jeśli wy-
razimy taką chęć. Będzie mógł 
natomiast odmówić zabrania 

sprzętu, jeśli kupimy np. pral-
kę, a będziemy chcieli oddać 
lodówkę.                                 

 

Szukasz pracy? Nie hejtuj
      Po co rozmowa 
   kwalifikacyjna? 
 Wystarczą ich fejsbuki...

Stawiam na 
młodych: 

zatrudniam TYLKO 
stażystów

krajów wypadli gorzej od Po-
laków w wynikach międzyna-
rodowych badań umiejętno-
ści. W przeliczeniu na ucznia 
przeznacza się w Polsce około 
7 tys. dolarów. W Stanach 
Zjednoczonych jest to 15 tys. 
dolarów, mimo to tamtejsi 
uczniowie również osiągnęli 
gorsze wyniki od Polaków.   

Najmądrzejsze DZIECI 

4,4 mld zł dochodów budżetowych ma 
przynieść w 2016 r. podatek bankowy, który 
– wbrew nazwie – zapłacą także SKOK-i, 
firmy ubezpieczeniowe i pożyczkowe. Nowy 
podatek wyniesie w skali roku 0,44 proc. 
wartości aktywów danej instytucji (z wyjąt-
kiem obligacji skarbowych). 
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ZWIĄZEK

24 grudnia większość sklepów czynna była tylko do godziny 
14. Pracownicy handlu, tak jak większość Polaków, mieli  moż-
liwość spędzenia Wigilii Bożego Narodzenia z rodziną, a nie 
w pustych tego wieczoru sklepach. To efekt kilkuletniej już akcji 
„S”, która konsekwentnie apeluje do sieci handlowych o skrócenie 
czasu pracy 24 grudnia. W Wigilię większość dyskontów i mar-
ketów była czynna do godz. 14 (m.in. Biedronka, Lidl, Tesco). 
Nawet najdłużej pracujący zazwyczaj pracownicy sieci Auchan  
skończyli pracę już o godz. 15. 

– Praca w godzinach popołudniowych, wtedy kiedy większość 
Polaków przygotowuje się do wieczerzy wigilijnej, to zdecydowa-
nie zły obyczaj. Z wielkim zadowoleniem obserwujemy, że nasze 
wysiłki przyniosły pozytywny skutek – mówi Alfred Bujara, 
przewodniczący handlowej „S”.

(ach)

Wigilia uszanowana

Pracownicy wielu sklepów sieci Biedronka w ostatnich dniach 
przed świętami Bożego Narodzenia otrzymali opłatki ze świątecz-
nymi życzeniami. Nie byłoby w tym nic oryginalnego, gdyby nie 
fakt, że akcję przeprowadzili… liderzy „Solidarności” w Jeroni-
mo Martins Polska. Ten bez wątpienia bardzo oryginalny i godny 
naśladowania pomysł promocji działalności związkowej już za-
owocował rozwojem „S” w Biedronce. Do Związku przystąpiło 
siedmiu nowych członków. – Akcję rozdawania opłatków pracow-
nikom naszej firmy przeprowadzamy już po raz drugi. Chcemy 
pokazać, że działacze związkowi są z pracownikami, pamiętają 
o nich, nie tylko od święta, ale także na co dzień – wyjaśnia Ro-
bert Jacyno, wiceprzewodniczący KZ NSZZ „S” i przewodni-
czący KO NSZZ „S” w Gdańsku w Jeronimo Martins Polska sp. 
z o.o. Na Pomorzu związkowe opłatki otrzymali m.in. pracownicy 
Biedronki w Gdańsku, Skarszewach, Tczewie, Gniewie, Pelplinie, 
Pruszczu Gdańskim i Cieplewie.

Przewodniczący „S” w JMP Piotr Adamczyk podczas opłatko-
wej akcji złożył pracownikom życzenia radosnych świąt Bożego 
Narodzenia spędzonych w rodzinnym gronie oraz godnych, bez-
piecznych i stabilnych warunków pracy i płacy. To chyba uniwer-
salne życzenia dla wszystkich pracowników.

(ach)

Uroczyste wręczenie stypendiów z Funduszu Stypendialne-
go NSZZ „Solidarność” dla uzdolnionych i aktywnych uczniów 
ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Grudnia ’70 w Łęgowie 
koło Pruszcza Gdańskiego nastąpiło 18 grudnia podczas szkolnej 
akademii poświęconej zbrodni Grudnia ’70. Stypendia otrzymali 
Aneta Kuśmierska i Amadeusz Piwowar. Dołączyli tym samym 
do grona 33 uczniów z innych szkół z terenu całego województwa 
pomorskiego, którzy otrzymali stypendia zgodnie z hasłem „35 
stypendiów na XXXV-lecie Związku”.

W uroczystości w Łęgowie wzięli udział uczniowie, rodzice, 
nauczyciele i rodziny ofiar zbrodni Grudnia 1970. Region Gdański 
NSZZ „S” reprezentowali skarbnik Stefan Gawroński oraz Rena-
ta Tkaczyk, dyrektor Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy.

(ach)

Opłatki od liderów 
„S” w Biedronce

Kolejne stypendia 
NSZZ „Solidarność” 

„Najtańszym towarem 
w marketach są pracow-
nicy”, „Tania siła robocza 
w promocji”, „My pracu-
jemy, wy zarabiacie”, „Za-
graniczna manipulacja, 
hipermarketowa koloni-
zacja” – pod takimi hasła-
mi pikietowali 15 grudnia 
przed siedzibą Jeronimo 
Martins Polska SA pracow-
nicy sieci Biedronka.

Związkowcy z „Solidar-
ności” protestowali prze-
ciwko odmowie zarządu 

spółki negocjacji płacowych, 
ale również przeciwko utrud-
nianiu działalności związkowej. 
Wskazywali także na ciężkie 
warunki pracy osób zatrudnio-
nych w sieci Biedronka.

– Pracodawca odmówił 
nam negocjacji płacowych na 
rok 2016. Usłyszeliśmy, że 
w przyszłym roku podwyżkę 
otrzymają tylko nieliczni. Jest 
to kolejny rok z rzędu, kiedy 
niesprawiedliwie będą przypi-
sane podwyżki – mówił Piotr 
Adamczak, przewodniczący 
OZ NSZZ „S” w JMP SA. 
– Domagamy się także sprawie-
dliwego systemu premiowania 
pracowników oraz zmiany re-
gulaminu wynagradzania.

Piotr Adamczak odczytu-
jąc petycję, która miała zostać 
wręczona zarządowi spółki 
Jeronimo Martins Polska SA, 
mówił również o konieczno-
ści zwiększenia zatrudnienia 
w sklepach Biedronki i cen-
trach dystrybucji, o nierespek-
towanym przez zarząd prawie 
do zrzeszania się.

– Postulujemy podpisanie 
z pracodawcą porozumienia 
o współpracy – mówił Piotr 
Adamczak. – Konieczne jest 
bowiem uregulowanie naj-
ważniejszych zasad współpra-

cy pracodawcy oraz związku 
zawodowego NSZZ „Solidar-
ność” działającego w Jeronimo 
Martins Polska SA.

Pikietujący domagali się 
również przywrócenia do pracy 
działacza związkowego Barto-
sza Podsadni z Jarocina, który 
został zwolniony niezgodnie 
z przepisami kodeksu pracy. 
Pracodawca wypowiedział mu 
umowę bez konsultacji związ-
kowych.

– Zebraliśmy się dzisiaj pod 
oknami tego biurowca, aby po-
wiedzieć stanowczo: „dość”. 
Może z okien tego wysokiego 
biurowca nie widać szarego pra-
cownika, może z jego okien nie 
widać ciężkiej pracy pracowni-
ków, którzy są na dole w skle-
pie – mówił Robert Jacyno, 
zastępca przewodniczącego OZ 
NSZZ „S” w JMP SA. – Każe 
nam się malować trawę na zie-
lono, kiedy przyjedzie prezes 
spółki. Pan prezes ma błędną 
percepcję tego, co się dzieje 
w sklepach. Mam propozycję, 
aby on i inni zarządzający zeszli 
na dół i zobaczyli, jak wygląda 
faktycznie praca. Kilka tygodni 
temu byliśmy tu i widzieliśmy, 
jak kasjerka ciągnęła paletę 
wody zwykłym paleciakiem 
ręcznym. Dlaczego ją ciągnęła? 
Bo trzeba wykonywać polece-
nia, trzeba pracować szybko. 
Nawet jeśli jest to niezgodne 
z przepisami.

Robert Jacyno tłumaczył, 
że tydzień pracownika sklepów 
Biedronka ma często dziesięć, 
a nawet jedenaście dni.

– Tyle dni muszą często 
pracować pracownicy w cy-
klu ciągłym. Nawet po 10-12 
godzin dziennie. W tygodniu 
przepracowują nawet 80-
-120 godzin. I dopiero po 
tylu dniach otrzymują wolne 
– mówił Jacyno. – To wyko-

rzystywanie furtek prawnych. 
Pracownik otrzymuje bowiem 
wolne na początku pierwszego 
tygodnia pracy i potem pod ko-
niec drugiego tygodnia.

Związkowcy tłumaczyli, że 
pracownicy sklepów Biedron-
ka wykonują pracę na kilku 
stanowiskach. Są kasjerami, 
sprzedawcami, magazynierami, 
ochroniarzami i sprzątaczami.

– Otrzymują za to bardzo 
niskie wynagrodzenie. Kasjer 
sprzedawca otrzymuje 1500 
zł netto, nowo przyjęty jest za-
trudniony tylko na trzy czwarte 
etatu i zarabia zaledwie tysiąc 
złotych.

Przedstawiciele pikietują-
cych zamierzali wręczyć pety-
cję zarządowi spółki.

– Niestety, podobnie jak 
rok temu zostaliśmy przyjęci 
w drzwiach. Petycję wzięła od 
nas pani z recepcji – przedsta-
wił sytuację Piotr Adamczak.

Pikietę wsparli działacze 
z innych regionów, między 
innymi Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”. Byli 
również obecni przedstawi-
ciele Krajowego Sekretariatu 
Banków, Handlu i Ubezpie-
czeń NSZZ „S”.

– Jesteśmy z wami. „Solidar-
ność” zawsze będzie wspierała 
walczących o poszanowanie 
praw pracowniczych. „Solidar-
ność”, „Solidarność”! – wołał 
Alfred Bujara, przewodniczą-
cy Sekretariatu Banków, Handlu 
i Ubezpieczeń NSZZ „S”.

Do „Solidarności” należy 
już ponad 1600 pracowników 
sklepów Biedronki. Cały czas 
działacze pracują nad pozy-
skiwaniem nowych członków. 
Bo, jak podkreślają, tylko silni 
liczbowo mogą być skutecz-
nym partnerem w negocjacjach 
z pracodawcą.

Olga Zielińska

Tania siła robocza 
W PROMOCJI 

Pikieta przed siedzibą Jeronimo Martins Polska SA.
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Kolejny rok za nami. Zmiany polityczne, które dokonały się w 2015 roku, dają 
nadzieję na poprawę sytuacji ekonomicznej zwykłych obywateli naszego pań-
stwa. Liczymy również, że wraz z rozpoczęciem funkcjonowania Rady Dialogu 
Społecznego, zarówno na szczeblu krajowym, jak i wojewódzkim, poprawią 
się stosunki pomiędzy pracodawcami i pracownikami w zakładach.

Nasz prezydent, nasz premier

Narastająca przez ostatnie lata arogancja władzy i nieliczenie się z dużymi gru-
pami obywateli spowodowało, że sromotną klęskę poniosła rządząca przez osiem 
lat koalicja PO-PSL. Andrzej Duda w czerwcowych wyborach pokonał wspierane-
go przez establishment i media głównego nurtu Bronisława Komorowskiego. 
Cztery miesiące później Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne, 
uzyskując 37,58 proc. głosów w skali kraju, co umożliwia samodzielne rządzenie. 
NSZZ „Solidarność” jeszcze przed wyborami prezydenckimi podpisał z kandydatem 
PiS na prezydenta umowę, w której Andrzej Duda zobowiązał się m.in. do obni-
żenia wieku emerytalnego, zapewnienia wzrostu minimalnego wynagrodzenia do 
poziomu 50 procent przeciętnego wynagrodzenia, wycofania antypracowniczych 
zmian w kodeksie pracy i wyeliminowania umów śmieciowych.

Również program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości pokrywał się w wielu 
punktach, choć nie we wszystkich, z postulatami Związku. Jeśli obecnie rządząca 
ekipa zdoła w najbliższym roku zrealizować chociaż część wyborczych obietnic, 
to może zapisać się on jako przełomowy dla sytuacji ekonomicznej wielu polskich 
rodzin. Miarą zmian jest gwałtowność protestów ze strony dotychczasowych be-
neficjentów przemian.

Nowe organizacje
2015 rok w Regionie Gdańskim zaczął się od powstania dużej organizacji 

związkowej w Meritum Banku, która po przejęciu tej placówki przez Alior Bank SA 
przekształciła się w organizację podzakładową. W ubiegłym roku zarejestrowano 
jeszcze cztery organizacje z terenu Gdańska: w Regionalnym Centrum Krwiodaw-

Jaki był ten rok...
stwa i Krwiolecznictwa, Izbie Skarbowej, Wojewódzkim Centrum Onkologii oraz 
National Orwell Varco Poland, jedną w Sopocie – w ALMA MARKET SA oraz dwie 
w Starogardzie Gd.: w Banku Spółdzielczym oraz Przedsiębiorstwie Wodociągów 
i Kanalizacji STAR-WIK. Nowo powstałe organizacje związkowe to w dużej mierze 
zasługa pracowników Działu Organizacji i Rozwoju.

W obronie praw pracowniczych
Miniony rok zaczął się dramatycznie od protestów górniczych wywołanych 

zapowiedzią zamykania kopalń. „S” ogłosiła pogotowie protestacyjne w kraju. 
W lutym w ramach Ogólnopolskich Dni Protestu odbyły się wiece, pikiety i akcje 
ulotkowe. 10 marca związkowcy odwiedzili biura poselskie, przekazując posłom 
petycję z żądaniem realizacji postulatów. Rok 2015 przyniósł zmiany w instytucjo-
nalnym dialogu społecznym. Komisję Trójstronną zastąpiła Rada Dialogu Społecz-

nego. 11 września weszła w życie ustawa o radzie. Więcej na ten temat znajdą 
Państwo w tym numerze „Magazynu” na stronach 6-7. W 2015 roku broniliśmy 
resztek narodowego stanu posiadania: Poczty Polskiej, PKP, Lasów Państwowych 
oraz edukacji i opieki zdrowotnej, czyli szkół i szpitali przekształcanych w spółki 
z o.o. Upominaliśmy się o godność pracy w handlu. Protestowaliśmy w obronie 
praw pracowniczych w DCT i Igloporcie.

Doradzaliśmy
Dowodem na trudną sytuację polskich pracowników jest fakt, że związkowi 

prawnicy udzielili 2131 porad dla organizacji związkowych oraz 2181 porad człon-
kom indywidualnym. Ponieważ sprawy sądowe trwają często nawet kilka lat, trud-
no podać, ile spraw toczyło się przez cały ubiegły rok. Dla przykładu, we wrześniu 

Manifestacja oświaty 1 października 2015 r.

Prezydent Andrzej Duda w sierpniu 2015 roku wziął udział 
w uroczystościach 35-lecia Związku.

W obronie praw pracowniczych w DCT.

MINĄŁ ROK 2015
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prowadzonych było 59 spraw sądowych, z których sześć zostało zakończonych, 
wszystkie z wynikiem pozytywnym dla pracowników, w tym dotyczyły one m.in. 
zmiany trybu wypowiedzenia stosunku pracy oraz wyegzekwowania należnych wy-
nagrodzeń. W Dziale Prawnym ZRG w zeszłym roku powstało 68 opinii prawnych.

Szkoliliśmy
Ubiegły rok był bardzo pracowity dla związkowych trenerów. W 53 szkoleniach 

wzięło udział 637 działaczy i członków Związku. Dział Szkoleń ma w swojej ofercie 
14 typów szkoleń – dotyczą one m.in. prawa pracy, negocjacji, mobbingu, roko-
wań zbiorowych. Największą popularnością cieszyły się szkolenia z prawa pracy 
i prawa związkowego (178 osób), zmian w prawie pracy (73 osoby). Związkowcy 
chętnie szkolili się z zakresu pozyskiwania nowych członków (68 osób). Związkowi 
trenerzy realizowali również szkolenia wykraczające ponad standardową ofertę 
i tworzyli warsztaty dopasowywane do konkretnych organizacji związkowych.

Współpracowaliśmy
W roku 2015 r. z sukcesem został zakończony projekt współpracy ponadna-

rodowej „Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
w województwie pomorskim”, którego celem było wypracowanie i upowszech-
nienie nowego rozwiązania w zakresie promocji kształcenia ustawicznego. Pro-
jekt realizowany był wspólnie z partnerami z Danii i Finlandii. W zorganizowanych 
w ramach projektu seminariach i konferencjach uczestniczyło ponad 400 osób. 
Kolejnym projektem zrealizowanym w partnerstwie ponadnarodowym w 2015 
roku był projekt innowacyjny Leonardo da Vinci pt. „ICT – Innovative Caregivers’ 
Training”. Celem projektu było wypracowanie i przetestowanie innowacyjnego 
modelu szkolenia ICT skierowanego do osób zajmujących się opieką nad osoba-
mi starszymi i niepełnosprawnymi w warunkach domowych. W ramach już nowej 
perspektywy finansowej na lata 2014-2020 zostały przygotowane nowe projekty: 
„DIALOG – PRACA – RODZINA” – projekt poświęcony kwestii godzenia życia zawo-
dowego i rodzinnego, „Aktywna Kobieta na Rynku Pracy – Platforma Wsparcia” 
– projekt poświęcony aktywizacji zawodowej bezrobotnych kobiet, „STOP BEZRO-
BOCIU! NOWE KWALIFIKACJE NA DOBRY POCZĄTEK” – projekt poświęcony aktywi-
zacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

„Solidarność” nie zapomina
2015 rok był rokiem jubileuszy. Obchodziliśmy 45 rocznicę tragicznych wyda-

rzeń Grudnia ’70 oraz 35 rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. W Regio-
nie Gdańskim świętowanie jubileuszu rozpoczęliśmy już w czerwcu. 29 czerwca 
w Filharmonii Bałtyckiej spotkało się blisko tysiąc członków NSZZ „Solidarność”, 
aby wspólnie podsumować nie tylko rok działalności, ale całe 35-lecie. Jak co roku 

Związkowi prawnicy reprezentują związkowców również przed sądem.

Pomnik Anny Walentynowicz w Gdańsku Wrzeszczu.

nagrodzono organizacje związkowe, które szczególnie wyróżniły się w 2014 roku. 
I tak nagrodę główną w kategorii „Organizacja związkowa zrzeszająca procento-
wo najwięcej członków Związku w stosunku do liczby zatrudnionych”, otrzymała 
OZ NSZZ „Solidarność” w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji 
w Lęborku. W kategorii „wzrost liczby członków” zwycięzcą została OZ NSZZ „Soli-
darność” w Urzędzie Dozoru Technicznego w Warszawie. Najlepszą nowo powsta-
łą organizacją związkową został OZ NSZZ Delphi Poland SA Oddziału w Gdańsku. 
Wyróżnienie za aktywny udział w akcjach związkowych w roku 2014 otrzymało 
Koło Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Gdańskiej Stoczni „Remontowa” 
SA im. Józefa Piłsudskiego. W późniejszych miesiącach odbyły się dziesiątki jubi-
leuszowych spotkań w poszczególnych oddziałach, strukturach branżowych czy 

organizacjach związkowych. 15 sierpnia w Gdańsku Wrzeszczu odsłonięty został 
pomnik Anny Walentynowicz. Zwieńczeniem obchodów były uroczystości zor-
ganizowane pod koniec sierpnia, których honorowym gościem był prezydent RP 
Andrzej Duda. Przybył on również o 6 rano 17 grudnia na obchody 45 rocznicy 
masakry stoczniowców w 1970 roku. 131 związkowców z naszego Regionu pełni-
ło straż przy grobie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.

Pomagaliśmy znaleźć pracę
W 2015 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, pracownicy Biura Pracy skutecz-

nie pomagali ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji zawodowej, a w szcze-
gólności członkom NSZZ „Solidarność”, świadcząc usługi pośrednictwa pracy i po-
radnictwa zawodowego. W ubiegłym roku wykonano łącznie aż 3500 usług. Rok 
2015 był również wyjątkowy, jeśli chodzi o zainteresowanie konsultacjami z do-
radcą zawodowym. Członkowie Związku sami korzystali z porad oraz polecali je 
swoim rodzinom.

Kaczyński, Duda, Szydło
Miniony rok był również udany dla redakcji „Magazynu Solidarność”. Nasi 

dziennikarze przeprowadzili rozmowy z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, 
z kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą oraz posłanką Beatą Szydło. Na 
naszych łamach gościli również: Andrzej Gwiazda, historyk profesor Wojciech 
Polak, ekonomiści – dr Zbigniew Kuźmiuk i Stephen Portet oraz obecny wice-
minister pracy Marcin Zieleniecki. W numerze, który trzymają Państwo w ręku, 
o perspektywach szkolnictwa rozmawiamy z ministrem szkolnictwa wyższego Ja-
rosławem Gowinem. Coraz chętniej odwiedzana jest nasza strona internetowa, 
ruszył również nasz profil na Facebooku.

Małgorzata Kuźma, asg

W ubiegłym roku Dział Szkoleń przeszkolił 637 związkowców.

Zespół Contra Mundum zagrał na dorocznym spotkaniu związkowców 
w Filharmonii Bałtyckiej.

MINĄŁ ROK 2015
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PRAWO

Pytanie do prawnika§

Matka zawsze umiera za wcześnie

Piotrowi Gierszewskiemu, Radnemu Miasta Gdańska, 
członkowi gdańskiej Sekcji Oświaty oraz KM POiW 

NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

Mamy 
składają przyjaciele i koledzy związkowcy.

Piotrze, jesteśmy z Tobą w tych szczególnie trudnych 
chwilach, gdy przeżywasz ciągle żałobę po Ojcu 

(to było tylko cztery miesiące temu), a musisz zmierzyć się 
z odejściem Mamy. Wspieramy Cię dobrą myślą i modlitwą. 

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

pn. wt. śr. czw. pt.

Porady dla komisji zakładowych

koordynator działu
dr Waldemar Uziak 8.45-12.45 – 8-16 11-16 –

radca prawny
Iwona 
Jarosz-Lipkowska

8-10 8-16 – 9-16 –

radca prawny
Tomasz Wiecki 8.30-15 – 8.30-12.30 – 8.30-15

Porady dla indywidualnych członków NSZZ „Solidarność”

radca prawny
Joanna 
Kobus-Michalewska

– 8.30-11 O. Gdynia
11-17 8.30-16 –

doradca prawny
Maria Szwajkiewicz 8.30-16 9-16 8.30-15.30 9.30-16 O. Gdynia

9-15

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

doradca prawny
Tomasz Gryczan

O. Gdynia
8-15 – – – 8-16

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

Szkolenie pracownika 
przed dopuszczeniem do 
pracy nie jest wymagane 

w przypadku podjęcia przez 
niego pracy na tym samym sta-
nowisku, które zajmował u da-
nego pracodawcy bezpośred-
nio przed nawiązaniem z tym 
pracodawcą kolejnej umowy 
o pracę. Nie tylko pracownik, 
ale również pracodawca jest 
obowiązany odbyć szkolenie 
w dziedzinie BHP w zakresie 
niezbędnym do wykonywania 
ciążących na nim obowiązków 
oraz okresowo je powtarzać. 
Wymienione powyżej szkole-
nia odbywają się w czasie pra-
cy i na koszt pracodawcy.

Szczegółowe zasady, zakres 
oraz wymagane treści szkole-
nia określa rozporządzenie mi-
nistra gospodarki i pracy z dnia 
27 lipca 2004 r. w sprawie 
szkolenia w dziedzinie bez-
pieczeństwa i higieny pracy. 
Zgodnie z nim szkolenie po-
winno zapewnić uczestnikom: 
zaznajomienie się z czynnika-
mi środowiska pracy mogą-
cymi powodować zagrożenie 
dla bezpieczeństwa i zdrowia 
pracowników podczas pracy 
oraz z odpowiednimi środkami 
i działaniami zapobiegawczy-
mi; poznanie przepisów i zasad 
BHP w zakresie niezbędnym 
do wykonywania pracy na 
określonym stanowisku; naby-
cie umiejętności wykonywania 
pracy w sposób bezpieczny, 
postępowania w sytuacjach 

Wiedza BHP-owskabhpbhpA B C  

Zgodnie z polskim kodeksem pracy nie wolno dopuścić 
pracownika do pracy, do wykonywania której nie posiada 
on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, 
a także dostatecznej znajomości przepisów i zasad BHP, czyli 
określonej wiedzy z zakresu tej tematyki. Aby pracownik na-
był BHP-owską wiedzę, pracodawca jest obowiązany zapew-
nić przeszkolenie pracownika przed dopuszczeniem go do 
pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie.

awaryjnych oraz udzielania 
pierwszej pomocy.

Szkolenia BHP mogą być 
organizowane i prowadzone 
przez pracodawcę lub na jego 
zlecenie przez jednostki orga-
nizacyjne prowadzące działal-
ność szkoleniową w dziedzinie 
BHP. Szkolenia pracodawców, 
pracowników służby BHP 
oraz wykładowców tematyki 
BHP prowadzą tylko jednost-
ki organizacyjne. Pracodawca 
oraz jednostka organizacyjna 
prowadząca szkolenie muszą 
zapewnić szczegółowe progra-
my szkolenia opracowane dla 
określonych grup stanowisk; 
wykładowców posiadających 
zasób wiedzy, doświadczenie 
zawodowe i przygotowanie dy-
daktyczne zapewniające właści-
wą realizację programów szko-
lenia; odpowiednie warunki 
lokalowe wraz z wyposażeniem 
dydaktycznym oraz prowadze-
nie dokumentacji szkolenia.

Szkolenie jest prowadzone 
jako szkolenie wstępne oraz 
szkolenie okresowe.

Programy szkoleń dla po-
szczególnych grup stanowisk 
opracowuje pracodawca lub 
w porozumieniu z pracodaw-
cą – jednostka organizacyjna 
prowadząca działalność szko-
leniową na podstawie ramo-
wych programów szkolenia 
stanowiących załącznik do 
rozporządzenia. 

Szkolenie wstępne jest prze-
prowadzane w formie instrukta-

żu ogólnego i stanowiskowego. 
Instruktaż powinien trwać nie 
krócej niż dwie godziny lekcyj-
ne. Instruktaż ogólny prowadzi 
pracownik służby BHP lub inna 
osoba wykonująca zadania tej 
służby. Natomiast instruktaż 
stanowiskowy przeprowadza 
wyznaczona osoba kierująca 
pracownikami lub pracodawca. 
Pracownik wykonujący pracę 
na kilku stanowiskach powinien 
odbyć instruktaż stanowiskowy 
na każdym z tych stanowisk. 
Odbycie instruktażu ogólnego 
oraz stanowiskowego pracow-
nik potwierdza na piśmie w kar-
cie szkolenia wstępnego, której 
wzór jest określony w załączni-
ku do rozporządzenia, a która 
jest przechowywana w aktach 
osobowych pracownika.

Szkolenie okresowe pra-
cowników przeprowadza się w 
różnych odstępach czasowych, 
w zależności od zajmowanych 
stanowisk. I tak dla przykładu 
szkolenie pracowników za-
trudnionych na stanowiskach 
robotniczych przeprowadza 
się nie rzadziej niż raz na trzy 
lata, a wykonujących prace 
szczególnie niebezpieczne nie 
rzadziej niż raz w roku; pra-
cowników na stanowiskach 
kierowniczych – nie rzadziej 
niż raz na pięć lat; a w przy-
padku pracowników admini-
stracyjno-biurowych nie rza-
dziej niż raz na sześć lat.

Pracodawca ustala, po kon-
sultacji z pracownikami lub 
ich przedstawicielami, często-
tliwość i czas trwania szkole-
nia okresowego pracowników 
zatrudnionych na określonych 
stanowiskach, biorąc pod uwa-
gę rodzaj i warunki wykony-
wania prac.

Iwona Pawlaczyk

Opieka już na godzinę lub dwie 
Pracownikowi wychowu-

jącemu dziecko w wieku 
do 14 lat przysługuje 

w ciągu roku kalendarzowego 
zwolnienie od pracy w wymia-
rze dwóch dni (art. 188 kodek-
su pracy).

Od 2 stycznia 2016 r. zmie-
niają się przepisy i opieka nad 
dziećmi będzie możliwa do 
wykorzystania w dniach lub 
w godzinach. Co to oznacza 
dla pracownika?

Jest to rozwiązanie o tyle 
korzystniejsze, że w takich sy-
tuacjach jak wizyty lekarskie, 
szczepienia, zebrania szkolne, 
powodujących konieczność 
zwolnienia się z pracy na 2-3 go-

dziny, będzie się to odbywać bez 
potrzeby wykorzystywania cało-
dziennego zwolnienia od pracy.

Korzyści są jeszcze dalej 
idące dla zatrudnionych w rów-
noważnym systemie czasu pra-
cy, gdzie w niektóre dni praca 
jest ustalana przykładowo 
w wymiarze tylko 4 godzin. 
Skorzystanie ze zwolnienia od 
pracy liczonego w godzinach 
spowoduje, że do wykorzysta-
nia pozostanie pracownikowi 
jeszcze 12 godzin (16 godzin 
– 4 godziny).

Istotnym jest, iż o sposo-
bie wykorzystania zwolnienia 
od pracy decyduje pracownik 
w pierwszym wniosku w da-

nym roku kalendarzowym. 
Będzie to decyzja wiążąca 
obie strony (pracownika i pra-
codawcę).

Zwolnienie od pracy udzie-
lane w wymiarze godzinowym 
dla pracownika zatrudnionego 
w niepełnym wymiarze czasu 
pracy ustala się proporcjonal-
nie do wymiaru czasu pracy 
tego pracownika.

Nadal aktualna pozostaje 
norma, iż jeśli oboje rodzice lub 
opiekunowie dziecka pozostają 
zatrudnieni, ze zwolnienia z ty-
tułu opieki może korzystać tylko 
jedno z rodziców.
Stan prawny na 2.01.2016 r.

Maria Szwajkiewicz

Staż emerytalny
Pracownik jest zatrudniony od kilku lat w wymiarze ½ etatu 
i zamierza w najbliższym czasie przejść na emeryturę. Obawia 
się jednak, że do stażu emerytalnego zalicza się z każdego roku 
kalendarzowego jedynie pół roku pracy i z tego względu będzie 
musiał dopracować wymagany okres składkowy lub że będzie 
miał niższe świadczenie emerytalne.

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy nie zmniej-
sza stażu emerytalnego, co oznacza, że każdy przepracowany rok, 
nawet na pół etatu, jest liczony jako rok do stażu emerytalnego. 
Takie zasady obowiązują od 15 listopada 1991 r. Co więcej, przy 
obecnym sposobie ustalania wysokości świadczeń emerytalnych, 
czyli według zasady zdefiniowanej składki, to suma odprowa-
dzanych składek i hipotetyczny okres pobierania świadczenia ma 
zasadniczy wpływ na wysokość „nowej” emerytury.

Nowa formuła wyliczenia emerytury w ścisły sposób uzależnia 
wysokość emerytury od wysokości składek wpłaconych w czasie 
kariery zawodowej ubezpieczonego. Tym samym „stary” system, 
gdzie wysokość świadczenia była uzależniona od rozmiaru posia-
danego przez ubezpieczonego stażu, przestaje mieć znaczenie.
Stan prawny na 2.12.2015 r.

Maria Szwajkiewicz
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PRAWO

W roku 2016 wchodzi w życie kilka istotnych zmian w ko-
deksie pracy i przepisach ubezpieczeniowych. Najważniejsze 
z nich to: ograniczenie w zawieraniu umów terminowych, 
zmiany w uprawnieniach rodzicielskich i oskładkowanie 
umów zleceń. Wzrośnie również wysokość minimalnego 
wynagrodzenia za pracę.

Miesiąc Święto 
wolne 
od pracy

Opis długiego weekendu Liczba dni urlopu 
wypoczynkowe-
go do wykorzy-
stania

Wymiar dni 
wolnych od 
pracy

Styczeń Trzech Króli Święto Trzech Króli przypada w środę 2 (4 i 5 stycznia)
lub
4 (4 i 5 stycznia 
oraz
7 i 8 stycznia)

6 (1-6 stycznia)
lub
10 (1-10 
stycznia)

Marzec Wielkanoc Pierwszy i drugi dzień świąt wielkanocnych 
jak co roku przypada w niedzielę 
i poniedziałek

0 3 
(26-28 marca)

Maj Święto Pracy Święto Pracy przypada w niedzielę – za 
święto przypadające w niedzielę nie 
otrzymujemy dodatkowego dnia wolnego. 
Natomiast Święto Konstytucji 3 maja 
przypada we wtorek

1 4 
(od 30 kwietnia 
do 3 maja)

Maj Boże Ciało Święto Bożego Ciała przypada jak co roku 
w czwartek, po wzięciu jednego dnia 
urlopu dnia 27 maja zyskujemy 4 dni wolne

1 
(27 maja)

4 
(26-29 maja)

Sierpień Wniebowzię-
cie Najśw. 
Maryi Panny

Święto WNMP przypada w tym roku 
w poniedziałek 

0 3
(13-15 sierpnia)

Listopad Wszystkich 
Świętych

1 listopada przypada we wtorek, można 
więc skorzystać z dodatkowego dnia 
wolnego od pracy w poniedziałek, 31 
października

1
(31 października)

4
(29 października 
–
1 listopada)

Listopad Narodowe 
Święto 
Niepodległości

Święto Niepodległości przypada w piątek, 
co wydłuży odpoczynek weekendowy 
o jeden dzień.

0 3 
(11-13 listopada)

Grudzień Boże 
Narodzenie

Święto Bożego Narodzenia przypada 
w niedzielę i poniedziałek. Wigilia, która 
przypada na sobotę, co do zasady nie jest 
dniem świątecznym, więc pracodawca nie 
będzie obowiązany do udzielenia innego 
dnia wolnego.

0 3
(24-26 grudnia)

Długie weekendy w 2016 roku

Co nas czeka w 2016 roku?

umów terminowych, maksy-
malny trzymiesięczny okres 
próbny, wyrównanie okresu 
wypowiedzenia w umowach 
na czas określony i nieokre-
ślony – to zmiany, które 
wchodzą w życie 22 lutego 
2016 r. wraz z  nowelizacją 
kodeksu pracy. (odesłanie 
do artykułów z „Magazynu” 
11/2015 i 12/2015)

IV. Nowe zasady 
oskładkowania umów 
zleceń

Obecnie osoba pracująca 
na podstawie kilku umów 
zleceń obowiązkowo objęta 
jest ubezpieczeniami emery-
talno-rentowymi z tego tytułu, 
który powstał najwcześniej. 
Może ona jednak dobrowol-
nie, na swój wniosek, być 
objęta ubezpieczeniami eme-
rytalnym i rentowymi także 
z pozostałych, wszystkich lub 
wybranych tytułów lub zmie-
nić tytuł ubezpieczeń. Z reguły 
więc zleceniobiorcy wybierają 
umowę z najniższą podstawą 
wymiaru składek, płacąc nie-
wielkie składki ZUS, by unik-
nąć kosztów.

Od 1 stycznia 2016 r. zle-
ceniobiorca, pracujący na pod-
stawie kilku umów zleceń, bę-
dzie musiał płacić składki od 
tych, których podstawa wymia-
ru jest niższa od minimalnego 
wynagrodzenia za pracę (1850 
złotych.).

Przykładowo: Jeśli pan X 
w jednej firmie podpisał 
umowę zlecenia na kwotę 
500 zł i w drugiej firmie 
również na kwotę 500 zł 
– od każdej z tych umów 
płatnik odprowadzi składki 
emerytalno-rentowe do 
ZUS.

V. Zmiany w urlopach 
rodzicielskich

Od 2 stycznia 2016 r. wcho-
dzą w życie zmiany dotyczące 
wykorzystywania urlopów 
związanych z narodzinami 
i wychowaniem dziecka.

Zmiany dotyczą w szcze-
gólności:
1. włączenia dodatkowego 

urlopu macierzyńskiego 
do urlopu rodzicielskie-
go,

2. możliwości wykorzystania 
części urlopu rodziciel-
skiego w wymiarze do 
16 tygodni w terminie do 
zakończenia roku kalenda-
rzowego, w którym dziec-
ko kończy 6 lat, a więc nie 
bezpośrednio po urlopie 
macierzyńskim,

3. możliwości wykorzy-
stywania urlopu rodzi-
cielskiego maksymalnie 
w czterech częściach (do 
tej pory było to w trzech 
częściach),

4. proporcjonalnego wy-
dłużenia urlopu rodzi-
cielskiego w sytuacji, 

gdy łączy się go z pracą 
w niepełnym wymiarze 
czasu pracy,

5. możliwości wymieniania 
się opieką nad dzieckiem 
i przysługującym z tego 
tytułu urlopem rodziciel-
skim i zasiłkiem macie-
rzyńskim za czas takiego 
urlopu przez rodziców, 
z których jedno jest pra-
cownikiem, a drugie jest 
objęte ubezpieczeniem 
społecznym w razie cho-
roby i macierzyństwa 
z innego tytułu, np. pro-
wadzi własną działalność 
gospodarczą,

6. wydłużenia okresu wy-
korzystywania urlopu oj-
cowskiego do ukończenia 
przez dziecko 2 roku ży-
cia,

7. wykorzystywania corocz-
nego zwolnienia od pracy 
w związku z wychowy-
waniem przynajmniej 
jednego dziecka w wie-
ku do 14 lat nie tylko 
w dniach (2 dni),  ale 
także w godzinach (16 

I. Wyższe 
wynagrodzenie

W 2016 roku minimalna 
pensja będzie wyższa o 100 
zł i wyniesie 1850 zł. Wzrost 
wynagrodzenia pociągnie za 
sobą zmiany w wysokości nie-
których świadczeń pracowni-
czych, których wysokość jest 
pochodną minimalnej pensji. 
I tak: wzrośnie kwota mini-
malnego odszkodowania od 
pracodawcy, który dopuścił się 
wobec pracownika mobbingu, 
dodatku za pracę w porze noc-
nej, kwoty wolnej od potrąceń 
z wynagrodzenia za pracę, któ-
rą należy pozostawić pracow-
nikowi do dyspozycji.

II. Czas pracy w 2016 
roku

W nowym roku pracow-
nicy zatrudnieni w pełnym 
wymiarze czasu pracy prze-
pracują tyle samo, co w roku 
2015, a mianowicie 252 dni. 
W tym roku żadne święto nie 
przypadnie w sobotę. Nato-
miast pracownicy mogą liczyć 
aż na 113 dni wolnych od pra-
cy. Dni wolne to dni świątecz-
ne, ustawowo wolne od pracy 
oraz soboty i niedziele, które 
co do zasady są dniami wol-
nym od pracy dla większości 
pracowników. Ponadto należy 
pamiętać, że pracownik ma 
prawo do 20 lub 26 dni urlopu 
wypoczynkowego. Przy odpo-
wiednim połączeniu dni świą-
tecznych, weekendów oraz dni 
urlopu wypoczynkowego pra-
cownik może liczyć na znacz-
nie dłuższy wypoczynek.

III. Zmiany 
w zawieraniu umów 
terminowych

Ograniczenia ilościowe 
i czasowe przy zawieraniu 

godzin) – zgodnie z wy-
borem pracownika,

8. możliwości rezygnacji 
z urlopu rodzicielskiego 
w każdym czasie, za zgo-
dą pracodawcy,

9. wydłużenia do 21 dni po 
porodzie terminu składa-
nia wniosku o udzielenie 
urlopu rodzicielskiego 
w pełnym wymiarze bez-
pośrednio po urlopie ma-
cierzyńskim (tzw. długi 
wniosek).

Stan prawny na 2.01.2016 r.

Maria Szwajkiewicz

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 23 paździer-

nika 2014 r. o zmianie 
ustawy o systemie ubez-
pieczeń społecznych oraz 
niektórych innych ustaw  
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1831),

2. Ustawa z dnia 25 czerwca 
2015 r. o zmianie ustawy 
– Kodeks pracy oraz nie-
których innych ustaw  
(Dz. U. 2015.1220).

Ważny termin –  
10 stycznia

Przypominamy, że do 10 stycznia każda organizacja związ-
kowa jest zobowiązana do przedstawienia pracodawcy infor-
macji o łącznej liczbie członków tej organizacji. 

Taką informację składa się zawsze do 10 dnia miesiąca na-
stępującego po każdym kolejnym kwartale. Wskazany prze-
pis nie może stanowić podstawy żądania udostępnienia 
imiennej listy członków związku. Ujawnienie takiej infor-
macji pracodawcy stanowiłoby naruszenie ustawy o ochronie 
danych osobowych. 
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SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność”
opracował Wojciech Matuszewski

Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

W słupskiej oświacie wybuchł konflikt dotyczący plano-
wanego przez ratusz włączenia Zespołu Szkół Budow-
lanych do Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia 

Ustawicznego. Na taką fuzję nie zgadzają się rodzice, nauczy-
ciele i uczniowie „Budowlanki”, którzy urządzili pikietę przed 
ratuszem, wyrażając swój protest i dezaprobatę wobec działania 
władz miejskich. Jak nas informuje wiceprzewodnicząca oświato-
wej „Solidarności” w Słupsku Dominika Korzeniowska-Gudyn 
15 grudnia odbyło się spotkanie w siedzibie „Solidarności” doty-
czące przyszłości „Budowlanki”, które tak naprawdę nie wniosło 
do sprawy nic nowego. Radni obecni na spotkaniu (Tadeusz Bo-
browski z PiS) i Anna Sadlak reprezentująca władze miejskie 
stwierdzili, że wobec nadciągającego niżu demograficznego jest 
to jedyne rozsądne rozwiązanie. Związki zawodowe, w tym „So-
lidarność”, nie godzą się na takie postępowanie, tym bardziej że 
prezydent Robert Biedroń obiecał, że nie będzie ani likwidacji, 
ani łączenia szkół.

O finale tej sprawy poinformujemy w następnym wydaniu 
„Magazynu”.

W Słupsku rocznicowe obchody tradycyjnie zaczęły się  
13 grudnia przed tablicą upamiętniającą ofiary Grudnia 1970 
roku znajdującą się przy siedzibie Zarządu Regionu NSZZ 
„Solidarność”. Uroczystość miała wzruszającą i bogatą opra-
wę. Na wstępie, w asyście bardzo licznie zgromadzonych 
pocztów sztandarowych organizacji zakładowych NSZZ „So-
lidarność” – w tym po raz pierwszy sztandaru z bytowskiego 
Polmoru – zebrani odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego.

– Jest Pan osobą odpowie-
dzialną w Zarządzie Regionu 
za rozwój Związku. Jaki po-
mysł ma słupska „Solidar-
ność” na zwiększenie swojej 
bazy w Regionie?

– Wdrażamy od początku 
2016 roku program pod nazwą 
„Budowa silnego związku za-
wodowego”. Będzie to polegało 
na tym, że każda komisja zakła-
dowa otrzyma na piśmie propo-
zycję trzech spotkań: pierwsze 
byłoby typowo informacyjne, 
drugie szkoleniowe, a trzecie to 
opracowanie dla danej organi-
zacji zakładowej programu roz-
woju Związku. Na zakończenie 
takiego cyklu trzech spotkań pla-
nujemy zorganizowanie spotka-
nia podsumowującego, czyli: co 
nam się udało, a co nie, dyskusję 
i nowe pomysły, które na pewno 
będą się rodziły podczas cyklu 
szkoleń i podczas samego wdra-
żania w życie tego, co powiemy 
sobie na tych spotkaniach.

– Przy Komisji Krajowej 
istnieje dział, który zajmuje 

się rozwojem Związku. Czy 
ewentualnie liczycie na jakieś 
wsparcie i pomoc?

– Na pewno zwrócimy się 
o jakąś formę pomocy. Jeste-
śmy cały czas w kontakcie 
z kolegami z Komisji Krajo-
wej, jak i z Regionem Gdań-
skim, gdzie także możemy 
liczyć na wsparcie. Rozwój 
Związku stanowi dla mnie 
w roku 2016 priorytet, dlate-
go chcemy do tego dobrze się 
przygotować. Najważniejszą 
sprawą będzie przekonanie 
kolegów i koleżanek w po-
szczególnych organizacjach 
zakładowych do idei rozwoju 
Związku i to planuję poruszyć 
na tych pierwszych spotka-
niach informacyjno-organiza-
cyjnych. Następnym etapem 
będą szkolenia i to kilkudnio-
we, aby dobrze się zaznajomić 
z problematyką.

– Co kryje się pod hasłem 
„rozwój Związku”? Pytam 
dlatego, że spotkałem się 
z opiniami związkowców, 

którzy dokładnie nie rozu-
mieją tego pojęcia?

– No właśnie, dla ogółu 
związkowców rozwój Związku 
kojarzy się z tym, co Związek 
robi ogólnie dla swoich pracow-
ników i tu jest pomylenie pojęć. 
Dla mnie przede wszystkim – i to 
chcę przekazać tym, z którymi 
będziemy się spotykać w ramach 
programu – jest to zwiększenie 
liczby członków naszych organi-
zacji zakładowych.

– Dziękuję za rozmowę 
i życzę, aby nowy program 
przyniósł najlepsze efekty 
w postaci dużej liczby no-
wych członków.

Obchody 34 rocznicy wprowadzenia 
stanu wojennego i 45 rocznicy masakry 
robotników Wybrzeża w REGIONIE SŁUPSKIM

Jako pierwszy zabrał głos 
przewodniczący Zarządu Re-
gionu Słupskiego Stanisław 

Szukała. Przywitał on wszyst-
kich zebranych, wśród których 
byli działacze związkowi ze 
Słupska, Ustki i Bytowa, dzięku-
jąc za przybycie na uroczystość. 
Ponadto przybyli: senator, sędzia 
Trybunału Stanu mec. Anna 
Bogucka-Skowrońska, radny 
Sejmiku Pomorskiego Jerzy 
Barzowski, wiceprezydent mia-
sta Słupska Marek Biernacki, 
starosta słupski Zdzisław Ko-
łodziejski. Obecni byli także 

przedstawiciele Rady Miasta 
Słupska i członkowie PiS. Mo-
dlitwą i dobrym słowem jak co 
roku wspomógł obchody kape-
lan słupskiej „Solidarności” ks. 
prałat Jan Giriatowicz.

Stanisław Szukała po przy-
witaniu przedstawił gościa spe-
cjalnego uroczystości, który 
przybył aż z dalekiego Chicago, 
Zygmunta Golińskiego, zasłu-
żonego działacza słupskiej „So-
lidarności”, który występował 
w pierwszym poczcie sztanda-
rowym podczas poświęcenia 
sztandaru Zarządu Regionu 
w 1981 roku. Historia zatoczy-
ła wielkie koło i pan Zygmunt 
po 34 latach mógł znowu stanąć 
pośrodku pocztu sztandarowego 
swojego ukochanego Związku. 
Szef słupskiej „Solidarności” 
przypomniał, że w 1970 roku 
nie tylko stoczniowcy w Gdań-
sku i w Gdyni czy Szczecinie 
wyszli na ulice protestować, ale 
także w Słupsku zakłady pracy 
dały wyraz swojej dezaprobaty 
dla ówczesnej komunistycznej 
władzy, między innymi słupski 
Sezamor.

– Nie jesteśmy tu po to, aby 
celebrować co roku te tragicz-
ne wydarzenia, ale by pamiętać 

o nich, w trosce, aby przyszłe 
pokolenia o nich nie zapomnia-
ły – zakończył swoje przemó-
wienie Stanisław Szukała.

Następnie zabrał głos Zygmunt 
Goliński. – Ze wzruszeniem trzy-
mam ten piękny sztandar i dzię-
kuję, że opatrzność pozwoliła mi 
po tylu latach znowu być wśród 
dawnych kolegów – powiedział 
pan Zygmunt. Przedstawił także 
swoją drogę do „Solidarności”, 
wspomniał, jak to podczas 
wprowadzenia stanu wojennego 
uratował przed Służbą Bezpie-

czeństwa z siedziby Zarządu Re-
gionu sztandar, który przekazał 
znajomemu na przechowanie. 
Zakończył swoje wystąpienie 
pięknym wierszem o ojczyźnie 
Juliusza Słowackiego.

Całą uroczystość zakończyło 
składanie wieńców i wiązanek 
kwiatów przy akompaniamencie 
płynących z głośników patrio-
tycznych pieśni. Były kwiaty od 
słupskiej „Solidarności”, władz 
Słupska, radnych miasta Słup-
ska i klubu radnych PiS oraz od 
mieszkańców. Po złożeniu kwia-

tów Stanisław Szukała zaprosił 
wszystkich na uroczystą eucha-
rystię do kościoła Najświętszego 
Serca Pana Jezusa poświęconą 
rocznicy Grudnia ’70 i wpro-
wadzenia stanu wojennego. Po 
oficjalnych obchodach w siedzi-
bie Zarządu Regionu odbyło się 
spotkanie dawnych przyjaciół 
z Zygmuntem Golińskim.

Wszystkim uczestnikom 
rocznic grudniowych Zarząd 
Regionu NSZZ „Solidarność” 
w Słupsku składa serdeczne po-
dziękowania.

Słupska „Solidarność”  
szuka sposobu na rozwój Związku
Rozmowa z wiceprzewodniczącym Zarządu 
Regionu NSZZ „Solidarność” w Słupsku 
TADEUSZEM PIETKUNEM

OŚWIATOWA „SOLIDARNOŚĆ”  
nie zgadza się na łączenie szkół 

Zygmunt Goliński  
i Stanisław Szukała przed 
tablicą ofiar Grudnia ’70.

 Poczty sztandarowe. 
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CZYTELNICY I MY

Na końcu 
JĘZYKA
Na końcu
JĘZYKA

Rozlosowaliśmy nagrodę 
za rozwiązanie „Krzyżówki 
z opakowaniem czekolady” 
z nr. 11/2015. Otrzymuje ją 
pani Maria Prinz z Tczewa. 
Nagrodę wyślemy pocztą. 
Gratulujemy. 
Hasło brzmiało: 
„Andrzejki”.

Krzyżówka z wtorkiem i środą

Kościerzyna
W krainie pięknych jezior o suchych, piaszczystych 
brzegach oraz rzek i malowniczych wzniesień – zwanej 
Szwajcarią Kaszubską – znajduje się powiatowe miasto 
województwa pomorskiego Kościerzyna. Nazwa tego 
miasta doczekała się wielu etymologii.

Nazwa Kościerzyna w dawnych dokumentach

W dokumencie z 1284 r., mocą którego Mściwuj II (Mści-
woj, Mściwój, Mszczuj) ofiarował siostrze stryjecznej Ger-
trudzie ziemię Pirsna z 22 miejscowościami, na pierwszym 
miejscu wymieniona jest Kościerzyna – zapisana jako Coste-
rina. Inne źródła (m.in. krzyżackie) podają również zapisy: 
Costrinam (1289 r.), Chossorino (1312 r.), Custerin (1336 r.), 
Cosczerzin (1471 r.) Kosczyerssyno (1501), a późniejsze: Ko-
ścierzyna (po kaszubsku Koscérzna).

Nienaukowe interpretacje nazwy

Już w XIX wieku próbowano tłumaczyć pochodzenie nazwy 
i w tych wyjaśnieniach pojawiały się opowieści wynikające 
ze skojarzenia fonetycznego ze zwrotem „rznąć kości” (kości 
rznąć). Jedni autorzy tej wersji wyjaśniali, że chodzi o rznię-
cie kości zwierząt, zwłaszcza niedźwiedzi, inni zaś, że o kości 
Krzyżaków. Inna ludowa interpretacja pochodzenia nazwy Ko-
ścierzyna wywodziła ją od łacińskiego rzeczownika castrum 
‘gród’, ale i tę językoznawcy odrzucają. Jak pisze profesor Uni-
wersytetu Gdańskiego Edward Breza, najbliższy prawdy był 
ks. Gustaw Pobłocki, który wywodził nazwę miasta od wyrazu 
kostra ‚stos drewna, sążeń’ i zapisywał ją jako Kostryna.

Etymologia naukowa

Zdaniem językoznawców Uniwersytetu Gdańskiego, zapisy 
nazwy (przedstawione powyżej) oraz forma kaszubska wskazu-
ją na wyraz kościerz jako podstawę nazwy miasta Kościerzyny. 
Wyraz kościerz dziś na Kaszubach znaczy ‘zarośla, krzewy’ 
i ‘drzewo gałęziste, rosochate’. Starsze słowniki traktowały 
rzeczownik kościerz równoznacznie z wyrazem kostrzewa 
oznaczającym ‘chwast’, a co ciekawe, takie znaczenie u in-
nych Słowian ma też wyraz kościerz. Rzeczowniki kościerz 
i kostrzewa związane są ze sobą i etymologicznie, i znacze-
niowo. Na Kaszubach znany jest też czasownik pochodzący 
od rzeczownika kościerz, a mianowicie jest to kościerzyć się 
– „krzewić się’.

Z tego wywodu wynika, że nazwa Kościerzyna powstała 
od kościerz za pomocą formantu -yna (formantu o funkcji to-
pograficznej), podobnie jak nazwy Buczyna – od rzeczownika 
buk, albo Jaworzyna – od jawor. 

A zatem Kościerzyna jest nazwą topograficzną, z której wy-
nika, że teren, na którym powstała miejscowość, był porośnięty 
kościerzą, czyli zaroślami, krzewami i drzewami.

Dzielnice i osiedla Kościerzyny

 Nazwa części miasta – Flakusy (Flokusy) – pochodzi od 
przezwiska Flakus (jednej z kościerskich rodzin), które 
z kolei wywodzi się od wyrazu gwarowego flaka ‘jelito’.

 Kościerska Huta – pierwotnie była nazwą wsi, która obec-
nie jest w granicach miasta. Wyraz huta został użyty, ponie-
waż, wieś powstała na miejscu, gdzie wcześniej wyprażano 
smołę drzewną.

 Redówka – pochodzi od kaszubskiego słowa reda ‘mokry 
torf, rozmokła ziemia, błoto, w którym można ugrzęznąć’.

 Szydlice – to był w XVI wieku folwark, a teraz jest to południo-
wa część miasta. Nazwa przeniesiona z osady Szydlice z okolic 
Gdańska (dziś dzielnica Gdańska – Siedlce); została utworzona 
od wyrazu siodło ‘wieś, osada’ (z formantem „-ec”).

 Wierzysko – pochodzi od nazwy wsi, a ta z kolei od na-
zwy karczmy Wierzyskowa Karczma. Słowo Wierzysko 
pierwotnie było nazwą jeziora, utworzoną od nazwy rzeki 
– Wierzyca.

Barbara Ellwart

Ujawniono wszystkie litery 
C i Z. Litery w wyszarzonych 
polach, czytane rzędami, 
utworzą rozwiązanie.
Hasła podano w kolejności al-
fabetycznej.
 kichający krasnal
 powinna być w wyposaże-

niu każdego samochodu
 mała Celina
 dawne miasto wojewódzkie 

nad Uherką lub dzielnica 
Gdańska

 kpina, ironia
 wtorek, środa
 psy myśliwskie do polowa-

nia na dziki
 afrykańska gorączka
 ryzykowny wypad
 szal z norek
 w tenisie tworzą set

C Z

C

Z

C

Z Z

Z C

Z Z

Z Z

 część powiatu
 biały wermut
 pożywianie się
 wielkie, gęste lasy
 przecier owocowy lub wa-

rzywny, pulpa
 miasteczko festiwalowe 

w pow. lubuskim
 tam toczyły się rozmowy 

Okrągłego Stołu
 ciarki, dreszcze
 broszki, klipsy, korale
 gazowany napój z kofeiną
 kolce Kukuczki
 ustalona w określonej z góry 

wysokości forma podatku
 dawne miasto wojewódzkie 

we wsch. Polsce lub dzielni-
ca w Gdańsku

 na estradzie śpiewa sam
 krótkie filmy reklamowe

 nadwaga, korpulencja
 bumelka uczniowska
 model toyoty
 chorobowy lub dla bezro-

botnych
 przeszkoda, utrudnienie
 w przysłowiu „Polegać jak 

na …” (w dopełniaczu)
 na kraterze u Wańkowicza.

(kas)

Lp. Tytuł szkolenia (miejsce) Data szkolenia

1. Nowelizacja kodeksu pracy 2016 r. 18 stycznia, 17 lutego, 15 kwietnia
2. Szkolenie zakładowych komisji rewizyjnych 21-22 stycznia, 7-8 kwietnia, 12-13 maja
3. Kształtowanie wizerunku działacza związkowego

(Jastrzębia Góra)
27-29 stycznia 

4. Prawo pracy i prawo związkowe – cz. 2 (Jastrzębia Góra) 27-29 stycznia, 23-25 czerwca 
5. Szkolenie skarbników 5 lutego, 22 lutego, 4 marca, 16-17 czerwca
6. Mobbing 8 lutego, 22 kwietnia
7. Prawo pracy i prawo związkowe – cz.1 10-12 lutego (Jastrzębia Góra), 

8-10 czerwca (Gdańsk) 
8. Kodeks pracy 2016 (Jastrzębia Góra) 10-12 lutego 
9. Rozwój związku 18-19 lutego, 16-18 marca, 

1-3 kwietnia 
10. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 marca, 11 maja
11. Rokowania Zbiorowe 16-18 marca 
12. Szkolenie dla oświaty (Jastrzębia Góra) 1-3 kwietnia 
13. Szkolenie negocjacyjne (Jastrzębia Góra) 17-20 maja 
14. Szkolenie ekonomiczne – analiza sytuacji finansowej 

przedsiębiorstwa (Jastrzębia Góra)
17-20 maja 

15. Jak sobie radzić ze stresem (Jastrzębia Góra) 23-25 czerwca 

Zapraszamy na szkolenia

Szkolenia z nowelizacji kodeksu pracy będą również realizowane w oddziałach i biurach terenowych 
po ustaleniu terminów z ich kierownikami.
Terminy mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Działu Szkoleń.
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OSTATNIA STRONA „MAGAZYNU”

Najbardziej słoneczna wieś w Polsce  
Z UKRYTYM SKARBEM

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. Hallera 1, pok. 325a 
502 172 289, tel./fax 681 31 00 
Starogard Gd., ul. Paderewskiego 11 
502 172 281, tel./fax 562 22 20 
starogard@solidarnosc.gda.pl 
Tczew, ul. Podmurna 11 506 074 609, 
tel./fax 531 29 96 tczew@solidarnosc.gda.pl

Kościerzyna, ul. Długa 31  
502 172 282, tel./fax 686 44 26  
koscierzyna@solidarnosc.gda.pl
Puck, ul. Sambora 16  
502 172 289, 673-16-15 
Wejherowo, ul. Hallera 1A/1 
502 486 003, tel./fax 672 37 76 
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

Już w 5 tysiącleciu p.n.e. na 
obecnym terenie wsi Stegna 
żyli ludzie. We wczesnym 

średniowieczu przez wieś prze-
biegał szlak komunikacyjny 
arabskich kupców wędrujących 
po jantar do Sambii. Świadczy 
o tym m.in. znalezisko 17 arab-
skich monet z VIII wieku n.e. 
Potem wiodła tędy pocztowa 
droga z Gdańska do Królewca.

W źródłach historycznych 
po raz pierwszy Stegna jest wy-
mieniana dość późno, bo w roku 
1432. Wiadomo, że istniały tam 
dwie osady – jedna nad brze-
giem morza, druga w okolicach 
obecnego kościoła. Wiemy też, 
że w 1465 roku, w niemieckiej 
osadzie o nazwie Kobbelgrube 
(co znaczy stadnina klaczy), 
położonej nieopodal polskiej 
Stegny, prowadzono rokowania 
polsko-krzyżackie, mające do-
prowadzić do zakończenia woj-
ny 13-letniej. Jednym z uczest-
ników tychże rozmów był 
kronikarz Jan Długosz, który 

Dni są już coraz dłuższe i co prawda do lata jeszcze daleko, ale właśnie zimą na spacer warto 
wybrać się na drugą stronę Wisły, w rejony Mierzei Wiślanej, czyli na Żuławy Wiślane. Dlaczego? 
Bo jeszcze tam nie byliśmy, bo o tej porze roku nie ma tłumów wczasowiczów, bo wędrując po 
tamtejszych plażach można znaleźć wyrzucony przez morze złocisty kamyk, bo warto nacieszyć 
się czystością powietrza, a i przy okazji zobaczyć coś interesującego. Zapraszam do dużej, rolni-
czo-rybackiej wsi Stegna, której dzieje są niezwykle bogate. Tylko po II wojnie światowej przy-
pisano ową wieś do trzech różnych województw: gdańskiego, elbląskiego i pomorskiego.

reprezentował króla Kazimierza 
Jagiellończyka. Po pierwszym 
rozbiorze Polski Stegna znalazła 
się w granicach państwa pruskie-
go. Od roku 1919 była w grani-
cach Wolnego Miasta Gdańska, 
następnie wcielono ją do III Rze-
szy, by ponownie w 1945 roku 
znaleźć się w Polsce.

Dzisiaj Stegna jest nadmor-
skim letniskiem położonym na 
granicy Żuław i Mierzei Wiśla-
nej nad Zatoką Gdańską. Znana 
jest ze słynnej „bursztynowej 
plaży” i przepięknych zacho-
dów słońca oglądanych z brze-
gu morza. We wsi zachowały 
się nieliczne drewniane budynki 
z połowy XIX wieku. Jednakże 
do najciekawszych zabytkowych 
obiektów zalicza się usytuowa-
ny przy głównej szosie kościół 
pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Jest to budowla o kon-
strukcji szachulcowej w części 
nawy z ceglanym prezbiterium, 
wzniesiona przez protestantów 
w latach 1681-1683, w miejscu 

wcześniejszej XIV-wiecznej 
katolickiej świątyni, o której 
wiadomo tylko tyle, że istniała. 
Potem w tym samym miejscu 
w 1609 roku powstał drewniany 
kościółek, który spłonął w roku 
1676. Dokumenty podają, że 
zachował się barokowy pro-
spekt organowy, przy którym 
obecnie odbywają się koncerty 
Międzynarodowego Festiwa-
lu Organowego, wyposażenie 
ołtarza głównego z 1572 roku 

oraz dzwon z 1643 roku, bijący 
do dzisiaj w każde południe.

Wystrój i  wyposażenie 
obecnego kościoła w większo-
ści pochodzą z doby baroku. 
Interesujące, a jednocześnie 
rzadko spotykane, są malo-
widła autorstwa Reinholda 
Schneidera, wykonane około 
1688 roku na płótnie o po-
wierzchni 450 metrów kwadra-
towych, a podwieszone i zdo-
biące beczkowy strop kościoła. 
Przedstawiają m.in. wydarzenia 
z końca wojny trzynastoletniej, 
kiedy to w Stegnie prowadzo-
no pertraktacje pokojowe. 
W tej samej technice zostało 
wykonane malowidło ze sceną 
namaszczenia Saula na króla, 
umieszczone na północnej ścia-
nie chóru muzycznego. Warto 
też zwrócić uwagę na chrzciel-
nicę z 1666 roku, przeniesioną 
w roku 1682 z kościoła św. 
Jana w Gdańsku, na bogato 
zdobioną płaskorzeźbami am-
bonę z 1687 roku wykonaną 
przez Marcina Glabitzkiego, 
a także na największy w Polsce 
model statku, dar załogi dzię-
kującej za cudowne uratowanie 
życia, wykonany przez F. W. 
Wehlma w 1872 roku.

Ze Stegną wiąże się też inte-
resująca legenda pochodząca od 
Chrystiana Kunke, złodzie-
ja i bandyty skazanego przez 
Krzyżaków na karę śmierci, po-
nieważ nie chciał ujawnić miej-
sca, w którym ukryto wielkie 
skarby: złote monety i ozdoby, 
bursztyn i wiele innych bogactw. 
Ponoć owego skarbu pilnują siły 
nieczyste i mimo że minęło już 
siedem, a może osiem wieków, 
nikt go nie odnalazł.

Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stegnie.

Wnętrze kościoła.


