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W EUROPIE


wynagrodzenia wynosiła w tym czasie 13 zł 
za godzinę (bez VAT). Z kolei Sąd Okręgowy 
w Zamościu, wybierając firmę na usługi
sprzątaniowe, nie zapewnił osobom pracu-
jącym zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę.

Zajmą się problemami 
niepełnosprawnych
28 września odbyło się trzecie w tym roku 
posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Osób Nie-
pełnosprawnych. Związkowcy wyrażają zado-
wolenie ze współpracy z pełnomocnikiem rzą-
du ds. osób niepełnosprawnych. W spotkaniu 
po raz drugi uczestniczył wiceminister rodziny, 
pracy i polityki społecznej, pełnomocnik 
rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof 
Michałkiewicz. Minister uznał, że dobrym 
pomysłem jest powołanie w Radzie Dialogu 
Społecznego, w ramach Zespołu ds. Usług 
Publicznych, grupy roboczej mającej zająć 
się problemami osób niepełnosprawnych. 
Zebrani przedstawili ministrowi problemy 
nurtujące środowisko związane z funkcjono-
waniem w życiu społeczno-zawodowym osób 
z niepełnosprawnościami, a w szczególności 
konieczność waloryzacji dopłat do wynagro-
dzeń oraz uwzględnienia niepełnosprawnych 
w programie „Mieszkania+”.

Emeryci i renciści dostaną 
podwyżki najniższych 
świadczeń
Resort rodziny, pracy i polityki społecznej 
przygotował projekt nowelizacji prawa doty-
czący wzrostu minimalnej emerytury i renty. 
Najniższa emerytura z 892,56 zł obecnie ma 
wzrosnąć do 1000 zł. Przy rentach z tytułu 
częściowej niezdolności do pracy będzie to 
podwyżka z 676,75 zł do 750 zł, a przy ren-
tach socjalnych z 741,35 zł do kwoty 840 zł. 
Minister Marcin Zieleniecki poinformował, 
że z podwyższenia świadczeń skorzysta około 
800 tys. emerytów i rencistów pobierających 
świadczenia z ZUS i 350 tys. z systemu rolni-
czego. Wzrosną wszystkie renty socjalne – ok. 
285 tys. osób otrzyma wyższe świadczenia. 
Podkreślił, że w nowelizacji określona będzie 
też minimalna kwota podwyżki świadczeń 
emerytalno-rentowych o 10 zł. Podał, że 
skorzysta na tym 2,1 mln osób otrzymujących 
świadczenia z ZUS i prawie wszyscy w rolni-
czym systemie ubezpieczeń – 1,1 mln z 1,2 
mln wszystkich otrzymujących świadczenia 
z KRUS. Oprócz tych działań 1 marca 2017 r. 
zostanie przeprowadzona normalna, coroczna 
waloryzacja świadczeń. Na ten cel w budże-
cie zaplanowano 1,4 mld zł.

„S” odrzuca projekt ustawy 
o służbie geologicznej
„Solidarność” nie wyraża zgody na likwidację 
najstarszego instytutu naukowego – Pań-
stwowego Instytutu Geologicznego. Obradu-
jące w Gdańsku Prezydium Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” negatywnie zaopiniowało 
projekt ustawy ministra środowiska o Polskiej 
Służbie Geologicznej, również ze względu 
na zapisy o charakterze antypracowniczym. 
W ocenie branżowców planowana reforma 
oznacza likwidację najstarszego polskiego 
instytutu naukowego o zasięgu ogólno-
krajowym, a więc powołanego w 1919 
r. Państwowego Instytutu Geologicznego 
– Państwowego Instytutu Badawczego. 
Polska Służba Geologiczna, która ma zastąpić 
instytut, uzyska szerokie kompetencje typu 
administracyjnego, jednak charakter służby 
państwowej zachowa jedynie w nazwie. 

W kwestiach pracowniczych szczególny 
niepokój „Solidarności” budzi mechanizm 
wygaszania stosunku pracy.

25 rocznica powstania 
Sekretariatu Przemysłu 
Spożywczego

21 i 22 października 1991 r. w Kozubniku 
koło Porębki odbył się założycielski Kongres 
Sekretariatu Przemysłu Spożywczego 
NSZZ „Solidarność”. Przystąpiło do niego 
siedem sekcji: Zbożowo-Młynarska, Sekcja 
Piwowarska, Mleczarstwa, Cukrowni, Spi-
rytusowo-Drożdżowa, Przetwórstwa Mięsa 
oraz Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego. 
W następnych latach przystępowały dalsze: 
Drobiarstwa, Przemysłu Tytoniowego, 
Chłodnictwa, Cukiernictwa, Gier Losowych 
i Hotelarstwa. W tym roku mija 25 rocznica 
powstania struktury. Na kongres rocznico-
wy przybyli delegaci oraz przedstawiciele 
krajowych sekcji. Kongres to świetna okazja 
do podsumowań, ocen i podziękowań 
za pracę na rzecz struktury. Mirosław 
Nowicki w imieniu rady wręczył zasłużonym 
działaczom medale i pamiątkowe dyplomy, 
a pozostałym delegatom i gościom kongresu 
medale okolicznościowe.

Świadczenie za 
pomostówkę wyłącznie dla 
wtajemniczonych
Około 700 tys. osób ma prawo do rekompen-
sat za utratę prawa do wcześniejszej emerytu-
ry. Eksperci wyliczają, że ich emerytury mogą 
wzrosnąć o kwotę od 100 do 300 złotych mie-
sięcznie. Osoby zainteresowane muszą jednak 
same wystąpić z wnioskiem o wyliczenie takiej 
rekompensaty, a mało kto o tym wie. Eksperci 
podkreślają, że naliczanie powinno odbywać 
się z urzędu. (Więcej na str. 21).

Dobry rok dla dialogu

Na uroczystym plenarnym posiedzeniu w Pa-
łacu Prezydenckim, z udziałem prezydenta 
Andrzeja Dudy oraz premier Beaty Szydło, 
Rada Dialogu Społecznego podsumowała 
swój pierwszy rok działalności. Prezydent 
powołał na członka rady minister Elżbietę 
Witek, która ma m.in. wzmocnić komunikację 
z rządem. Nowym przewodniczącym, na 
kolejną roczną kadencję, została przedstawi-
cielka pracodawców, prezydent Konfederacji 
Lewiatan Henryka Bochniarz. Rada Dialogu 
Społecznego ma za sobą pierwszy rok 
działalności. Wszyscy partnerzy społeczni 
oraz strona rządowa przedstawili swoje 
podsumowanie. Można je podzielić na dwa 
główne wątki. Pierwszy, że RDS jest dobrym 
narzędziem prowadzenia dialogu trójstron-
nego. Drugi, że potrzeba więcej dialogu 

o sprawach strategicznych z zakresu rozwoju 
gospodarki, szczególnie w kontekście tzw. 
planu Morawieckiego.

Żółta kartka dla Ministerstwa 
Rozwoju
Ministerstwo Rozwoju w przetargu na 
„Sukcesywne świadczenie usług przepro-
wadzkowo-transportowych” nie nałożyło 
na wykonawcę i podwykonawców wymogu 
zatrudnienia pracowników na podstawie 
umowy o pracę. Otrzymało więc żółtą kartkę 
od „Solidarności” i Fundacji CentrumCSR.
NSZZ „Solidarność” zwraca uwagę, że przy 
realizacji usług osoby zatrudnione świad-
czyć będą pracę za wynagrodzeniem, na 
rzecz pracodawcy, pod jego nadzorem oraz 
w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym. 
Tak więc zostają spełnione wymogi kodeksu 
pracy i osoby zatrudnione przy zamówieniu 
powinny dostać umowę o pracę. Brak klauzul 
społecznych w zamówieniu powoduje, 
że pieniądze publiczne kierowane są do 
nieuczciwych przedsiębiorców, którzy zatrud-
niają pracowników poniżej wynagrodzenia 
minimalnego na umowach śmieciowych. 
W ten sposób skazuje się pracowników na 
„marginalizację, biedę, pracę ponad normy”.

Aktywizacja bezrobotnych 
poniżej oczekiwań resortu 
pracy
Tylko 180 bezrobotnych skierowanych do 
pracy przez agencje zatrudnienia utrzymało 
ją przez co najmniej 6 miesięcy – donosi 
„Dziennik Gazeta Prawna”. Wyniki współ-
pracy pośredniaków i agencji zatrudnienia są 
bardzo słabe. Wprowadzona dwa lata temu 
możliwość zlecania prywatnym podmiotom 
działań aktywizacyjnych miała wesprzeć 
biura pośrednictwa pracy w przywracaniu 
do pracy osób długotrwale bezrobotnych. 
Pierwsze wyniki współpracy nie są obiecujące. 
Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej za 2015 rok wynika, że w skali 
całego kraju w ramach rekrutacji podstawowej 
i uzupełniającej powiatowe urzędy pracy 
skierowały do agencji zatrudnienia 22,6 tys. 
bezrobotnych. Na skutek prowadzonych przez 
nie działań pracę lub działalność gospodarczą 
podjęło 2,5 tys. osób. 52 proc. z nich uzyskało 
zatrudnienie na etacie, 44 proc. na podstawie 
umów cywilnoprawnych, a pozostałe założyły 
własną firmę. Ale tylko 876 osób pozostawało
w zatrudnieniu po upływie 90 dni od rozpoczę-
cia pracy. Jeszcze mniej, bo 180, kontynuowało 
ją po sześciu miesiącach.

O lepsze warunki pracy 
w hotelach
Grupa europosłów przygotowała deklarację 
w sprawie poprawy warunków pracy dla per-
sonelu sprzątającego w hotelach państw UE. 
Do zbierania podpisów posłów Parlamentu 
Europejskiego zaangażowały się europejskie 
związki zawodowe.
Sekretariat Spożywców NSZZ „Solidarność” 
apeluje do swoich członków o aktywność 
w przekonywaniu polskich parlamentarzy-
stów w PE do złożenia podpisu pod dekla-
racją. – Włączyliśmy się w akcję zbierania 
podpisów – mówi Mirosław Nowicki, szef 
„S” spożywców – Apelujemy do naszych 
członków, aby zwracali się do europosłów 
ze swoich regionów. Trzeba posłom o tym 
powiedzieć, trzeba ich do tego przekonać. 
Sprawa jest ważna, a Związek już od kilku lat 
alarmuje o bardzo złej sytuacji pracowników 
sprzątających w hotelach – dodaje Nowicki.

Filar praw socjalnych UE 
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
Parlamentu Europejskiego przygotowuje 
sprawozdanie w sprawie europejskiego 
filaru praw socjalnych. Obecna wersja 
projektu sprawozdania napawa sporym 
optymizmem. „Solidarność” oczekuje 
włączenia do filaru wszystkich państw UE. 
W projekcie wskazuje się na konieczność 
modernizacji dotychczasowych standardów 
socjalnych. Autorzy wzywają do przyjęcia 
dyrektywy zapewniającej każdemu zatrud-
nionemu podstawowy zbiór możliwych do 
wyegzekwowania praw, w tym do równego 
traktowania, ochrony socjalnej, ochrony 
w przypadku zwolnienia, ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa, a także przepisów doty-
czących czasu pracy i odpoczynku, wolności 
zrzeszania się i posiadania przedstawicieli, 
negocjacji zbiorowych, działań zbioro-
wych, dostępu do szkolenia oraz praw 
do odpowiednich informacji i konsultacji. 
Wśród wskaźników mających służyć do 
oceny wdrożenia filaru sugeruje się między 
innymi: wskaźnik ubóstwa pracujących czy 
zakres stosowania negocjacji zbiorowych.
 
Te same prawa  
dla wszystkich pracujących
W marcu Komisja Europejska przedstawiła 
zmiany, jakie zamierza zaproponować w dy-
rektywie o pracownikach delegowanych. Dziś 
firmy delegujące swoich pracowników do
pracy za granicą muszą im zapewnić jedynie 
płacę minimalną kraju goszczącego. Projekt 
KE zakłada, że pracownik wysłany przez pra-
codawcę do innego kraju UE powinien mieć 
także prawo do wszystkich dodatkowych 
składników wynagrodzenia gwarantowanych 
pracownikom lokalnym m.in. przez branżowe 
układy zbiorowe. Miałby otrzymywać np. 
premie czy dodatki przysługujące pracow-
nikom lokalnym. Gdy okres delegowania 
pracownika przekroczy dwa lata, powinien 
on być w pełni objęty przez prawo pracy 
kraju goszczącego, co oznacza np. koniecz-
ność odprowadzania lokalnych składek na 
ubezpieczenie zdrowotne. 

W KRAJU


„Solidarność” pisze do 
ministra Ziobry w sprawie 
żółtych kartek
Sądy powinny przestrzegać prawa, same 
przy tym stanowiąc wzór praworządności 
i najwyższych standardów. Tymczasem, nie 
stosując klauzul społecznych przy zamówie-
niach publicznych, to prawo łamią. „Solidar-
ność” wspólnie z Fundacją CentrumCSR. PL 
skierowała pismo do ministra sprawiedliwości 
Zbigniewa Ziobry, w którym wskazują, że 
wiele instytucji sądowniczych nie stosuje 
się do obowiązujących przepisó. Dotyczy to 
warunków pracy i płacy. W ubiegłym roku 
żółtą kartkę dostał Sąd Rejonowy w Legnicy, 
w związku z przetargiem na usługi ochrony, 
gdzie została wybrana firma oferująca wyna-
grodzenie 5,79 zł za godzinę. Sąd Rejonowy 
w Łodzi wybrał firmę do obsługi portierni,
która płaciła 6,60 zł netto za godzinę. Wedle 
obowiązującego prawa stawka minimalnego 
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W numerze między innymi:
Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie odpowiada za 
gospodarkę odpadami we wschodniej części województwa. Nie-
dawno w tym mechanizmie pojawiło się kolejne ważne ogniwo 
– organizacja zakładowa NSZZ „Solidarność”.

Współpraca, nie walka, str. 7

„Tygodnik Solidarność” był niezależnym od władz PRL pismem 
wprowadzonym do ogólnopolskiego kolportażu. Dwóch pierw-
szych redaktorów naczelnych pisma zostało premierami: Tadeusz 
Mazowiecki i Jarosław Kaczyński. 3 października br. w Warsza-
wie zorganizowana została ogólnopolska gala „Tysola”.

35 lat w służbie wolnego słowa, str. 9

Rozmowa z dr. hab. nauk prawnych MARCINEM ZIELENIECKIM, 
podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa 
Pracy

Będą dwa kodeksy pracy, str. 10 

Poważne gospodarki nie boją się płacić za pracę. W klimacie 
politycznym, jaki tworzy się za granicą wokół obecnej ekipy rzą-
dzącej, o inwestorów miało być trudniej. Okazuje się, że obawy 
są mniejsze.
Mit wysokich kosztów pracy: płaca narzędziem 
gospodarki, str. 12

Są w naszej historii daty umowne, zarazem symboliczne, jak 
Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada. Pol-
scy żołnierze, jeszcze w różnych mundurach, na polach bitew, 
a dyplomaci na konferencjach, walczyli o miejsce dla odradzają-
cej się ojczyzny.

Drogi do Niepodległej, str. 15

Zarząd Regionu Gdańskiego: 
E-głosowanie

Gościem październikowego spotkania był 
poseł Janusz Śniadek, który poinformował 
związkowców o aktualnych pracach Sejmu. 
Po krótkich wyjaśnieniach członkowie Zarządu 
Regionu przyjęli regulamin głosowania drogą 
elektroniczną. Głosowaniu za pomocą poczty 
elektronicznej i SMS-ów podlegają apele, 
stanowiska, decyzje i uchwały. Trybowi temu 
natomiast nie mogą być poddane wybory 
personalne, wymagające zgodnie z ordynacją 
wyborczą głosowania tajnego, oraz projekty 
budżetu i jego nowelizacji.
Zmiany kodeksu pracy, które właśnie weszły 
lub wejdą w najbliższym czasie w życie, 
przedstawił dr Waldemar Uziak, koordynator 
Działu Prawnego ZRG. Najważniejsza zmiana, 
która weszła w życie 1 września, to wymóg 
zawarcia przez pracodawcę z pracownikiem 
umowy o pracę lub potwierdzenia warunków 
pracy na piśmie przed dopuszczeniem go do 
pracy. Od 1 stycznia 2017 r. wejdą natomiast 
nowe przepisy dotyczące najniższego wyna-
grodzenia. Zdaniem dr. Waldemara Uziaka 
ważny jest zapis, który wyłącza z wyliczenia 
minimalnego wynagrodzenia za pracę na 
etacie dodatku za pracę w porze nocnej.
W części poświęconej sytuacji w zakładach 
pracy Stanisław Kotyński, przewodniczący 
„Solidarności” w GPEC, poinformował o za-
kończeniu negocjacji nad układem zbiorowym 
dla pracowników GPEC Serwis. Spotkanie 
zakończyło podsumowanie tegorocznej 
edycji Funduszu Stypendialnego im. NSZZ 
„Solidarność”.

Degradacja!
Pozbawienia stopni oficerskich sędziów 
i prokuratorów sądów i prokuratur wojsko-
wych, którzy wydawali wyroki w procesach 
politycznych w latach 1981-89, domagają się 
w liście do Antoniego Macierewicza, szefa 
MON, działacze Stowarzyszenia „Godność“. 
Mają do tego prawo jako uczestnicy ruchu 
antykomunistycznego, represjonowani (wię-
zieni i internowani) przez reżim PRL.

Dialog społeczny 
i partnerstwo
Podczas obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego 4 października w Gdańsku 
związkowcy i pracodawcy zgodzili się, że dialog 
społeczny, podstawowy instrument regulowania 
relacji społecznych w państwie demokratycz-
nym, musi być częścią systemu, a partnerzy 
dialogu muszą mieć równe szanse działania. 
„Strony dialogu w województwie pomorskim, 
mimo różnic podejścia do dialogu społecznego, 
wyrażają gotowość do aktywnego działania na 
tym polu” – czytamy w stanowisku WRDS. Wart 
podkreślenia jest fakt, że jest to wspólne sta-
nowisko przedstawicieli strony społecznej, jak 
i pracodawców. Strona związkowa ma nadzieję, 
że spojrzenie na dialog prezentowane przez 
liderów organizacji pracodawców w WRDS 
stanie się zdaniem powszechnym przedsię-
biorców prowadzących firmy stowarzyszone 
w tychże organizacjach. Pod obrady WRDS trafił 
też raport pomorskiego Urzędu Marszałkow-
skiego na temat przekształceń w szpitalach 
podległych marszałkowi województwa. Na 
wniosek przewodniczącego Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztofa 

Dośli stanowisko w tej sprawie będzie przyjęte 
na kolejnej sesji WRDS. Raport ten będzie też 
przedmiotem konsultacji w ramach Sekcji Służby 
Zdrowia NSZZ „S” Regionu Gdańskiego.

„Godność”: Na życie 
publiczne kładzie się cień 
nierozliczonej przeszłości.
„Na nasze życie publiczne kładzie się cień 
nierozliczonej przeszłości. Trudno żyć w kraju, 
gdzie dotąd nie sporządzono rzetelnego 
rachunku win i zasług, gdzie zacierano 
różnicę między prześladowcą i prześladowa-
nym, między patriotyzmem a zdradą” – piszą 
więzieni w latach 80. działacze „Solidarności” 
i członkowie naszego Związku w odpo-
wiedzi na list otwarty 32 opozycjonistów 
do prezydenta Andrzeja Dudy, w którym 
wyrażają oni zaniepokojenie obecną sytuacją 
polityczną, pisząc o „ideowym nawrocie do 
czasów sprzed 1989 r.”, zarzucając, że „obóz 
rządzący wysługuje się ugrupowaniami, 
których program i praktyka niebezpiecznie 
zbliża się do faszyzmu”, a historia „na wzór 
bolszewicki” staje się elementem propagandy. 

Chojnice: O problemach 
oświaty także przy kawie

Członkowie Organizacji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty, 
Wychowania i Kultury w Chojnicach święto-
wali Dzień Edukacji Narodowej. Takie imprezy 
organizuje się co roku przed tzw. Dniem Na-
uczyciela lub po tym dniu. W tym roku termin 
wypadł 6 października. Zabawa tradycyjnie 
łączy się z omówieniem najważniejszych kwe-
stii nurtujących środowisko oświatowe, ma też 
na celu jego integrację. – Ważnym problemem 
jest obecnie nadchodząca reforma oświaty. 
Nauczyciele są zaniepokojeni, zwłaszcza 
nauczyciele gimnazjów obawiają się utraty 
pracy. Omówiłem więc działania „Solidarności” 
w tej kwestii – powiedział Maciej Werra, 
przewodniczący Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty, 
Wychowania i Kultury w Chojnicach.

„Ekologia rodziny” 
– konferencja nt. polityki 
prorodzinnej w Gdańsku
„Ekologia rodziny” – to tytuł konferencji 
poświęconej szeroko rozumianej polityce 
prorodzinnej i sytuacji rodzin w Polsce, która 
odbyła się 15 października na Uniwersytecie 
Gdańskim. Wśród prelegentów spotkania 
znaleźli się m.in. prof. dr hab. Franciszek 
Makurat, psycholog, kierownik Zakładu Psy-
chologii Sportu Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Gdańskiego i przewodniczący 
międzyzakładowej „S” na Uniwersytecie 
Gdańskim; Antoni Szymański, senator RP, 
socjolog i kurator sądowy, wiceprezes Polskiej 
Federacji Ruchów Obrony Życia; Mariusz 
Gajda, podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Środowiska oraz prof. dr hab. Marcin Ziele-
niecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wieloletni 
ekspert Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Szkolenia dla członków 
komisji rewizyjnych
Rola i działalność komisji rewizyjnych w struk-
turach Związku były tematami szkolenia 
zorganizowanego przez Dział Szkoleń Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w siedzibie 
w Gdańsku w dniach 17-18 października. 
Arkana działalności władzy kontrolnej, jaką 

pełnią w organizacjach związkowych komisje 
rewizyjne, poznawali związkowcy z Narodo-
wego Muzeum Morskiego, Wojewódzkiego 
Szpitala Psychiatrycznego, Izby Celnej, 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-
nej, Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych 
i Gruźlicy, Delphii i Jeronimo Martins Polska. 
– To już kolejna grupa, która uczestniczyła 
w szkoleniu dla członków komisji rewizyjnych 
zorganizowanym przez Dział Szkoleń. Połowa 
uczestników pierwszy raz brała udział w takich 
warsztatach. Cieszymy się z ich deklaracji, że 
nie będzie to ich ostatnie szkolenie związkowe 
– mówi trener z regionalnego Działu Szkoleń 
Tadeusz Grubich. Następne szkolenie dla 

członków komisji rewizyjnych odbędzie się 17 
i 18 listopada. Są jeszcze wolne miejsca.

Litania
1 listopada wieczorem przy pomniku Pole-
głych Stoczniowców odbyła się Litania do 
Wszystkich Świętych w intencji stoczniow-
ców poległych w 1970 roku oraz zmarłych 
gdańszczan. Modlitwę poprowadzili ks. 
bp Zbigniew Zieliński oraz proboszcz 
parafii pw. św. Brygidy ks. kanonik Ludwik 
Kowalski. Litania ma swoje źródło w czasie 
stanu wojennego. Idea spotkań przy pomni-
ku powróciła przed 20 laty.

Tytuł (miejsce) szkolenia Data szkolenia
Nowelizacja prawa pracy 2016 r. 10 listopada 2016 r.
Prawo pracy i prawo związkowe cz.1 (szkolenie 
stacjonarne w Gdańsku)

14-16 listopada 2016 r.

Zakładowe komisje rewizyjne 17-18 listopada 2016 r.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 21 listopada 2016 r.

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

30 listopada – 2 grudnia 2016 r. 
(brak miejsc)

Bycie liderem to zobowiązuje. Druga część 
szkolenia dla przewodniczących. (Jastrzębia 
Góra)

30 listopada – 2 grudnia 2016 r.

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

8-9 grudnia 2016 r.

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

12-14 grudnia 2016 r.

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

Zapraszamy na szkolenia
XI – XII 2016 r.
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– Zarząd Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność” 
dopuścił głosowanie drogą 
elektroniczną, za pomocą pocz-
ty internetowej lub wiadomości 
SMS. Dlaczego?

– To konsekwencja Uchwały 
Komisji Krajowej nr 21a/2013 
w sprawie zasad i sposobu gło-
sowania przy wykorzystaniu 
środków bezpośredniego poro-
zumiewania się na odległość, 
czyli tak zwanego e-głosowania. 
Z tej możliwości mogą korzystać 
władze wykonawcze i prezydia 
tych władz ze wszystkich struk-
tur związkowych, w rozumieniu 
Statutu Związku. Na podstawie 
uchwały przyjętej przez Zarząd 
Regionu Gdańskiego 3 paź-
dziernika 2016 r. e-głosowanie 
dopuszczono w Zarządzie Re-
gionu Gdańskiego, Prezydium 
ZRG i Regionalnej Komisji 
Rewizyjnej.

– Tą drogą mogą pójść tak-
że poszczególne komisje za-
kładowe i rady regionalnych 
sekcji i sekretariatów. Muszą 
jednak pamiętać o spełnieniu 
kilku warunków.

– Przede wszystkim dana or-
ganizacja musi najpierw przyjąć 
w drodze uchwały regulamin e-
-głosowania. Schemat takiego 
regulaminu ma wkrótce przygo-
tować Komisja Krajowa, ale do 
czasu jego powstania można trak-
tować jako materiał wzorcowy 
regulamin e-głosowania w Za-
rządzie Regionu Gdańskiego. Na 
tej bazie każda organizacja może 
przygotować własny regulamin, 
a dopiero na jego podstawie prze-
prowadzać e-głosowania.

– Co musi zawierać taki re-
gulamin?

– Po pierwsze musi wska-
zywać osobę tzw. e-sekretarza, 
czyli konkretną osobę odpo-
wiedzialną za przeprowadzanie 
głosowań drogą elektroniczną. 
Po drugie w formie załącznika 
listę członków danej komisji 
bądź rady z przypisanymi ka-
nałami kontaktu.

– To może być adres poczty 
e-mail lub numer telefonu, na 
który będą przychodziły wia-
domości SMS.

– Tak. Zasadniczo powinien 
to być imienny adres e-mail, 
pozwalający zidentyfikować 
daną osobę i taki, do którego 
dostęp ma tylko użytkownik. 
Nie powinien to zatem być na 
przykład adres pocztowy w do-
menie internetowej pracodaw-
cy. Jeśli ktoś nie posiada takie-
go adresu e-mail, może podać 
numer telefonu. Ale, podobnie 
jak w przypadku poczty inter-
netowej, powinien to być numer 
prywatny, a nie służbowy.

– Regulamin powinien tak-
że określać charakter spraw, 
które mogą zostać poddane 
pod e-głosowanie. Nie każdą 
uchwałę można przyjąć drogą 
elektroniczną…

– Zgodnie ze wspomnianą 
już uchwałą Komisji Krajowej 
z 2013 roku niedopuszczalne 
jest podejmowanie w drodze 
e-głosowania dokumentów 
w sprawach, w których Statut 
NSZZ „Solidarność” przewiduje 
obligatoryjnie formę głosowania 
tajnego. Dotyczy to na przykład 
głosowania w sprawach perso-
nalnych. Drogą elektroniczną 
nie można również głosować 
w sprawie projektów budżetu, 
jego przyjęcia i nowelizacji.

– Czy głosowanie elektronicz-
ne ma zastąpić to tradycyjne?

– W żadnym wypadku. Nie 
jest to ani celem, ani ideą zarówno 
Komisji Krajowej, jak i Zarządu 
Regionu Gdańskiego. Podstawo-
wą formą głosowania wciąż po-
zostaje głosowanie podczas spo-
tkania wszystkich członków danej 
struktury związkowej. Uważamy, 
że to najlepsza droga do pełnego 
przedyskutowania danej kwestii, 
możliwości zaprezentowania swo-
jego stanowiska przez wszystkich 
członków Związku, wyważenia 
argumentów, a także szybkiej 
i bieżącej redakcji treści uchwał, 
stanowisk i apeli. Głosowanie 
elektroniczne to uzupełniająca 
forma głosowania sugerowana 
w sytuacjach kryzysowych, gdy 
trzeba w trybie pilnym podjąć 
decyzję lub przyjąć jakiś doku-
ment, a spotkanie się członków 
danej organizacji jest niemożliwe 
lub utrudnione. Debata twarzą 
w twarz w możliwie najszerszym 
gronie od początku pozytywnie 
wyróżniała „Solidarność” jako 
instytucję demokratyczną i chce-
my, żeby tak pozostało.

Rozmawiał Adam Chmielecki

Najpierw regulamin, 
potem e-głosowanie

Bogdan Olszewski

Rozmowa z BOGDANEM OLSZEWSKIM, sekretarzem Prezydium Zarządu 
Regionu Gdańskiego i członkiem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

27 i 28 października 2016 r. 
w Gdyni odbyło się WZD Sek-
cji Krajowej Pracowników 
Cywilnych MON NSZZ „S”. 
Przyjęto m.in. stanowisko 
w sprawie Stoczni Marynarki 
Wojennej S.A.

Delegaci przyjęli też spra-
wozdanie z działalności Rady 
Sekcji Krajowej i Komisji Re-
wizyjnej z połowy kadencji.

Akces do Sekcji Krajowej 
zgłosiły nowe organizacje za-
kładowe „S” z 12 Wojskowego 
Oddziału Gospodarczego z To-
runia, z Wojskowego Szpitala 
w Ełku, a z naszego regionu 
z 18 Wojskowego Oddziału 
Gospodarczego z Wejherowa, 
zatrudniającego blisko 500 

osób. Liderem Tymczasowej 
Komisji Zakładowej został tam 
Jan Detlaf.

Delegaci przyjęli uchwały 
i stanowiska dotyczące dzia-
łań na rzecz poprawy sytu-
acji materialnej pracowników 
budżetowych zatrudnionych 
w MON. W sprawie pracow-
ników sfery materialnej, tj. 
wojskowych przedsiębiorstw 
i nawarstwiających się pro-
blemów, wobec braku woli 
współpracy ze strony Zarządu 
Polskiej Grupy Zbrojenio-
wej z Radą Sekcji Krajowej, 
postanowiono zwrócić się 
o interwencję do Sekretariatu 
Służb Publicznych i Komisji 
Krajowej NSZZ „S”.

Wobec trwającej upadłości 
i zagrożenia dla miejsc pracy 
przyjęto stanowisko w sprawie 
Stoczni Marynarki Wojennej 
S.A., a także podjęto decy-
zje o wystąpieniach do MON 
w sprawie problemów z innych 
zakładów, w tym Wojskowych 
Zakładów Inżynieryjnych 
z Dęblina.

Gośćmi WZD byli m.in.: 
ks. prałat Sławomir Decow-
ski, duszpasterz ludzi pracy 
archidiecezji gdańskiej, Jerzy 
Wielgus, przewodniczący Se-
kretariatu Służb Publicznych 
NSZZ „S”, i Krzysztof Dośla, 
przewodniczący ZRG NSZZ 
„S”.

(asg)

Cywilni z MON

Musimy zintensyfikować prace nad uczciwym i prawdzi-
wie paneuropejskim rynkiem pracy. (...) W ramach tych 
działań będę chciał stworzyć europejski filar praw so-

cjalnych, który bierze pod uwagę zmieniające się realia europej-
skich społeczeństw i świata pracy – mówił w orędziu o stanie Unii 
Europejskiej szef KE Jean-Claude Juncker. Konsultacje owego 
filaru socjalnego właśnie trwają, a głos w tej sprawie kilka dni 
temu zabrała także „Solidarność”. I choć nie do końca jasne są 
podstawy prawne filara socjalnego ani relacje do innych społecz-
nych dokumentów UE, to warto mu się bliżej przypatrzyć.

Dlaczego? Ano choćby po to, żeby skutecznie walczyć  
z uporczywym i powtarzanym wielokrotnie stwierdzeniem, że pra-
wa socjalne między Bugiem i Odrą są rozbuchane, a pracownikom 
poprzewracało się w głowach.

Filar socjalny formułuje 20 głównych praw (zaleceń) dla 
państw UE. Ich rozwinięcie często jest bardzo szczegółowe, jak 
choćby zalecenie, że „wszyscy młodzi ludzie w wieku do 25 lat 
powinni w ciągu czterech miesięcy od uzyskania statusu osoby 
bezrobotnej lub zakończenia kształcenia formalnego otrzymać 
dobrej jakości ofertę zatrudnienia”, czy też, że „każdy pracownik 
przed rozpoczęciem zatrudnienia powinien otrzymać na piśmie 
informację na temat praw i obowiązków wynikających ze stosunku 
zatrudnienia”.

Akurat to zalecenie szczęśliwie zostało nie tak dawno zreali-
zowane także w Polsce. Są wśród nich i takie, o które NSZZ „So-
lidarność” walczy od lat, w tym zalecenie, iż „należy zapobiegać 
niewłaściwemu stosowaniu niepewnych i niestałych form zatrudnie-
nia”, a „w przypadku choroby wszyscy pracownicy, niezależnie od 
rodzaju umowy, powinni mieć możliwość skorzystania z odpowied-
nio płatnego zwolnienia chorobowego”. Jest ochrona pracownika 
– „zwolnienie pracownika musi być uzasadnione i poprzedzone 
odpowiednim okresem wypowiedzenia. Powinno wiązać się z od-
powiednią rekompensatą oraz dostępem do szybkiego i skutecznego 
bezstronnego mechanizmu rozstrzygania sporów”. Gdzie więc jest 
przysłowiowy pies pogrzebany? W dwóch „miejscach”. Po pierwsze 
– i to kamyk do brukselskiego ogródka – filar socjalny ma obejmo-
wać strefę euro… W praktyce wprowadza to Unię dwóch prędkości 
i utrwala podział na słusznych członków UE i neokolonialną pro-
wincję, którą można drenować i wykorzystywać.

Słusznie zwraca na to uwagę w swoim stanowisku Prezydium 
KK NSZZ „Solidarność”. Ale jest i kamyk do ogródka warszaw-
skiego. Filar socjalny musi być z czegoś finansowany. Inaczej 
będzie fikcją, tak jak fikcją stał się polski model tzw. flexicurity 
– była elastyczność, zabrakło bezpieczeństwa. Tymczasem, jeśli 
przypatrzymy się danym OECD, jasno z nich wynika, że procent 
PKB przeznaczany na wydatki socjalne w Polsce należał jeszcze 
niedawno do najniższych w Europie i malał. W 2011 roku przezna-
czyliśmy na ten cel 20,1 proc. PKB i było to mniej niż w roku 2000. 
W pozostałych krajach było to zdecydowanie więcej – w Danii 35,2 
proc., w Belgii 31,5, w Austrii 29,7, nawet w uznawanej przez wielu 
za liberalną Wielkiej Brytanii – 29. To gigantyczna różnica, na która 
nakłada się dodatkowo dużo większy PKB per capita (na głowę 
mieszkańca). Niemniej jest też promyk nadziei albo jak kto woli 
światełko w tunelu. Powinna nim być mądra polityka państwa, któ-
ra stworzy system zachęt do wprowadzania cywilizowanych norm 
dotyczących tworzenia dobrych, pewnych i bezpiecznych miejsc 
pracy i ograniczająca konkurowanie niskimi wynagrodzeniami. Je-
żeli będą temu towarzyszyły odpowiednie ramy prawne (dotyczące 
choćby minimalnej płacy – co już ma miejsce, zachęty do rokowań 
zbiorowych, wsparcia partnerów społecznych) – to można mieć na-
dzieję, że filar socjalny stanie się także naszym udziałem.

Jacek Rybicki

PS. Cały dokument pt. „Pierwszy wstępny zarys europejskie-
go filaru praw socjalnych” można przeczytać pod linkiem: http://
www.solidarnosc.org.pl/images/files/KE_filary_socjalne2.pdf

Filar socjalny 
nie dla Polski?
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i œmIesZno, i strAszno
Myszka ucich³a

Miesiąc temu informowaliśmy, że RYSZARD 
PETRU namawia swoich sympatyków do 
rezygnacji z filiżanki kawy i przekazania zaosz-
czędzonych w ten sposób pieniędzy jego partii. 
Szybko okazało się, skąd taka potrzeba. Otóż 
Nowoczesna Kropka straciła 22 mln zł (!) dotacji 
i subwencji po tym, jak Państwowa Komisja Wy-
borcza odrzuciła jej sprawozdanie finansowe za 
ostatnie wybory parlamentarne. Wszystko przez 
to, że były już skarbnik Nowoczesnej, mąż po-
słanki GASIUK-PIHOWICZ, nie zna przepisów 
i nie umie robić przelewów. No i teraz posłanka, 
zwana „myszką agresorką”, niedawna gwiazda 
mediów, siedzi cicho jak mysz pod miotłą…

K³opoty
z liczeniem
Swoją drogą dziwne, że z publicznych pie-
niędzy nie umie rozliczyć się partia kierowa-
na przez wieloletniego bankowca, doradcę 
ministra finansów, swego czasu przewodniczą-
cego Towarzystwa Ekonomistów Polskich (!). 
Ci ekonomiści to chyba rzeczywiście „niezłe” 
towarzystwo. Z drugiej strony wpadka PETRU 
nas w ogóle nie dziwi. Przecież to człowiek, 
który nie umie policzyć do trzech… króli.

Nie takie
skarby
Podobno w Polsce powoli powstaje rynek pracy 
pracownika. Być może, ale z pewnością nie doty-
czy to pracowników „Gazety Wyborczej” (wielu 
traci właśnie zatrudnienie) i „Newsweeka” (otrzy-
mali gorsze warunki pracy). Co do zasady życzymy 
jak najlepszych warunków pracy i jak najwyższych 
wynagrodzeń wszystkim pracownikom, zwłaszcza 
w mediach, ale w tej sprawie nie możemy oprzeć 
się wrażeniu, że to po prostu życie brutalnie 
zweryfikowało jakość pracy mainstreamowych 
dziennikarzy. Okazało się, że przez lata żyli jak 
tłuste koty nie ze sprzedaży swoich tytułów, tylko 
z sowicie opłacanych zleceń ze Skarbu Państwa. 
Gdy krewni i znajomi królika stracili władzę, oka-
zało się, że „Wyborcza” i „Newsweek” to nie takie 
skarby naszego państwa, jak im się wydaje.

Kozak Nowak
Barszcz ukraiński i pierogi ruskie – to nowe 
menu, którym będzie się raczył zapomniany już 
nad Wisłą S£AWOMIR NOWAK. Były mini-
ster infrastruktury stanął na czele państwowej 
agencji budowy dróg na Ukrainie. I wiemy 
już, że nasi sąsiedzi ze wschodu mają słaby 
wywiad. A może po prostu chcą, żeby drogi 
budować długo i drogo, a przy okazji wykoń-
czyć własną branżę budowlaną? W każdym 
razie nie życzymy Ukrainie, aby śladami Nowa-
ka poszli inni członkowie niesławnej ekipy PO. 
Tylko sobie wyobraźmy – ,,MIRO

,,
 DRZE-

WIECKI odpowiedzialny za sport, ,,EWKA
,,
 

KOPACZ za zdrowie, RADEK ,,SKNERUS
,,
 

SIKORSKI jako ambasador w USA, a JA-
CEK ,,TAJFUN

,,
 VINCENT-ROSTOWSKI 

przedstawicielem w Londynie. Brr…

Dobre ,,czasy
,,

W całej sprawie najdziwniejsze jest to, że 
w czasach, gdy tysiące Ukraińców przyjeżdża 
do pracy do Polski, S£AWEK ,,KOZAK

,,
 NO-

WAK ruszył w drugą stronę i przyjął robotę za 
500 dolarów, czyli niespełna dwa tysiące zło-
tych miesięcznie. Tyle to kosztuje pewnie jedna 
wskazówka w jego zegarku. A może jednak się 
mylimy i dla „Kozaka” idą dobre „czasy”?

Seksmisja
Uczestniczki tzw. czarnego protestu, które tak 
bardzo podkreślają, że nowe życie pod sercem 
kobiety to tylko i wyłącznie jej „własność”, nie 
mają problemów z podkradaniem własności 
innym. Chodzi o wykorzystywanie na ich ma-
nifestacjach przerobionego logotypu „Solidar-
ności” i słynnego plakatu z wyborów czerw-
cowych w 1989 roku. Młodszym Czytelnikom 
warto przypomnieć, że poster przedstawiał 
postać szeryfa z głośnego filmu „W samo połu-
dnie”. Czy teraz zwolenniczki aborcji – zwane 
przez niektórych „czarnymi wdowami po 
Platformie Obywatelskiej” – będą udowadniały, 
że GARY COOPER była kobietą?

Twarz Facebooka
Popularny serwis społecznościowy usunął konta 
organizacji przygotowujących tegoroczną edycję 
Marszu Niepodległości w Warszawie 11 listopada. 
Blokowane są także profile osób, które zamieściły 
plakat promujący to wydarzenie, odwołujące 
się do wartości narodowych i patriotycznych. 
Niektórzy łączą te niezwykle tolerancyjne i pro-
demokratyczne działania z faktem, że jednym 
z polskich administratorów Facebooka jest 
aktywistka Komitetu Obrony Demokracji. Czyżby 
kodowcy nie mogli się zdecydować, czy chronić 
demokrację, czy internet PRZED demokracją? Poza 
tym pracownicy Facebooka (czyli „książki twarzy” 
w dosłownym tłumaczeniu) powinni pamiętać, że 
w świecie wirtualnym, tak jak w „realu”, twarz ma 
się tylko jedną. I łatwo ją stracić.

(ach), rys. Dobosz Jan

PYTANIE MIESIĄCA

Czy nazwa i znak 
„Solidarności” powinny 
być prawnie chronione?

KAROL GUZIKIEWICZ 
wiceprzewodniczący KM NSZZ „S” 
Stoczni Gdańskiej

– Nasz znak towarowy powinien być chro-
niony prawnie tak jak wszystkie inne znaki, 
na przykład logotypy poszczególnych marek. 
Należy do nas jako związku zawodowego po-

wstałego w 1980 r. Mówiła o tym jasno i wyraźnie uchwała 
Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „S” przyjęta już w 1989 
r. Region Gdański pozostał wierny tej uchwale, tymczasem jak 
widać sprzeniewierza się jej część sygnatariuszy, na przykład 
Bogdan Borusewicz. Absurdem i hipokryzją jest wykorzysty-
wanie znaku „S” przez osoby i organizacje, których działania 
i postulaty są sprzeczne z ideałami i programem Związku. 
Skandalem w mojej ocenie jest fakt, że wymiar sprawiedli-
wości odmówił ścigania osób i organizacji, które w ostatnim 
czasie wykorzystały symbol „Solidarności”.

MIROSŁAW KAMIEŃSKI 
przewodniczący KM NSZZ „S” 
Stoczni Marynarki Wojennej 
i Sekcji Krajowej NSZZ „S” 
Pracowników Cywilnych MON

– Dla mnie ta sprawa jest oczywista pod 
każdym względem. W sposób formalny 

nasz znak został prawnie zarejestrowany już wiele lat temu 
i od tego czasu podlega ochronie. Zachowana została także 
faktyczna ciągłość działania NSZZ „S” od 1980 r. po dzień 
dzisiejszy. Pozostajemy wierni ideom, które legły u podstaw 
powstania „S” i jej znaku. Ostatnie wykorzystanie naszego 
symbolu do celów niezgodnych z naszym programem uwa-
żam za niestosowną akcję zorganizowaną celowo przez nie-
które środowiska polityczne.

STANISŁAW JAKONIS, kierownik 
Biura Terenowego ZRG NSZZ „S” 
w Lęborku

– Wyłącznym dyspozytorem znaku „S” 
powinien być związek zawodowy o tej na-
zwie. Nasz symbol ma dużą wartość zwią-
zaną z historią i tożsamością Związku, której 

nie można rozmieniać na drobne, udostępniając powszechnie 
bez żadnej kontroli. 

STEFAN RAMBIERT, kierownik 
Oddziału NSZZ „S” w Kartuzach

– W sprawie ochrony symbolu „S” w ca-
łości podpisuję się pod uchwałą stosownych 
władz związkowych z 1989 r., przypomnia-
ną niedawno na banerze wywieszonym na 
siedzibie Związku. Do tego nie trzeba nic 

dodawać. Nie mają racji ci, którzy uważają, że logo naszego 
Związku należy już tylko do przeszłości. Od 1980 r. istnieje 
jedna i ta sama „S”, która posiada wyłączne prawo do dyspo-
nowania swoją nazwą i znakiem graficznym.

PIOTR MADEJ, przewodniczący KM 
NSZZ „S” przy Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Gdańsku

– Symbol „S” powinien być w sposób jedno-
znaczny chroniony prawnie, tak jak każdy inny 
zarejestrowany znak. Prawo musi zapobiegać 

takim nadużyciom, jakich byliśmy świadkami w ostatnim czasie. 
Jest dla mnie oburzające, że nasz symbol można wykorzystywać 
podczas manifestacji organizowanych w partykularnych celach, 
w dodatku niemających nic wspólnego z naszym programem. 
Podobnie rzecz ma się z organizowaniem manifestacji pod po-
mnikiem Poległych Stoczniowców. To miejsce ma swój historycz-
ny kontekst i nie powinien to być swoisty hyde park, w którym 
można manifestować pod dowolnymi hasłami. Obie te sprawy 
powinny zostać jednoznacznie uregulowane.

oprac. (ach)
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Honorową odznakę „Za-
służony dla rolnictwa”, 
przyznaną przez mi-

nistra rolnictwa Krzysztofa 
Jurgiela, otrzymał Zbigniew 
Sikorski, przewodniczący 
Krajowej Sekcji NSZZ „So-
lidarność” Przemysłu Mle-
czarskiego, Spirytusowego 
i  Koncentratów Spożyw-
czych, jednocześnie członek 
Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”. Okazją 
do wręczenia wyróżnienia był 
jubileuszowy kongres Sekreta-
riatu Przemysłu Spożywczego 
NSZZ „Solidarność” 7-8 paź-
dziernika 2016 r. w Miętnem 
na Mazowszu. W ten sposób 
związkowcy z przemysłu spo-
żywczego obchodzili 25 rocz-
nicę powstania sekretariatu.

– Traktuję to jako wy-
różnienie osobiste, ale także 
docenienie działalności całej 
sekcji. W swojej pracy często 
spotykamy się z rolnikami, 
na przykład tymi, którzy są 

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

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

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

wania
 Trening z aktywnych form poszukiwania pracy – opraco-

wanie dokumentów aplikacyjnych, jak przygotować się do 
rozmowy o pracę

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

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

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

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

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

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

właścicielami spółdzielni mle-
czarskich. Współpracujemy 
we wspólnym interesie i dla 
dobra społeczeństwa, tak aby 
dostarczać bezpieczne i zdrowe 
produkty mleczarskie – mówi 
Zbigniew Sikorski, który 
od 39 lat pracuje w przemy-
śle spożywczym (najpierw 
mięsnym, obecnie mleczar-
skim). Sikorski od 1980 
roku należy do „Solidarno-
ści”, jest przewodniczącym 
Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” w gdańskiej 
Spółdzielni Mleczarskiej 
Polmlek-Maćkowy. Ponadto 
od 2002 r. działa w Krajowej 
Sekcji NSZZ „S” Przemysłu 
Mleczarskiego, Spirytusowe-
go i Koncentratów Spożyw-
czych, najpierw jako delegat, 
członek Komisji Rewizyjnej 
i sekretarz, a od 2005 r. jako 
przewodniczący. Jest także 
wiceprzewodniczącym Rady 
Sekretariatu Przemysłu Spo-
żywczego. Udziela się w eu-

ropejskim ruchu związkowym 
w branży spożywczej.

Podczas jubileuszu 25-le-
cia „Solidarności” spożywców 
odznakami ministra rolnictwa 
zostali wyróżnieni także: Jerzy 
Dziobek i Waldemar Sobko-
wicz z Krajowej Sekcji Przemy-
słu Cukierniczego, Młynarskiego 
i Piekarniczego oraz Krzysztof 
Suchecki z Krajowej Sekcji Pra-
cowników Przemysłu Mięsnego, 
Drobiarskiego i Tłuszczowego.

(ach)

Organizac ja  i  rozwój 
Związku w służbie zdro-
wia oraz wynagrodzenia 
pracowników wykonują-
cych zawody medyczne 
były głównymi tematami 
Walnego Zebrania Delega-
tów Sekcji Służby Zdrowia 
NSZZ „Solidarność” Regio-
nu Gdańskiego, które od-
było się 17 i 18 paździer-
nika 2016 r. w Jastrzębiej 
Górze.

Delegaci podsumowali 
działalność sekcji w po-
łowie kadencji 2014–

–2018. Sprawozdanie z tego 
okresu przedstawiła przewodni-
cząca „S” w pomorskiej służbie 
zdrowia Irena Jenda. Delegaci 
przyjęli także sprawozdanie fi-
nansowe zaprezentowane przez 
skarbnika Monikę Lorkowską 
oraz sprawozdanie z działalno-
ści Komisji Rewizyjnej przed-
stawione przez przewodniczą-
cego Andrzeja Pufelskiego. 
W wyborach uzupełniających 
nowym członkiem Rady Sek-
cji Służby Zdrowia NSZZ „S” 
Regionu Gdańskiego wybrano 
Marka Zawadzkiego z „S” 
w „COPERNICUSIE” Podmio-
cie Leczniczym.

Związkowcy  omówi l i 
m.in. projekt ustawy o spo-
sobie ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników wykonujących 
zawody medyczne. W dyskusji 
udział wzięli m.in. kierownik 
Biura Eksperckiego, Dialogu 

O zarobkach i rozwoju 
w służbie zdrowia

i Polityki Społecznej Komisji 
Krajowej NSZZ „S” Kata-
rzyna Zimmer-Drabczyk 
oraz zastępca przewodniczą-
cego Krajowego Sekretariatu 
Ochrony Zdrowia NSZZ „S” 
Grzegorz Cezary Urbaniak. 
Zarząd Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S” reprezentował za-
stępca przewodniczącego Ro-
man Kuzimski. 

W przyjętym stanowisku 
związkowcy uznali zapropono-
wany przez Ministerstwo Zdro-
wia poziom płac za niewystar-
czający w stosunku do rangi 
i odpowiedzialności zawodów 
medycznych. Zadeklarowali 
też wsparcie działań Sekreta-
riatu Ochrony Zdrowia NSZZ 
„S” w celu ustalenia wyższych 
wskaźników wynagrodzeń. 
Sekcja przyjęła także stanowi-
ska ws. outsourcingu i zmian 

umów o pracę na umowy cy-
wilnoprawne. Związkowcy 
wskazali wiele negatywnych 
konsekwencji takich rozwią-
zań: obniżenie wynagrodzeń 
pracowników, zmniejszenie ich 
liczby, zwiększenie zakresów 
obowiązków u pozostałych 
zatrudnionych w służbie zdro-
wia, co przekłada się na niższą 
jakość usług.

Prezentację o skutecznych 
metodach organizowania pra-
cowników przedstawili trene-
rzy – Janusz Zabiega z Ko-
misji Krajowej NSZZ „S” 
i Mariusz Skrzypek z UNI 
Global Union. Obecnie do re-
gionalnej „S” służby zdrowia 
należy ponad 1300 pracowni-
ków z 18 organizacji związko-
wych. Sekcja stawia na dalszy 
rozwój. 

(ach)

Związkowcy ze służby zdrowia zaapelowali m.in. o wyższe 
płace pracowników medycznych.
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Tymczasowa Komisja Za-
kładowa NSZZ „Solidar-
ność” powstała w lipcu 

2016 r. Po miesiącu „S” w Za-
kładzie Utylizacji Odpadów 
Stałych liczyła już 49 osób, 
czyli blisko jedną trzecią ze 
150 pracowników We wrze-
śniu odbyły się wybory do 
Komisji Zakładowej. Co waż-
ne, w działalność związkową 
zaangażowali się zarówno 
pracownicy sortowni, składo-
wiska, administracji, jak i ka-
dra kierownicza.

– Każdy członek Związku 
jest dla nas tak samo ważny, 
bez względu na zajmowane 
stanowisko zawodowe. Wszy-
scy mają pełny dostęp do in-
formacji o naszej działalności. 
Tak podzieliliśmy obowiązki, 
że zarówno w składzie Komi-
sji Zakładowej, jak i rewizyj-
nej znajdują się pracownicy 
różnego szczebla. Tylko w ten 
sposób możemy sprawić, że 
nasza firma stanie się jeszcze 
lepszym miejscem do pracy 
– mówi przewodniczący „So-
lidarności” w ZUOS Damian 
Pawłuszek, na co dzień ko-
ordynator stacji terenowych 
w Stegnie i Pelplinie, który 
w zakładzie przepracował na 
różnych stanowiskach już całą 
dekadę. Zaczynał jako pra-
cownik obsługi składowiska. 
Komisję Zakładową tworzą 
poza nim zastępca przewod-
niczącego Michał Stawski, 
skarbnik Maciej Masłowiec-
ki i sekretarz Barbara Kar-
sińska. W Komisji Rewizyj-
nej zasiadają Maciej Zimny 
(przewodniczący), Krzysztof 
Borsul, Anna Stojałowska 
i Marcin Ziembicki.

Warto należeć  
do Związku

Jak powstała organiza-
cja zakładowa w tczewskim 
przedsiębiorstwie? Jej liderzy 
nie mają w rodzinie tradycji 
związkowych, w firmie nie 
było też jakiejś nagłej sytuacji 

KOMISJA ZAKŁADOWA  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W ZAKŁADZIE 
UTYLIZACJI ODPADÓW STAŁYCH W TCZEWIE

Współpraca, 
nie walka

Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie to ważny 
i nowoczesny podmiot gospodarczy na mapie Pomorza. 
Odpowiada za gospodarkę odpadami we wschodniej części 
województwa. Posiada jeden z najwyższych wskaźników 
odzysku surowców w Polsce (14 procent). Niedawno w tym 
mechanizmie pojawiło się kolejne ważne ogniwo – organi-
zacja zakładowa NSZZ „Solidarność”. Damian Pawłuszek, Michał Stawski i Maciej Zimny.
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kryzysowej, która zmobilizo-
wałaby pracowników do samo-
organizacji. – Już dłuższy czas 
obserwowaliśmy działalność 
związkową naszych kolegów 
z innych spółek i zakładów tego 
typu na terenie miasta i woje-
wództwa. Widzieliśmy, że przy-
nosi ona dobre efekty. Dlaczego 
nie spróbować u nas? Zawsze 
miałem w sobie żyłkę aktyw-
ności. A ponieważ załoga jest 
zgrana, szybko powstała grupa 
inicjatywna. W pierwszej fazie 
informacyjnie i organizacyjnie 
pomogli nam bardzo kierow-
nicy oddziałów „Solidarności” 
w Tczewie i Malborku – Marek 
Nagórski i Florian Słończyń-
ski. Nieocenione okazały się 
także wiedza i kontakty Ka-
tarzyny Sak z Działu Orga-
nizowania i Rozwoju Regionu 
Gdańskiego – opisuje początki 
Damian Pawłuszek.

– Warto należeć do Związ-
ku. Czuję się współodpowie-
dzialny za przedsiębiorstwo, 
w którym pracuję, a poprzez 
działalność związkową tę od-
powiedzialność mogę jeszcze 
zwiększyć – dodaje Michał 
Stawski, w firmie od sześciu 
lat, obecnie jako koordynator 
składowiska.

Z kolei przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej Maciej 
Zimny podkreśla wsparcie, ja-
kiego udzielili młodej organi-
zacji przewodniczący i zastęp-
ca przewodniczącego Zarządu 
Regionu Gdańskiego Krzysz-
tof Dośla i Roman Kuzimski. 
Maciej Zimny, podobnie jak 
Michał Stawski, jest związany 
z ZUOS już sześć lat. Obecnie 
pracuje jako specjalista ds. 
zamówień publicznych i in-
nowacji. – W zorganizowaniu 
się w związek pomogło nam 
wzajemne zaufanie. Współ-
pracujemy ze sobą zawodowo, 
dobrze się znamy. Pracownicy 
integrują się także na przy-
kład poprzez wspólne mecze 
piłkarskie i zajęcia fitness. Je-
steśmy po prostu grupą ludzi, 
która wie, czego chce. Wiemy, 

że razem możemy więcej niż 
w pojedynkę – podkreśla Ma-
ciej Zimny.

Wyższe płace

Zakład Utylizacji Odpadów 
Stałych to stabilne i nowocze-
sne przedsiębiorstwo. Jego wła-
ścicielem w stu procentach jest 
gmina miejska Tczew. Istnieje 
wiele lat, ale od 2014 roku moż-
na mówić o „drugim początku”. 
Powstała wówczas zupełnie 
nowa infrastruktura (budynki, 
instalacje technologiczne), naj-
nowocześniejsza w ówczesnym 
momencie. ZUOS ma status 
Regionalnej Instalacji Przetwa-
rzania Odpadów Komunalnych 
w tzw. Regionie Wschodnim 
Województwa Pomorskiego. 
Co roku przetwarza 76 tys. ton 
odpadów.

Związkowcy z ZUOS zgod-
nie podkreślają, że najważniej-
sza jest dla nich działalność 
na poziomie zakładowym. 
– Chcemy zostać skutecznym 
reprezentantem pracowników 
i pośrednikiem w relacjach 
między nimi i zarządem. Roz-
poczęliśmy już wstępną fazę 
negocjacji w sprawie regula-
minów wynagradzania. Chce-
my między innymi, aby zasady 
premiowania były efektywne 
i przejrzyste – podkreśla prze-
wodniczący. – Nie oznacza to, 
że nastawiamy się na walkę 
z pracodawcą. Przeciwnie, 
chcemy współpracować, aby 
nasza firma dalej się rozwija-
ła, a warunki pracy w niej były 
coraz lepsze – zaznacza wyraź-
nie Damian Pawłuszek.

Związkowcy z Tczewa 
zamierzają włączyć się także 
w regionalną i ogólnopolską 
działalność Związku. Wzięli 
już udział w akcji zbierania 
podpisów pod obywatelskim 
projektem ustawy ograniczają-
cej handel w niedzielę. – Zbie-
raliśmy podpisy wśród naszych 
członków, innych pracowników, 
ale także w rodzinach i wśród 
znajomych. Cieszymy się, że 

mamy swój skromny udział 
w sukcesie tej inicjatywy „So-
lidarności” – podkreśla Michał 
Stawski. Związkowcy z ZUOS 
zamierzają wykorzystać paletę 
możliwości, jaką daje funkcjo-
nowanie w strukturach Regionu 
Gdańskiego. Już wkrótce we 
współpracy z Działem Szko-
leń ZRG planują organizację 
w siedzibie firmy szkolenia dla 
wszystkich członków organiza-
cji zakładowej.

Swoją działalność rozkłada-
ją jednak rozważnie na etapy. 
Na początku chcą okrzepnąć 
i mocniej zaistnieć w struktu-
rze organizacyjnej ZUOS i je-
go wewnętrznych uregulowa-
niach prawnych. Początek był 

dobry, bo nie było problemów 
z zapewnieniem siedziby dla 
nowej organizacji. Członkowie 
Komisji Zakładowej pełnią 
w nich dyżury w czwartki w go-
dzinach 11-15. – Jesteśmy po 
to, by rozwiązywać problemy. 
Dlatego czekamy na wszystkich 
pracowników, nie tylko człon-
ków „Solidarności”. Chcemy, 
żeby lokalizacja naszego biura, 
tuż przy głównym wejściu do 
siedziby firmy, była symbolicz-
na. Mamy być otwarci, a nasza 
działalność ma być widoczna 
– podkreśla związkowy lider 
w Zakładzie Utylizacji Odpa-
dów Stałych w Tczewie Damian 
Pawłuszek.

Adam Chmielecki

Pomoc ze strony oddziałów
MAREK NAGÓRSKI, kierownik 
Oddziału NSZZ „Solidarność” 
w Tczewie

– W pierwszym kontakcie z kolegami 
z ZUOS pośredniczył Jacek Prętki z Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. 
Później podczas serii spotkań w siedzibie od-

działu omówiliśmy szczegółowo procedurę założenia organi-
zacji związkowej w zakładzie pracy, rolę Związku oraz metody 
działań i rozwoju. Obecnie na tle innych organizacji związko-
wych w powiecie tczewskim „S” w ZUOS zalicza się do tych 
o średniej wielkości, co po zaledwie kilku miesiącach działal-
ności dobrze rokuje. Widzę w tym przedsiębiorstwie poten-
cjał do powiększenia liczebności członków Związku. Przykład 
kolegów z ZUOS pokazuje, że nowo powstające organizacje 
związkowe mogą zawsze liczyć na wsparcie zarówno struktur 
oddziałowych, jak i regionalnych.

FLORIAN SŁOŃCZYŃSKI, kierownik 
Oddziału NSZZ „Solidarność” 
w Malborku

– Zakład Utylizacji Odpadów Stałych 
w Tczewie nie znajduje się na terenie na-
szego oddziału, ale kiedy liderzy tamtejszej 
organizacji zakładowej zwrócili się o pomoc, 

nie miałem wątpliwości, ze trzeba im jej udzielić. Pomogłem 
też w kontakcie z Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego. To 
nie było żadne szczególne wydarzenie. Zdarza się, że poma-
gamy, chociażby przez udzielanie informacji czy współpracę 
prawną, kolegom z innych oddziałów, a nawet regionów. Nie 
jest to wchodzenie w kompetencje właściwych oddziałów te-
renowych. To prostu naturalna solidarność w „Solidarności”. 
Z organizacją zakładową w ZUOS nadal pozostajemy w kon-
takcie. Mogą na nas liczyć.
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Zgubne tempo 
reformy

Projekt nowego Prawa 
oświatowego trafił do kon-
sultacji społecznych. Woj-
ciech Książek, lider gdańskiej 
oświatowej „Solidarności”, 
zwraca uwagę na brak wystar-
czającego czasu na debatę nad 
ustawowym procesem legi-
slacyjnym i rozporządzeniami 
szczegółowymi. Wypracowana 
przez 17 lat struktura szkolnic-
twa wymaga poprawy, a nie re-
wolucji.

Ta  opin ia  współbrzmi 
z przekazem z pełnej emocji 
październikowej Rady Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ 
„S” Regionu Gdańskiego. Pa-
dło mnóstwo dociekliwych 
pytań, kierowanych do MEN 
za pośrednictwem parlamen-
tarzystów z PiS: senatora An-
toniego Szymańskiego oraz 
posłów Janusza Śniadka 
i Aleksandra Mrówczyńskie-
go, członka Komisji Edukacji, 
Nauki i Młodzieży.

– Mam świadomość, że to 
boli, gdy po raz kolejny naru-
sza się pewne nawyki, przy-
zwyczajenia. Wiem, że będą 
trudności z przesuwaniem na-
uczycieli, ale jak będzie się to 
przekładało na zatrudnienie? 
Z bilansu minister Zalewskiej 
wynika, że powinno być bez-
piecznie – deklarował poseł 
Śniadek i powiedział, że przy-
był na radę, „by przede wszyst-
kim słuchać”.

Padały pytania o nową 
ustawę Prawo oświatowe, 
o zasady finansowania oświa-
ty, o podstawy programowe 
dla uczniów klas I, IV i VII, 
a przede wszystkim o pracę dla 
nauczycieli i jakość nauczania, 
o dialog i o pośpiech, z którym 
zmiany są forsowane.

Taki jest  skutek braku 
szerszej dyskusji nad zmianą 
ustroju szkolnego. Wiosenne 
debaty w 16 województwach 
nie dotyczyły sensu stricto 
zmiany ustroju szkolnego, 
a na zadawanie pytań – tym 
bardziej na odpowiedzi – nie 
było na nich czasu. A prze-
cież projekt zmian, forsowa-
ny przez MEN, dotyczy rady-
kalnych rozwiązań w ustroju 
szkolnym, nowych podstaw 
programowych, zabezpieczeń 
finansowych.

Konieczne więc jest – zda-
niem sporej części gdańskiego 
środowiska oświatowego – wy-
dłużenie debaty o co najmniej 
rok, a ewentualne zmiany pro-
gramowe wprowadzać należy 

od I klasy szkoły podstawowej, 
a nie w trakcie edukacji.

Osłona 
i przekwalifikowanie

A co z zapewnieniem real-
nego pakietu osłonowego dla 
oświaty? „Solidarność” zgła-
sza propozycję m.in. wydłu-
żenia do roku stanu nieczyn-
nego nauczycieli, możliwość 
opiniowania projektów orga-
nizacji szkół, przywrócenia 
uprawnień do wcześniejszej 
emerytury, przygotowania 
– z zabezpieczeniem finan-
sowym – programu uzupeł-
niania lub zmiany kwalifi-
kacji do nauczania innych 
przedmiotów. Może dojść do 
rozbieżności interesów mię-
dzy nauczycielami gimna-
zjów a tymi z podstawówek 
i liceów.

Teoretycznie nauczyciele 
z liceów mogą być spokoj-
ni. Przybędzie im dodatko-
wy rocznik w systemie 8+4 
(obecnie 6+3+3), ale i u nich 
wzbierają wątpliwości po opu-
blikowaniu 7 października br. 
ramowych planów nauczania. 
Chodzi o lekcje chemii, fizyki, 
biologii i geografii

Nie tylko nauczyciele

Wątpliwości budzi szkoła 
branżowa „3 + 2”. Drugi etap 
ma kończyć się maturą zawo-
dową i ewentualnie studiami 
licencjackimi na wybranych 
wyższych uczelniach. Czy nie 
są to ślepe uliczki edukacyjne? 
Wicepremier Jarosław Gowin, 
minister nauki i szkolnictwa 
wyższego, przypomniał, że 
Polska jest związana umowa-
mi międzynarodowymi o uzna-
walności wykształcenia. Kto 
w Europie uzna „branżowe” 
świadectwa dojrzałości?

Wicepremier Piotr Gliński 
zwraca uwagę, że osobnego 
potraktowania wymaga 800 
szkół artystycznych, te bowiem 
podlegają Ministerstwu Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego, 
a nie MEN.

Gimnazja są w gestii wój-
tów, a licea – starostów. Mi-
nister Henryk Kowalczyk, 
przewodniczący Stałego Komi-
tetu Rady Ministrów, notabene 
nauczyciel i były przewodni-
czący „S” w Zespole Szkół 
Rolniczych w Golądkowie, 
wezwał MEN do określenia, 
jakie będą skutki finansowe 
dla samorządów w podziale 
na gminy i powiaty.

VII klasa 
z podręcznikiem 
gimnazjalnym

Wojciech Książek zauważa, 
że w szkołach będą utrudnio-
ne warunki pracy nauczycieli, 
gdyż w szkole podstawowej 
od 2017 roku przez 8 lat będą 
obowiązywać różne podstawy 
programowe (nowe dla klasy I, 
stare dla klas II – VI, dla klas 
VII – VIII na podbudowie no-
wych podstaw).

Zasadnicza szkoła zawo-
dowa od 1 września 2017 r. 
stanie się branżową szkołą 
I stopnia. W roku szkolnym 
2017/18 będzie funkcjono-
wać I klasa szkoły branżowej 
(po ukończonym przez ucznia 
gimnazjum) oraz II i III klasa 
zasadniczej szkoły zawodo-
wej, w roku 2018/19 I i II klasa 
szkoły branżowej oraz III klasa 
zasadniczej szkoły zawodowej, 
w roku 2019/20 I klasa szkoły 
branżowej po ośmioletniej 
szkole podstawowej i I klasa 
po gimnazjum itd. Będą odręb-
ne postępowania rekrutacyjne 
i oddziały. Dopiero w roku 
2022/23 wszystkie klasy będą 
pracować na podbudowie szko-
ły podstawowej.

W liceach w roku szkolnym 
2019/20 będą dwa rodzaje klas 
I: te na podbudowie gimnazjum 
i te po 8-letniej szkole podsta-
wowej.

Wojciech Książek ocenia, 
iż aby wydłużyć czas na przy-
gotowanie do matury i efek-
tywny czas pracy z uczniem, 
wystarczyłoby przesunąć 
termin egzaminów w gimna-
zjum i matury w liceum na 
czerwiec.

Minister „Chaos”

Samorządy terytorialne 
koszta zmian szacują na ponad 
miliard złotych. Potrzebne bę-
dzie wyposażenie gabinetów 
i laboratoriów do przedmiotów 
przyrodniczych oraz dostoso-
wanie sal lekcyjnych w prze-
kształcanych gimnazjach.

Minister Anna Zalewska 
opowiada w mediach, że re-
forma jest „policzona”, ale 
konkretnych kwot nie podaje. 
Twierdzi, że reforma edukacji 
jest „przemyślana, odpowie-
dzialna i w dodatku policzo-
na”. Swoje racje wypowiada 
ex cathedra.

Jeśli wsłuchamy się w gło-
sy nauczycielskiej „Solidarno-
ści”, nie jest ona zbyt przeko-
nująca.

Nauczyciele i pracownicy 
administracji chcieliby poprzeć 
reformę, ale muszą zmagać się 
z wątpliwościami. Nie znając 
szczegółowych rozwiązań, 
słusznie obawiają się o miej-
sca pracy i domagają się pro-
gramów osłonowych.

Powód? Złe doświadcze-
nia z obietnicami składanymi 
przez szefostwo MEN. Oka-
zuje się, że art. 42 par. 2 pkt 2 
nadal budzi kontrowersje. Ba! 
jest ścieżka do wymuszania na 
nauczycielach nieodpłatnych 
zajęć w ramach osławionych 
dwóch godzin karcianych, 
zatem „hallówki” (od nazwi-
ska minister Katarzyny Hall 
z PO) de facto nie zniknęły.

Na kwietniowym WZD 
oświatowa „S” przygotowała 
listę 66 postulatów. Zaczyna 
się od przypomnienia, że od 
czterech lat nie było podwy-
żek. Podwyżki w przyszłym 
roku sięgną – w zależności od 
stopnia awansu zawodowego 
– od 35 do 63 zł brutto.

Rozczarowanie

Pytania i wątpliwości pada-
ją ze strony tych, którzy głoso-
wali na PiS, a dzisiaj czują się 
zawiedzeni.

– Nie będziemy protestować 
dla samego protestu. Potrafimy 
czytać i docieramy do pewnych 
informacji, ale minister Zalew-
ska mówi o dialogu, którego 
nie ma. Nauczyciele boją się 
zwolnień, a przede wszystkim 
obawiają się chaosu. Ma być 
siódma klasa, a nie ma pod-
ręczników i wiedzy, czego bę-
dziemy uczyć – mówi Barbara 
Bakun-Czyżykowska, prze-
wodnicząca oświatowej „S” 
w Pucku, przypominając, że 
nauczyciele mają doświadcze-
nie i wykształcenie, więc mogą 
ocenić wprowadzane zmiany.

– Nie chciałabym, by ten 
rząd poślizgnął się na oświacie. 
Być może warto wsłuchać się 
w argumenty ludzi z dołu, któ-
rzy mówią: „zatrzymajcie się”. 
Oświata jest żywą materią. Nie 
ma podręczników, nie ma pod-
stawy programowej – apeluje 
Alicja Olszewska, przewodni-
cząca KM NSZZ „S” Pracow-
ników Oświaty i Wychowania 
Rejon Tczew.

Związkowcy obawiają 
się, że miejsca pracy nie dla 
wszystkich się znajdą.

– Zatrudniani będą tańsi 
i spolegliwi. Co myśmy pań-
stwu zrobili, oddając na was 
głos? – pyta Olszewska.

Z kolei Gdynia od września 
2015 roku przechodzi restruk-
turyzację sieci szkół, motywo-
waną m.in. demografią. Nie 
obyło się bez obaw, konieczne 
były negocjacje.

–  Terminy  nas  gon ią , 
a ludzie są zdeterminowani 
– mówi Zdzisława Hacia, 
przewodnicząca oświatowej 
„S” w Gdyni.

I rzeczywiście: są konkret-
ne terminy konsultacji, opra-
cowania podręczników, powia-
damiania rad pedagogicznych 
i rodziców oraz uczniów. Nie 
ma np. czytelnych reguł prze-
noszenia nauczycieli między 
szkołami i organami je prowa-
dzącymi.

– Znamy zarysy reformy, 
ale nie wiemy, jakie będą pro-
gramy nauczania, jak będzie 
wyglądała reorganizacja i sieć 
szkół, jaki będzie program 
osłonowy. Być może nauczy-
ciele znajdą pracę... na rok, by 
miasto nie musiało wypłacić 
odprawy – argumentuje Bo-
żena Mazur, nauczycielka 
Gimnazjum nr 8 w Gdańsku, 
podając wyliczenia dotyczące 
likwidacji oddziałów i miejsc 
pracy w jej szkole – zgodnie 
z ulubionym słowem szefowej 
MEN – „merytorycznie”.

Na odbiór reformy wpływa 
też „medialny obraz” budowa-
ny przez minister Zalewską.

– Dialog nie może być 
prowadzony przez okienko 
telewizora, przez które mi-
nister mówi, co chce zrobić 
– stwierdza Krzysztof Dośla, 
przewodniczący ZRG „S”.

– Nie ma chęci porozu-
mienia. Jest pewność i buta. 
Włożyliśmy ogrom pracy wy-
chowawczej, by stworzyć at-
mosferę gimnazjum i osiągnąć 
bardzo dobre efekty kształce-
nia. To próbuje się jednym po-
ciągnięciem zmienić. Dlacze-
go z nami się nie rozmawia? 
Mówi się tylko, że „przecież 
my mieliśmy to w programie 
wyborczym” – dopytywała 
posłów PiS Bożena Mazur, 
polonistka.

Artur S. Górski

Może warto się zatrzymać… Wiosenne debaty 
w 16 województwach 
nie dotyczyły sensu 
stricto zmiany ustroju 
szkolnego, a na 
zadawanie pytań – tym 
bardziej na odpowiedzi 
– nie było na nich czasu. 
A przecież projekt 
zmian, forsowany 
przez MEN, dotyczy 
radykalnych rozwiązań 
w ustroju szkolnym, 
nowych podstaw 
programowych, 
zabezpieczeń 
finansowych.

Przed nami zmiany w systemie oświaty. Czy będzie to dla nauczycieli, pracowników administracji i uczniów dobra zmia-
na? Terminy są napięte. Tempo dyktuje kalendarz wyborczy. Czy czeka nas organizacyjny chaos, gdy nowe przepisy nałożą 
się na obowiązującą obecnie ustawę o systemie oświaty? Czy MEN straci sojuszników we  wprowadzeniu reformy? 
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Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” uczestniczyli 4 paź-
dziernika w inauguracji roku akademickiego 2016/2017 
na Politechnice Gdańskiej. Centralna inauguracja na tej 
uczelni ma zawsze szczególną oprawę, a uczestniczą w 
niej, poza władzami uczelni, najlepsi studenci oraz zapro-
szeni goście.

W październiku 1981 roku, w dniu rozpoczęcia nowego 
roku akademickiego, delegacja Politechniki Gdańskiej 
złożyła wieńce w miejscu uświęconym krwią stoczniow-

ców, oddając hołd tym, którzy oddali życie za wolność i poszano-
wanie godności człowieka. Od tamtego czasu jest to stały punkt 
inauguracji centralnej roku akademickiego na gdańskiej politech-
nice. Również w tym roku, zgodnie z wieloletnią tradycją, władze 
uczelni (na czele z rektorem prof. Jackiem Namieśnikiem, pro-
rektorami i dyrektorami centrów dydaktycznych) oraz członkowie 
Komisji Zakładowej (z przewodniczącym Komisji Zakładowej 
NSZZ „S” w Politechnice Gdańskiej Tadeuszem Szymańskim), 
w asyście pocztów sztandarowych złożyli 4 października wieńce 
pod pomnikiem Poległych Stoczniowców. W tej podniosłej chwili 
uczestniczył również przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskie-
go NSZZ „S” Krzysztof Dośla.

Tradycja i przyszłość 
na Politechnice Gdańskiej
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Inaugurację roku akademickiego na Politechnice Gdańskiej 
tradycyjnie poprzedza złożenie kwiatów pod pomnikiem 
Poległych Stoczniowców.

Kolejnym punktem inauguracji roku akademickiego było uro-
czyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej w auli gmachu 
głównego. Spośród zaproszonych gości obecni byli m.in.: minister 
w Kancelarii Prezydenta RP Maciej Łopiński, wicemarszałek 
Senatu RP Bogdan Borusewicz, wojewoda pomorski Dariusz 
Drelich, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław 
Struk, przewodniczący ZRG NSZZ „S” Krzysztof Dośla oraz 
parlamentarzyści, duchowni, samorządowcy i rektorzy pozosta-
łych trójmiejskich uczelni.

Uroczystość rozpoczęła się od przekazania insygniów rektor-
skich nowo wybranemu rektorowi, prof. Jackowi Namieśnikowi. 
Po przemówieniu programowym i wystąpieniach gości zasłużo-
nych pracowników politechniki odznaczono medalami Komisji 
Edukacji Narodowej.

Kulminacyjnym punktem uroczystości była immatrykulacja 
osiemnastu nowych studentów, którzy z najlepszą punktacją do-
stali się na studia. Po niej odśpiewano tradycyjne „Gaudeamus 
Igitur”, po czym wykład inauguracyjny pt. „Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” wygło-
sił dyrektor NCBR prof. Maciej Chorowski. Na zakończenie 
uroczystości zabrzmiało „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu 
Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej.

(ach)
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Członkowie „S” Politechniki Gdańskiej z rektorem uczelni 
prof. Jackiem Namieśnikiem i przewodniczącym ZRG 
Krzysztofem Doślą.

„Tygodnik Solidarność” był 
niezależnym od władz PRL 
pismem wprowadzonym 
do ogólnopolskiego kolpor-
tażu. Dwóch pierwszych re-
daktorów naczelnych pisma 
zostało premierami: Tade-
usz Mazowiecki i Jarosław 
Kaczyński. 3 października 
br. w Warszawie zorganizo-
wana została ogólnopolska 
gala „Tysola”.

Do 1990 r. władzę nad dru-
kiem i kontrolę nad do-
puszczeniem wszelkich 

publikacji do druku sprawował 
Główny Urząd Kontroli Prasy, 
Publikacji i Widowisk i jego 
wojewódzkie delegatury.

Na próby niezależności – na 
miarę przyzwolenia ówczesnej 
władzy – próbowały w PRL 
zdobyć się tygodniki „Po pro-
stu” (w latach 1956-57), „Ład”, 
Wrocławski Tygodnik Katoli-
ków (WTK) do przejęcia przez 
PAX „Tygodnik Powszechny” 
(w kilku numerach wydanych 
do 1953 r. i po 1980 r.).

Przypomnijmy, że pierwszy 
numer „Tygodnika Solidarność” 
ukazał się 3 kwietnia 1981 roku. 
By go „zdobyć”, ustawiały się 
kolejki. Pierwszym redakto-
rem naczelnym był Tadeusz 
Mazowiecki. Wśród kolejnych 
redaktorów naczelnych pisma 
byli: Jarosław Kaczyński, An-
drzej Gelberg, Jerzy Kłosiński 
i Krzysztof Świątek.

Przez ten czas do stanu wo-
jennego i po reaktywowaniu 
pisma 2 czerwca 1989 roku na 
jego łamach pisali m.in.: Zbi-
gniew Herbert, Jan Pietrzak, 
Waldemar Kuczyński, Marcin 
Wolski, Marek Nowakowski, 
Stefan Kisielewski, Tomasz 
Strzembosz, Bohdan Cywiń-

ski, Kazimierz Dziewanowski, 
Wanda Falkowska, Krzysztof 
Wyszkowski, Zbigniew Roma-
szewski.

Tygodnik był najważniejszą 
gazetą NSZZ „Solidarność”. Do 
13 grudnia 1981 roku ukazywał 
się w limitowanym nakładzie pół 
miliona egzemplarzy. W 1981 
roku ukazało się 37 numerów. 
Podczas uroczystości 35-lecia 
w Teatrze Polskim w Warszawie 
prezydent Andrzej Duda przypo-
mniał wstępniak do pierwszego 
numeru „Tygodnika Solidar-
ność”:

– Co wtedy napisano we 
wstępniaku? Słowa, które w spo-
rej części aktualne są do dzisiaj 
i dlatego „Tygodnik Solidarność” 
trwa i ma się dobrze. Mówiono 
o sprawiedliwości, mówiono 
o godności, o szacunku dla 
pracownika, dla robotnika. Mó-
wiono o Polsce, w której wszy-
scy powinni mieć równe prawa 
i w której wszyscy powinni być 
traktowani równo wobec prawa. 
Mówiono o Polsce, która powin-
na być demokratyczna, w której 
powinna być wolność, która 
ma być Polską sprawiedliwą, 
dbającą o swoich obywateli, by 
mogli swobodnie żyć tam, gdzie 
mieszkają, gdzie chcą mieszkać. 
O tym „Tygodnik Solidarność” 
pisał przez wszystkie te lata 
i o tym pisze do dzisiaj – mówił 
prezydent Duda.

Obecny wiceprezes Polskie-
go Radia Jerzy Kłosiński, były 
redaktor naczelny „Tygodnika 
Solidarność” (2002-2015), pod-
kreślał, że stanowił on wolny 
głos polskiego społeczeństwa, 
mimo istniejącej w 80. latach 
cenzury.

– Tygodnik był bardzo waż-
nym pismem w czasie PRL, 
kiedy powstawała „Solidarność” 

– zaznacza Jerzy Kłosiński, któ-
ry do zespołu redakcyjnego do-
łączył w 1991 roku.

Z kolei w rozmowie z „Ty-
godnikiem Solidarność” w jego 
najnowszym numerze prezes 
PiS Jarosław Kaczyński zwra-
ca uwagę na fakt, że rząd powi-
nien zostać przeorganizowany. 
Podkreślił, że musi powstać 
Komitet Ekonomiczny Rady 
Ministrów, który zajmie się go-
spodarką oraz będzie koordy-
nował prace ministerstw w tym 
zakresie. Kaczyński stwierdził, 
że aparat władzy jest w Polsce 
w stanie fatalnym, a państwo 
jest w kompletnym rozkładzie.

– Uporządkowanie admini-
stracji zajmie nam lata – twierdzi 
były premier i dodaje, że rząd 
ma plan wprowadzenia nowego 
systemu podatku dochodowego, 
który uprości znacząco sposób 
poboru podatku. Zintegrowane 
mają być w jeden podatki od 
pracy obecny PIT i składki na 
ubezpieczenie społeczne. Sku-
tek działania nowego podatku 
ma spowodować podniesienie 
kwoty wolnej.

Pytany o wspomnienia z pra-
cy w „Tygodniku Solidarność”, 
który obchodzi swoje 35-lecie, 
Kaczyński stwierdził, że był to dla 
niego najlepszy okres w życiu, bo 
miał wówczas przeświadczenie, 
że odzyskaliśmy wolność.

– Pamiętam, jak wówczas 
wychodziłem z domu i szedłem 
na przystanek autobusowy, 
żeby pojechać na Krakowskie 
Przedmieście, a stamtąd przejść 
bramami na ulicę Czapskiego, 
gdzie mieściła się redakcja. 
Tym spacerom towarzyszyło 
poczucie radości. Później tro-
chę to się zmieniło – wspomina 
prezes PiS.

(asg)

35 lat w służbie 
wolnego słowa

„TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ”

Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, podczas jubileuszu 
„Tygodnika Solidarność”.
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ROZMOWA „MAGAZYNU SOLIDARNOŚĆ”

– Ruszyły prace nad sko-
dyfikowaniem prawa pracy 
w nowy kodeks. 15 września 
2016 r. powołana została Ko-
misja Kodyfikacyjna Prawa 
Pracy. Czy prawo będzie pi-
sane od nowa?

– Powstaną projekty dwóch 
kodeksów: kodeks indywidu-
alnego prawa pracy i kodeks 
zbiorowego prawa pracy, czyli 
nawet liczba kodeksów ulegnie 
zmianie. Mamy na to zadanie 
18 miesięcy.

– Termin jest tylko na po-
zór odległy...

–  Zdaję  sob ie  sprawę 
z trudności wynikającej z ob-
szernego zakresu kodyfikacji. 
Obecnie kodeks pracy pełni 
wiodącą rolę w prawie pracy. 
W moim przekonaniu prawo 
pracy powinno być rozumiane 
szerzej, poszerzone o przepisy 
branżowe, układy zbiorowe, 
czyli z polem do dialogu, do 
negocjacji nad układami zbio-
rowymi.

– By ożywić dialog spo-
łeczny?

– Tak, poprzez prowadzenie 
dialogu na szczeblu branżo-
wym i zakładowym. Regulacje 
mają zachęcić strony do roko-
wań i uzgodnienia układu zbio-
rowego pracy. Kompromisowe 
rozwiązania zakładają wszak 
porozumienie pracodawców 
i pracowników.

– To w kodeksie zbiorowe-
go prawa pracy będą regula-
cje dotyczące układów zbio-
rowych pracy na poziomie 
zakładów i branż?

– Jest w komisji idea, by 
skodyfikować zbiorowe pra-
wo pracy. Myśmy odczuli, że 
tak powiem, niedosyt związany 
z brakiem regulacji w zbioro-
wym prawie pracy i z różnica-
mi, jeśli chodzi o rozwiązania 
zawarte w poszczególnych 
ustawach składających się na 
zbiorowe prawo pracy. Nieco 
inne zalecenia są w regulacji 
dotyczącej układów zbioro-
wych. Jeszcze inne w przy-
padku rozwiązywania sporów 
zbiorowych. Chodzi więc o to, 

Rozmowa z dr. hab. nauk prawnych MARCINEM ZIELENIECKIM, podsekretarzem 
stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przewodniczącym Komisji 
Kodyfikacyjnej Prawa Pracy

aby stworzyć ogólniejszą re-
gulację, wspólną dla działów 
zbiorowego prawa pracy i wy-
pracować ogólne zasady...

– Czasowe ograniczenie 
wynikające z kalendarza 
wyborczego nakłada rygor 
18 miesięcy. Czy w tym cza-
sie można pokusić się o na-
pisanie kodeksu zbiorowego 
prawa pracy?

– Jest to podyktowane tym, 
że kodeks pracy, który obowią-
zuje od 1975 roku, w założeniu 
był kodeksem indywidualnego 
prawa pracy. Miał on regulo-
wać indywidualne relacje po-
między pracownikiem a praco-
dawcą. Jest dział XI kodeksu 
pracy, który ewidentnie do-
tyczy zbiorowych stosunków 
pracy. Założenie jest takie, by 
przepisy dotyczące układów 
zbiorowych pracy przenieść do 
nowego kodeksu zbiorowego 
prawa pracy.

– Komisja, której Pan 
przewodzi, skorzysta z do-
robku komisji kierowanej 
przez prof. Michała Sewe-
ryńskiego, powołanej jeszcze 
za rządu Leszka Millera, któ-
ra zakończyła prace za rządu 
Jarosława Kaczyńskiego?

– Skorzystamy z dorobku 
poprzedniej komisji kodyfika-
cyjnej. Propozycje, która ona 
wypracowała, są materiałem 
do dyskusji. Komisja kody-
fikacyjna prof. Seweryńskie-
go w 2007 roku zakończyła 
swoją aktywność, a następne 
rządy PO-PSL nie skorzystały 
z jej dorobku w procesie legi-
slacyjnym.

– Minęło dziesięć lat. Ry-
nek pracy jest dynamiczny...

– Rzeczywiście,  wiele 
się zmieniło na rynku pracy. 
W projektach wypracowanych 
przez poprzednią komisję były 
i rozwiązania nieakceptowane 
przez partnerów społecznych. 
Zawierały one też wiele inte-
resujących propozycji, w tym 
unormowanie niestandardo-
wych form zatrudnienia.

– Jej dorobek może być 
punktem wyjścia?

– Na pewno tak. Perspekty-
wa czasowa wyznaczona przez 
rozporządzenie Rady Mini-
strów pracy naszej komisji ko-
dyfikacyjnej, czyli 18 miesięcy, 
jest stosunkowo krótka. W tak 
krótkim czasie opracowanie 
tak poważnych projektów musi 
mieć punkt wyjścia. Bez po-
siłkowania się opracowaniem 
autorstwa poprzedniej komisji 
kodyfikacyjnej nasze zadanie 
byłoby pewnie niewykonal-
ne. Traktujemy więc projekt 
poprzedniej komisji jako ów 
punkt wyjścia. Będziemy go 
analizowali, ale nie czujemy 
się przywiązani do tamtych 
rozwiązań. Niektóre z nich 
zapewne uwzględnimy, ale są 
problemy, które będziemy ina-
czej rozwiązywać, by były też 
akceptowane społecznie.

– NSZZ „Solidarność” upo-
mina się o zatrudnionych na 
umowach śmieciowych, kry-
tycznie spogląda na wydłużony 
okres rozliczeniowy i ruchomy 
czas pracy. Co komisja na ten 
związkowy głos?

– Ostro zaczęliśmy naszą 
pracę, ale do gotowych projek-
tów droga jest odległa. Mamy 
opracować przepisy, które za-
stąpią kodeks obowiązujący 
od 1975 roku i przygotować 
nowy akt, którego do tej pory 
nie było, czyli kodeks zbio-
rowy pracy. Nie chciałbym 
mówić już o rozwiązaniach, 
które znajdą się w naszych 
projektach. Rozmawiamy 
o kwestiach merytorycznych 
na wstępnym etapie prac, więc 

mówienie o ustaleniach ko-
misji jest przedwczesne. Czas 
pracy i niestandardowe formy 
zatrudnienia są typowane jako 
wymagające najpilniejszych 
zmian.

– A okresy rozliczeniowe?
– Mam swoje zdanie na te-

mat okresów rozliczeniowych, 
do którego będę przekonywał 
członków komisji kodyfikacyj-
nej. Nie widzę przeszkód, by 
do kodeksu włączyć przepisy, 
które dawałyby możliwość 
wprowadzenia dłuższych 
okresów rozliczeniowych. Po-
winno się to odbywać inaczej 
niż obecnie. W kodeksie pra-
cy jest to rozwiązane poprzez 
układ zbiorowy pracy lub inne 
porozumienie zawarte z przed-
stawicielstwem pracowników, 
z założenia pozazwiązkowym. 
Niekoniecznie jest to zatem 
autentyczna reprezentacja pra-
cowników. To element szer-
szego podejścia kodeksowego 
i upoważnienia stron mających 
kompetencje do zawierania 
układów zbiorowych, czyli 
związków zawodowych i pra-
codawców. Po to, aby przy po-
mocy układu zbiorowego pracy 
implementować (wprowadzać) 
rozwiązania do stosunków pra-
cy. Nie tylko w jedną stronę, 
czyli na korzyść pracownika, 
gdyż dotychczas te rozwiązania 
nie mogą być mniej korzystne, 
niż wynikające z kodeksu.

– Dialog toczą zwykle 
przynajmniej dwie strony, 
ale czy związki nie znajdą się 
w defensywie?

– Wydaje się, że warunkiem 
ożywienia układów zbioro-
wych czy dialogu społecznego 
na szczeblu zakładu pracy jest 
szersze otwarcie prawa pracy 
na uelastyczniające rozwiąza-
nia, które mogłyby być wpro-
wadzane w interesie pracodaw-
ców. Okresy rozliczeniowe 
czasu pracy traktowałbym wła-
śnie jako materię, która mogła-
by być regulowana w drodze 
układów zbiorowych pracy na 
szczeblu zakładowym.

– Przy zmieniającej się 
rzeczywistości gospodarczej 
i pojawieniu się nowych form 
regulacji stosunków pracy 
komisja pilnie zajmie się sfe-
rą umów cywilnoprawnych?

– Zdecydowanie tak. Pierw-
sza sprawa to zakres podmio-
towy kodeksu indywidualnego, 
czyli indywidualnego prawa 
pracy, problem osób na umo-
wach cywilnoprawnych. Także 
ich prawa do organizowania 
się...

– Czyli wstępowania do 
związków zawodowych lub 
ich zakładania?

– Ten problem będziemy 
rozważać w pracach przy pro-
jekcie zbiorowego prawa pra-
cy. Jest orzeczenie Trybunału 
Konstytucyjnego, stwierdza-
jące, że ustawa o związkach 
zawodowych zbyt wąsko uj-
muje wolność zrzeszania się 
w związki zawodowe i należy 
je rozszerzyć na zleceniobior-
ców i samozatrudnionych. 
Dzięki skardze „Solidarności” 
mamy idącą w tę samą stronę 
rekomendację komitetu wol-
ności związkowych Między-
narodowej Organizacji Pracy. 
Musimy je uwzględniać, więc 
projekt kodeksu w zbiorowym 
prawie pracy musi zapropono-
wać realizację tych rekomenda-
cji. Podobny problem dotyczy 
indywidualnego prawa pracy.

– Czyli w kodeksie „in-
dywidualnym”, który ma się 
ograniczać do regulowania 
stosunku pracy w jego tra-
dycyjnym rozumieniu?

– To jest pytanie wymaga-
jące rychłej odpowiedzi. Czy 
może też powinien ów zakres 
ochrony rozszerzyć i pew-
ne rozwiązania, które były 
zastrzeżone dla stosunków 
pracy, włączyć do stosunków 
cywilnoprawnych, zacho-
dzących pomiędzy osobami 
świadczącymi pracę na pod-
stawie umów zleceń i cywil-
noprawnych a zleceniodaw-
cami. Wydaje się, że szersze 
ujęcie zakresu podmiotowego 
w indywidualnym kodeksie 
pracy regulowałyby te nowe 
zjawiska i je usankcjonowało. 
Ale trzeba być ostrożnym, by 
nie usankcjonować patologii 
występujących na rynku pracy, 
które polegają na nadużywaniu 
formy umowy cywilnoprawnej 
jako podstawy wykonywania 
pracy.

– Jak nie dopuścić do 
usankcjonowania wykony-
wanej faktycznej pracy jako 
zlecenia czy dzieła?

– Jest ewidentnie problem 
dotyczący zakresu podmioto-
wego, czyli stosowania nie-
których rozwiązań ochronnych 
prawa pracy również do osób 
zatrudnionych na podstawie 
umów cywilnoprawnych. 
Przed tym rozszerzeniem 
zakresu podmiotowego na 
zleceniobiorców nie uciek-
niemy i rozszerzenie powin-
no nastąpić. Warto rozważyć 
koncepcję jednolitej umowy, 
czyli wprowadzenie zasady, 

Będą dwa kodeksy pracy 

Przyzwyczailiśmy się, że 
prawo pracy normuje 
relacje pracodawca – 
pracownik i jest oparte 
na podporządkowaniu 
pracowniczym. Ten 
sposób definiowania 
się zmienia. Pojawia 
się nowe kryterium 
– ekonomiczna 
zależność. Dzięki 
temu prawem pracy 
objęte są nie tylko 
osoby zatrudnione na 
umowie o pracę, ale też 
na podstawie innych 
stosunków prawnych. 
Pozostaje pytanie 
o zakres, o rozwiązania 
ochronne, które 
należałoby zastosować 
w stosunku do 
zleceniobiorców.
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ZWIĄZEK

że wszyscy są zatrudnieni na 
podstawie kontraktu jednego 
rodzaju. Takie ujednolicenie 
już się rozpoczęło. Chodzi o 
zmianę zasad zatrudnienia na 
czas określony, która weszła 
w życie w lutym. Wprowa-
dzono limit pracy termino-
wej, po którego przekrocze-
niu umowa przekształca się 
na czas nieokreślony. 

– A sama idea norm 
kodeksowych?

– Przyzwyczailiśmy się, że 
prawo pracy normuje relacje 
pracodawca – pracownik i jest 
oparte na podporządkowaniu 
pracowniczym. Ten sposób 
definiowania się zmienia. Poja-
wia się nowe kryterium – eko-
nomiczna zależność. Dzięki 
temu prawem pracy objęte są 
nie tylko osoby zatrudnione 
na umowie o pracę, ale też na 
podstawie innych stosunków 
prawnych. Pozostaje pyta-
nie o zakres, o rozwiązania 
ochronne, które należałoby 
zastosować w stosunku do 
zleceniobiorców.

– Prace nad nowymi ko-
deksami powinny uwzględ-
niać zdanie związków. Czy 
„Solidarność” jest partne-
rem, czy rywalem dyskusji 
i w wykuwaniu prawa pra-
cy?

–  R z ą d o w i  z a l e ż y  n a 
zmianach. Komisja jest tak 
zaprojektowana, że składa 
się z przedstawicieli świata 
nauki, środowiska profesor-
skiego, z ludzi zajmujących 
się naukowo prawem pracy 
oraz są w niej partnerzy spo-
łeczni. Profesorowie stanowią 
połowę jej składu, czyli sie-
dem osób, drugie siedem to 
przedstawiciele społecznych 
partnerów. Siedmiu przedsta-
wicieli jest wskazanych przez 
ministra pracy, a siedmiu wy-
typowanych jest przez organi-
zacje pracodawców i centrale 
związkowe reprezentowane 
w Radzie Dialogu Społecz-
nego. Mieszany skład komi-
sji kodyfikacyjnej powoduje, 
że teoretyczne propozycje są 
konfrontowane z praktycznym 
podejściem osób znających się 
na codziennych problemach 
pracy, czyli przedstawicie-
li organizacji pracodawców 
i organizacji związkowych. 
To ważne, by wiedzieć, co się 
dzieje, gdyż nietypowe formy 
zatrudnienia rozwijają się bez 
unormowania w przepisach. 
Trzeba szukać i znaleźć kom-
promis między uregulowaniem 
nowych zjawisk na rynku pra-
cy, ale nie kosztem warunków 
zatrudnienia.

– Pan zaś jest jak gdyby 
pomostem między nimi. Przy-
dała się więc ekspercka pra-
ca dla Krajówki w budynku 
przy Wałach Piastowskich?

– Zdecydowanie tak.

Rozmawiał  
Artur S. Górski

Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy 
„Solidarność” powołany 

w Polsce w wyniku protestu ro-
botniczego i utworzony na pod-
stawie porozumienia zawartego 
dnia 31 sierpnia 1980 r. w Gdań-
sku pomiędzy Międzyzakłado-
wym Komitetem Strajkowym 
a Komisją Rządową, opierając 
swoje działania na gruncie ety-
ki chrześcijańskiej i katolickiej 
nauki społecznej, prowadzi 
działalność w zakresie obrony 
godności, praw i interesów pra-
cowniczych członków Związku 
oraz realizacji ich potrzeb mate-
rialnych, społecznych i kultural-
nych” – tak stanowi preambuła 
do Statutu naszego Związku.

Wszystkim, którzy chcą się 
nim posłużyć, szermując przy 
tym hasłami wolności i doma-
gają się poszanowania dla wła-
snych poglądów, bez szacunku 
dla poglądów innych, przyta-
czamy Uchwałę z 1989 roku 
w sprawie ochrony nazwy i zna-
ku graficznego „Solidarność”.

Krajowa Komisja Wykonaw-
cza NSZZ „Solidarność” oświad-
cza, iż nazwa i znak graficzny 
„Solidarność” stanowią dobro 
osobiste Niezależnego Samo-
rządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność”, będącego osobą 
prawną (art. 20 ust. 1 ustawy 
o związkach zawodowych).

A zatem zarówno nazwa 
„Niezależny Samorządny Zwią-
zek Zawodowy „Solidarność”, 

jak i znak graficzny „Solidar-
ność” korzystają z ochrony 
prawnej przewidzianej przez 
obecne przepisy prawne.

Oznacza to, że jakiekolwiek 
posługiwanie się tą nazwą czy 
znakiem graficznym przez inne 
osoby prawne bez zgody władz 
NSZZ „Solidarność” spowo-
duje wszczęcie odpowiednich 
działań prawnych dla ochrony 
dóbr Związku.

Gdańsk, dnia 19.08.1989 r.
Krajowa Komisja Wykonaw-

cza NSZZ Solidarność
W „czarnym proteście” po-

służono się tak znakiem związ-
kowym, jak i przerobionym 
plakatem Komitetu Obywatel-
skiego „Solidarność” z wyborów 
czerwcowych 1989 roku.

Tymczasem znak Niezależ-
nego Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność” 
jes t  własnością  Związku 
i podlega ochronie prawnej. 
Potwierdzeniem tego jest 
m.in. rejestracja własności 
intelektualnej w Urzędzie do 
spraw Harmonizacji Rynku 
Wewnętrznego w Alicante 
zaświadczona Certyfikatem. 
Zgody na wykorzystanie znaku 
„Solidarność” udziela wyłącz-
nie Prezydium Komisji Krajo-
wej NSZZ „Solidarność”.

Jerzy Janiszewski, autor 
symbolu graficznego znaku 
łączności strajkujących robotni-
ków, zbył swoje prawa do znaku 
za gratyfikacją.

Animatorzy protestów po-
wołują się też na zasady demo-
kratycznego państwa prawa, ja-
koby obecnie zagrożone. Warto 
więc przypomnieć wyrok WSA 
w Warszawie z 8 sierpnia 2007 
r. o ochronie znaków renomowa-
nych, podlegających zwiększonej 
ochronie, zakładającym obronę 
przed używaniem znaku, jeżeli ta-
kie działanie mogłoby skutkować 
dla używającego osiągnięciem 
nienależnej korzyści lub wyrzą-
dzić szkodę odróżniającemu cha-
rakterowi bądź renomie znaku.

Hasła protestu stoją w ja-
skrawej sprzeczności z ideami, 
jakimi kieruje się NSZZ „Soli-
darność”.

I nie chodzi tutaj o „NIE dla 
pogardy i przemocy wobec ko-
biet”, „NIE dla ingerencji Kościo-
ła w politykę”, „NIE dla polityki 
w edukacji” – to są hasła protestu 
kobiet, który odbywał się w pol-
skich miastach. Nikt o zdrowych 
zmysłach nie jest za przemocą 
wobec kobiet, podobnie jak wo-
bec mężczyzn. Chodzi o ideowe 
przesłanie protestu i jego cel.

Protesty kobiet mają być – 
jak chcą ich animatorki – Ogól-

nopolskim II Strajkiem Kobiet. 
Czym kierują się kobiety, które 
ubierając się na czarno występują 
z wulgarnymi transparentami?

Zdaniem animatorek prote-
stu jest to „czarna rewolucja”. 
Jeśli rewolucja, to w imię czego 
i przeciwko komu? Przeciwko 
Polsce chrześcijańskiej i naszej 
narodowej tożsamości. Chcą 
w ten sposób zerwać osnowę, 
na której od 966 roku budowane 
było państwo?

Toczy się znów debata o pra-
wie do życia dla dzieci nienaro-
dzonych. Rzecznicy manipulacji 
ludzkim życiem grzeszą przy tym 
tak złą wolą, jak ignorancją. War-
to przytoczyć słowa księdza pry-
masa Stefana Wyszyńskiego:

– Jak długo w kołyskach 
będą płakały dzieci polskich 
matek, jak długo będą do nich 
zwracały swoje ufne oczy i ser-
ca, dotąd możemy być spokojni 
o przyszłość naszego Narodu. 
Nigdy nie byliśmy Narodem 
grabarzy – apelował prymas 
Stefan Kardynał Wyszyński, 
jeden z najwybitniejszych Pola-
ków XX wieku.

Artur S. Górski

Znaku  
nie  
oddamy!
Nasz symbol, znak „Solidarności”, nie może być wkompono-
wywany w czarny protest.

Bronimy swoich praw i swojej własności. 
Baner na budynku „Solidarności”.

Henryka Krzywonos-
-Strycharska, posłanka 
PO, aktywnie włączyła 

się na schodach prowadzących 
do siedziby NSZZ „Solidar-
ność” do II Ogólnopolskiego 
Strajku Kobiet. Ustawiła się 
w roli recenzentki Związku, 
pouczającej, czym „Solidar-
ność” ma się zajmować.

Przypomnijmy zatem po-
słance PO – może powtórzy 
to koleżankom, jak „dziewu-
cha dziewuchom”, że NSZZ 
„Solidarność” swoje działania 

opiera na etyce chrześcijańskiej 
i katolickiej nauce społecznej. 
Zatem przychodzenie pod sie-
dzibę „Solidarności” pod ha-
słami „wolnego wyboru” życia 
i śmierci z plakatami, na któ-
rych widnieje kobieta w ciąży 
rozpięta na krzyżu, jest li tylko 
prowokacją.

– Myślę, że kiedy będzie-
my razem, będzie nas dużo, 
to naprawdę wiele będziemy 
mogli zrobić. Natomiast jeśli 
chodzi o gmach, pod którym 
się spotkaliśmy, to powiem tak 

– w ’80 roku walczyliśmy 
o niezależne samorządne 
związki zawodowe, które 
miały nas bronić. Nazwa „So-
lidarność” to nie tylko etykiet-
ka, którą można się podpierać. 
Związki dla nas nie robią nic, 
więc nie rozumiem, dlaczego 
uważają, że są nadal solidarne 
– powiedziała Henryka Krzy-
wonos-Strycharska, a jej słowa 
wywołały burzę oklasków.

Szkoda, że tak ekspresyj-
nie nie protestowała, gdy jej 
patron Donald Tusk podnosił 

wiek emerytalny kobietom do 
lat 67. Gdy miliony kobiet le-
dwie wiązały koniec z końcem. 
Sama jest bezpieczna. Fakt, 
akurat o jej prawa związkowcy 
się nie upominają. Za 2015 rok 
tylko emerytury 63-letnia dzi-
siaj Krzywonos zainkasowała 
75 687 złotych.

Henryka Krzywonos otrzy-
mała od premiera Donalda Tu-
ska specjalną emeryturę, przy-
znaną za „wybitne osiągnięcia”, 
w wysokości 3500 zł.

(asg)

Posłanka Henryka znów na strajku!
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Wchodzą do Polski reno-
mowane firmy sektora 
motoryzacyjnego, jak 

na przykład Mercedes, lokujący 
fabrykę w Jaworze. Jeśli w ślad 
za tym pójdą centra badawcze, 
zyskamy wartość dodaną.

Przez dwie dekady wma-
wiano nam, że naszym atutem 
jest tania siła robocza. Tak jak 
gdyby mityczny inwestor za 
chwilę nie mógł poszukać sobie 
jeszcze tańszej siły roboczej. 
Wyższe płace oznaczają wyż-
szą konsumpcję. Ta przekłada 
się na wzrost produkcji, który 
wymaga więcej rąk do pracy.

Płaca minimalna w 2017 roku 
wzrośnie o 150 złotych i będzie 
na poziomie 2000 złotych i 13 
złotych minimalnej płacy go-
dzinowej dla zleceniobiorców 
i samozatrudnionych.

Zdaniem części ekonomistów 
i polityków każdy wzrost płac, 
także tej minimalnej, spowoduje 
konieczność zwalniania pracow-
ników, bo podraża koszty pracy. 
Zapominają, że jeśli pracodawca 
nie jest w stanie prowadzić biz-
nesu tak, aby móc zapłacić pra-
cownikom po 2000 złotych brut-
to, czyli netto – na rękę – niecałe 
1500 złotych, to niechaj lepiej 
zwinie swój interes. To nie jest 
wygórowana kwota. Pracow-
ników takich przedsiębiorstw 
mógłby przejąć pracodawca, któ-
ry prowadzi działalność sprawnie 
i nie ma problemu z płaceniem 
minimalnych stawek.

W różnych branżach koszty 
wynagrodzenia, czyli te będące 
kosztem dla pracodawcy, zaj-
mują istotną pozycję. Trzeba 
jednak pamiętać, że ich udział 
w kosztach jest różny, w zależ-
ności od branży. I tak, w admi-
nistrowaniu stanowią 38 proc. 
wszystkich kosztów, w górnic-
twie, gdzie przeciętne wynagro-
dzenia są wysokie, ich udział 
w kosztach wynosi 27 proc. 
Płace stanowią niski odsetek 
wszystkich kosztów w budow-

nictwie (12 proc.) i w przemyśle 
(10 proc.).

Dobrym przykładem są 
Niemcy. Nie mówimy o po-
tencjale gospodarczym, ale 
o pewnej prawidłowości. Kie-
dy w Niemczech powstawała 
koalicja czerwono-czarna, czy-
li SPD i chadecja CDU/CSU, 
przyjęto, że od 2015 roku 
obowiązuje ustawowa płaca 
minimalna 8,50 euro za godzi-
nę pracy. To dla nas poziom 
marzeń. Po jej wprowadzeniu 
stopa bezrobocia w Niemczech 
jest najniższa od zjednoczenia 
w 1990 roku. I to przy spadku 
globalnej koniunktury. Nie 
sprawdziły się obawy o nega-
tywny wpływ na rynek pracy.

Wyższe wynagrodzenie 
otrzymało około 3,6 miliona 
pracowników (zwłaszcza w gru-
pie osób nisko wykwalifikowa-
nych). W 2015 roku bezrobocie 
u naszych zachodnich sąsiadów 
nie tylko nie wzrosło, lecz spa-
dało z 6,5 proc. do 6,2 proc. 
W 2015 roku przybyło 400 ty-
sięcy miejsc pracy. Tymczasem 
Polacy, pracując sześć tygodni 
w roku dłużej niż Niemcy, zara-
biają trzy razy mniej.

Najniższe stawki za godzinę 
pracy obowiązują też w USA. 
Ustalone jest federalne mini-
mum godzinowe (7,25 dolara), 
ale poszczególne stany mogą je 
podwyższać (w 2015 roku takie 
rozwiązanie obowiązywało w 29 
stanach). USA były pierwszym 
krajem, w którym zaczęto pod-
ważać dogmat negatywnego 
wpływu wprowadzenia mini-
malnej pensji na rynek pracy.

W Polsce około 13 proc. zatrud-
nionych, czyli 1,3 miliona osób, 
zarabia na poziomie minimum. 
Podwyższenie płacy średniej i mi-
nimalnej sprzyja ożywieniu popytu, 
wzrostowi konsumpcji, zwiększa 
bezpieczeństwo socjalne. Polacy 
na to zasługują.

Gdy w 2008 roku płaca mi-
nimalna wzrosła o rekordowe 20 

proc. (z 936 do 1126 zł), w wyni-
ku porozumienia z NSZZ „Soli-
darność” rząd Jarosława Kaczyń-
skiego zdecydował o podwyżce 
najniższej pensji, pracodawcy 
wieszczyli, że na rynku pracy 
część zatrudnionych, w szcze-
gólności młodych lub wykonują-
cych proste zadania, straci pracę, 
że bezrobocie poszybuje w górę, 
rozszerzy się szara strefa. Okaza-
ło się, że stopa bezrobocia spadła, 
i to aż o 2 pkt proc. (z 11,5 proc. 
w styczniu do 9,5 proc. w grud-
niu 2008 r.). Ubyło prawie 300 
tys. bezrobotnych, a przybyło 
470 tys. pracujących.

W 2002 roku, w którym 
najniższe wynagrodzenie nie 
wzrosło ani o złotówkę, w po-
równaniu z 2001 rokiem bez-
robocie spadało tylko o 0,1 pkt 
proc. (z 18,1 do 18 proc.).

Dla przypomnienia libera-
łom, szczególnie tym ze sceny 
politycznej, którzy nigdy własnej 
firmy nie prowadzili, a korzystają 
z dobrostanu pracy „na państwo-
wym” lub samorządowym wik-
cie: W XVIII wieku Adam Smith 
w „Badaniach nad naturą i przy-
czynami bogactwa narodów” 
zauważył, że najgorzej opłacany 
i wykonujący najgorsze zadania 
pracownik powinien być wyna-
gradzany tak, aby mógł utrzymać 
żonę i dwoje dzieci. W przeciw-
nym razie nie będzie miał kto 
pracować i wytwarzać dóbr.

Henry Ford w 1914 roku 
wprowadził minimalną płacę 
dzienną w wysokości 5 dolarów. 
Była to spora kwota. Samochód, 
wówczas towar luksusowy, kosz-
tował 450 dolarów. Ale przecież 
„samochody nie kupują samocho-
dów”. Wszyscy twierdzili, że Ford 
zbankrutuje, a wyraźnie wzrosła 
wydajność pracy i jego obroty.

Wzrost płac poprawia sytu-
ację na rynku pracy. Płaca mini-
malna w Polsce zaczęła rosnąć 
szybciej od 2008 roku. W 2016 

roku jest to 1850 zł, czyli dwu-
krotnie więcej niż w 2007 (936 
zł). Badanie Aktywności Ekono-
micznej Ludności wykazało, że 
w tym czasie liczba pracujących 
wzrosła o milion osób (z 14,8 mln 
do 15,8 mln; dane za 2007 i 2015 
r.). Ubyło 410 tys. bezrobotnych 
(z 1,89 mln do 1,48 mln osób).

Pamiętajmy, że nie tylko 
płaca determinuje nasz rynek. 
Jesteśmy w systemie naczyń 
połączonych, ulegamy wpły-
wom graczy giełdowych i ban-
kierów. Przykład? Kryzys zapo-
czątkowany upadkiem jednego 
banku – Lehman Brothers.

Rząd zapisał w planie finan-
sowym na lata 2016-19 średni 
wzrost gospodarczy na pozio-
mie 4 proc. Ma spadać deficyt 
finansów publicznych. Czy te 
plany są realne?

Nie wiemy, kto w USA wy-
gra wybory, czy nie rozgorzeje 
wojna na Ukrainie, czy Chiny 
znajdą się w recesji? To wpły-
wać będzie na gospodarkę.

Rynek pracownika?

„Rzeczpospolita” podała 
ostatnio wyliczenia, z których 
wynika, że umiarkowane tempo 
wzrostu płac może przyspieszyć. 
Z miesiąca na miesiąc przybywa 
bowiem firm, którym trudno jest 
znaleźć pracowników.

72 proc. pracodawców przy-
znaje, że ma problemy z rekru-
tacją, a dwóch na trzech notuje 
nasilenie tych kłopotów w po-
równaniu z minionym rokiem. 
Próbując im zaradzić, przed-
siębiorstwa zwiększają budże-
ty na wynagrodzenia – wynika 
z badania przeprowadzonego 
na zlecenie firmy doradczej 

Bigram, które cytuje „Rzecz-
pospolita”.

W internetowej ankiecie 
z września tego roku wśród 250 
średnich i dużych firm jedynie 4 
na 100 pracodawców twierdzi, że 
jest im łatwiej niż przed rokiem 
znaleźć fachowców.

Dynamika zatrudnienia po-
winna pozostać na dobrym po-
ziomie w IV kwartale br., pod-
wyżki płac będą miały większy 
zasięg niż w III kwartale – wyni-
ka z raportu Narodowego Banku 
Polskiego (NBP).

NBP podał też, że w IV kwar-
tale można się spodziewać pod-
wyżek wynagrodzeń – progno-
zowane jest zwiększenie zasięgu 
oraz wysokości tych podwyżek. 
Istotnym czynnikiem decyzji 
o podwyższaniu wynagrodzeń 
pozostaje presja płacowa. Rów-
nocześnie nadal zdecydowanie 
więcej przedsiębiorstw deklaruje 
szybciej rosnącą wydajność niż 
wynagrodzenia, choć ta przewa-
ga maleje.

Dysproporcja między tem-
pem wzrostu gospodarczego 
a dynamiką płac się wyrównu-
je. W ciągu pięciu lat (2011-15) 
średnie tempo wzrostu gospodar-
czego wynosiło 3 proc., a średnia 
dynamika wynagrodzeń 3,6 proc. 
Rosnąca konkurencja o ręce do 
pracy sprawia, że umiarkowane 
tempo wzrostu płac może wkrót-
ce przyspieszyć.

W pułapce
średniego rozwoju

Czteroprocentowy wzrost go-
spodarczy to nie wyczyn. Polska 
jest w pułapce średniego rozwo-
ju od 2008 roku, gdy byliśmy 
„zieloną wyspą” z dodatnią dy-

Minimalna w górę
Od 1 stycznia 2017 r. płaca minimalna wyniesie 2 tys. zł. 
brutto. „S” od lat postuluje, aby najniższa płaca dorównała 
co najmniej połowie średniej krajowej.
Wzrost płacy minimalnej okazał się wyższy niż pierwotnie 
zakładano. Resort rodziny i pracy proponował 1920 zł, o 30 
zł więcej niż spodziewali się związkowcy.
2 tysiące zł jako minimalne wynagrodzenie oznacza jego 
wzrost o 8,1 proc., czyli o 150 zł w stosunku do 2016 r.

Mit wysokich kosztów pracy: 
PŁACA NARZĘDZIEM GOSPODARKI 

proc. (z 936 do 1126 zł), w wyni-
ku porozumienia z NSZZ „Soli-
darność” rząd Jarosława Kaczyń-
skiego zdecydował o podwyżce 
najniższej pensji, pracodawcy 
wieszczyli, że na rynku pracy roku jest to 1850 zł, czyli dwu- Bigram, które cytuje „Rzecz-

DZIEM GOSPODARKI 

proc. (z 936 do 1126 zł), w wyni-
ku porozumienia z NSZZ „Soli-
darność” rząd Jarosława Kaczyń-
skiego zdecydował o podwyżce 
najniższej pensji, pracodawcy 
wieszczyli, że na rynku pracy roku jest to 1850 zł, czyli dwu- Bigram, które cytuje „Rzecz-

DZIEM GOSPODARKI 
Poważne gospodarki nie boją się płacić za pracę. 
W klimacie politycznym, jaki tworzy się za granicą wokół obec-
nej ekipy rządzącej, o inwestorów miało być trudniej. Okazuje 
się, że obawy są mniejsze.
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RAPORT „MAGAZYNU SOLIDARNOŚĆ”

sektor przedsiębiorstw 4 397 PLN
przemysł 4 349 PLN
przetwórstwo przemysłowe 4 245 PLN
budownictwo 4 246 PLN
handel, naprawa pojazdów samochodowych 4 043 PLN
transport i gospodarka magazynowa 4 884 PLN
zakwaterowanie i gastronomia 3 055 PLN
informacja i komunikacja 7 707 PLN
obsługa rynku nieruchomości 4 671 PLN
administrowanie i działalność wspierająca 2 875 PLN

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE jest regionem stosunkowo dobrej płacy. 
W sektorze przedsiębiorstw za lipiec 2016 r. było to 4397 zł. Więcej zarabia-
ło się tylko w województwie dolnośląskim – 4610 zł, mazowieckim – 5101 
zł i śląskim – 4368 zł.namiką PKB, ale na skromnym 

poziomie 1 procenta. Osiągając 
średni rozwój, mamy problem 
z przeskoczeniem wyżej.

Jak się z niej wydostać? 
Gospodarka musi rosnąć co 
najmniej na poziomie 4-procen-
towego wzrostu rok w rok przez 
„biblijne” siedem lat.

Nasze rezerwy przez wy-
przedaż majątku są na wyczer-
paniu. Czas na inne czynniki 
prowzrostowe. Musimy znaleźć 
własny sposób. Plan Mora-
wieckiego to sposób na rozwój 
i ucieczkę od średniego docho-
du, oparty na gospodarce makro 
i mikro jednocześnie. Jego mi-
nusem jest oparcie planu na ad-
ministracji publicznej, która jest 
niewydolna i nieefektywna.

Optymizmem napawa pro-
gnoza, że najbliższe lata będą 
latami wzrostu polskiej go-
spodarki poprzez unijne dota-
cje, inwestycje oraz program 
„Rodzina 500+”.

Tymczasem płace w Polsce 
mocno odstają od płac europej-
skich. Oby nie okazało się, że 
nadal będziemy średnim krajem 
na peryferiach, bo nie znajdziemy 
własnego modelu rozwoju.

Niski koszt pracy?

Niskie koszty pracy miały 
jakoby decydujące znaczenie 
w kształtowaniu pozycji konku-
rencyjnej naszego kraju. Na tle 
Unii Europejskiej wysokość kosz-
tów pracy w Polsce jest niska.

Międzynarodowa Organiza-
cja Pracy definiuje koszt pracy 
jako całkowity koszt poniesiony 
przez pracodawcę w związku 
z zatrudnieniem pracownika: 
wynagrodzenie za wykonaną 
pracę, za czas niewykonywania 
pracy, premie i gratyfikacje, koszt 
posiłków, napojów, płatności 
w naturze, wydatki pracodaw-
cy na ubezpieczenia społeczne, 
koszty szkolenia, świadczenia 
społeczne.

Od lat Szwajcaria i Belgia 
charakteryzują się najwyższymi 
godzinowymi kosztami pracy. 
W 2012 roku godzina pracy 
Szwajcara według MOP koszto-
wała 58 dolarów (USD). Koszt 
godziny pracy Belga w badanym 
okresie przekroczył 52 USD.

Po drugiej stronie znalazła 
się Polska z najniższym kosztem 

pracy, na poziomie 8,3 USD. 
W porównaniu ze Szwajcarią 
różnica wynosiła 50 USD.

Do grupy krajów o niskich 
kosztach pracy należą Węgry, 
Estonia, Słowacja i Czechy, 
gdzie godzinowe koszty pra-
cy wahały się od 8,9 USD 
do 11,9 USD w 2012 roku.
Z danych Eurostatu wynika, 
że w 2013 roku koszty pracy 
w Polsce wynosiły 7,6 euro za 
godzinę, przy średniej unijnej 
23,7 euro.

Najwyższe koszty pracy 
według Eurostatu odnotowano 
w Szwecji (40,1 euro), czyli 
były pięciokrotnie większe niż 
w Polsce.

A wysokość pozapłacowych 
kosztów oraz ich udział w cał-
kowitych kosztach pracy?

Największy udział godzino-
wych pozapłacowych kosztów 
pracy w 2013 roku zanotowano 
w Szwecji – 33 proc. W całej 
Unii – 23,6 proc.

Polska należy do krajów 
o stosunkowo niskim udziale 
pozapłacowych kosztów, wy-
noszącym 17 proc. całkowitych 
kosztów pracy (w 2013 roku).

Się rozwijamy...

Biorąc pod uwagę produkcję 
przemysłową, sprzedaż detalicz-
ną i sytuację na rynku pracy moż-
na uznać, że polska gospodarka 
rozwija się w dobrym tempie.

Co ją nakręca? Przede 
wszystkim więcej zarabiamy, 
więc więcej kupujemy.

Po drugie, polską gospo-
darkę napędza kreatywność 
samych przedsiębiorców i me-
nedżerów. Od kilku lat mamy 
wyróżniające się firmy.

Przed wicepremierem Mate-
uszem Morawieckim jest spore 
wyzwanie: stworzenie systemu 
zachęcającego przedsiębiorców 
do inwestowania w sferę inno-
wacyjności. Oprócz zachęt, 
m.in. podatkowych ze strony 
państwa, istotna jest współ-
praca biznesu z nauką.

Świat nauki już dostrze-
ga korzyści, jakie płyną ze 
współpracy z biznesem. Istnie-
je trend, by prace dyplomowe 
na uczelniach były nakierowa-
ne na rozwiązania biznesowe 
i przemysłowe i powstawały 
we współpracy z firmami.

Po trzecie, nastąpiło bar-
dziej odważne wychodzenie 
przedsiębiorstw w poszukiwa-
niu nowych rynków.

Niestety, bywa, że z opłaka-
nym efektem. Mamy nadzieję, 
że nie powtórzą się inwestycje 
w kopalnie na chilijskich pusty-
niach Sierra Gorda (KGHM), 
drenowanie złóż ropy bez 
szans na pozyskanie ilości 
handlowych, ale po to, aby po-
kazać w kampanii wyborczej 
butelkę ropy naftowej (Lotos) 
czy inwestowanie w fosforyty 
w Senegalu (Police).

Po czwarte, w końcu rządzą-
cy doceniają walor rodzimego 
przemysłu. A przypomnijmy, że 
na przykład w 2011 roku ówcze-
sny premier Donald Tusk zapo-
wiedział sprzedaż Grupy Lotos 
podmiotowi zewnętrznemu, nie 
bacząc, że w ten sposób utracimy 
wpływy, przychody, strategiczne 
przedsiębiorstwo.

W rankingu Banku Świato-
wego „Doing Business 2017” 
Polska awansowała z 25. na 24. 
miejsce. Autorzy raportu dokonu-
ją analizy przepisów regulujących 
działalność firm m.in. w zakresie 
pozyskiwania pozwoleń, płacenia 

Płaca rośnie, chociaż nie tak szybko, jak byśmy tego ocze-
kiwali. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 
2016 r. wyniosło 4217,65 zł. 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przed-
siębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 
2016 r. wyniosło 4251,21 zł (II kwartał 2016 – 4245 zł). Dla 
porównania w III kwartale 2015 r. – 4066 zł.
Nieco inaczej rzecz się ma, gdy zestawimy zarobki w całej 
gospodarce narodowej. Tutaj mamy 4019 zł w III kwartale 
br., a w całym 2015 r. – 3900 zł.
Deflacja liczona w czerwcu br. rok do roku to 0,8 proc., 
a dynamika wzrostu PKB 3,1 proc. (źródło GUS).
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze 
przedsiębiorstw we wrześniu 2005 r. wynosiło 2484 zł, we 
wrześniu 2010 r. – 3404 zł.
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Wynagrodzenie brutto w branżach wg GUS 
– województwo pomorskie, lipiec 2016
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podatków, a także dokonywania 
wymiany międzynarodowej.

Relacja płacy do jakości pracy 
i wytwarzanych dóbr pozostawia 
ciągle wiele do życzenia, chociaż 
powoli przestajemy być gospo-
darką taniej pracy. NSZZ „So-
lidarność” słusznie zauważa, że 
w ślad za wzrostem wydajności 
i jakości pracy mają iść propor-
cjonalnie też wynagrodzenia.

Dysproporcja między płacami 
i wydajnością jest dopuszczalna, 

gdy przedsiębiorcy przeznaczają 
zaoszczędzone w ten sposób pie-
niądze na inwestycje w rozwój. 
W Polsce tak się nie dzieje. Pra-
codawcy odkładają w lokatach 
lub inwestują w papiery warto-
ściowe. Blisko 250 miliardów 
złotych zgromadzonych na ich 
kontach nie przyczynia się do 
rozwoju gospodarczego i two-
rzenia miejsc pracy. I tu czas na 
dobrą zmianę.

Artur S. Górski

Godzinowe koszty pracy w Polsce i wybranych krajach UE w 1996 
i w 2012 r. (USD)
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Termin negocjacji
Najwięcej zapisów dotyczą-

cych zasad kształtowania wyna-
gradzania w danym roku, a więc 
także ewentualnych podwyżek, 
dotyczy ustalenia terminu pod-
jęcia i zakończenia negocjacji 
na temat wzrostu wynagrodzenia 
zasadniczego.

Przykład 1.
(…) „1. Politykę wynagra-
dzania na dany rok obra-
chunkowy ustala Pracodawca 
w drodze porozumienia ze 
Związkami Zawodowymi, 
uwzględniając sytuację 
ekonomiczną i możliwości 
finansowe Spółki.
2. Porozumienie, o którym 
mowa w ust. 1, powinno być 
zawarte w terminie do końca 
lutego każdego roku.
3. Strony niniejszego układu 
w trybie wzajemnie uzgodnio-
nym mogą ustalić inny termin 
zawarcia porozumienia, 
o którym mowa w ust. 1 i 2”. 

– Pracodawcy niechętnie 
godzą się na umieszczanie 
w układach zbiorowych zapisów 
dotyczących procedur wzro-
stu wynagrodzeń. Najczęściej 
dotyczą one terminu podjęcia 
rozmów na temat ewentualnych 
podwyżek. Już jednak zapisanie 
obowiązku podjęcia przez pra-
codawcę rozmów z zakładową 
organizacją związkową w spra-
wie wzrostu wynagrodzeń jest 
pewną wartością, choć nie daje 
gwarancji, że te podwyżki na 
pewno będą – mówi dr Walde-
mar Uziak, koordynator Biura 
Prawnego Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”. Zdanie 
związkowego prawnika po-
twierdza jeden z przewodni-
czących NSZZ „Solidarność”. 
– W naszym układzie nie mamy 
takiego zapisu i wszystko było 
dobrze, dopóki firma nie zo-
stała sprywatyzowana. Obecny 
właściciel już od dwóch lat nie 
kwapi się do podjęcia rozmów 
w sprawie podwyżek – mówi 
związkowiec.

Im bardziej konkretnie, 
tym lepiej

Zdaniem dr. Waldemara 
Uziaka, który pomagał wielu or-
ganizacjom NSZZ „Solidarność” 
w tworzeniu i negocjowaniu za-

kładowych układów zbiorowych 
pracy, im zapisy dotyczące me-
chanizmów kształtowania wyna-
grodzeń są bardziej konkretne, 
tym oczywiście korzystniej dla 
pracowników.

Przykład 2.
1.Wskaźnik przyrostu 
przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w danym roku 
ustalają w drodze porozumie-
nia pracodawca i zakładowe 
organizacje związkowe. 
Porozumienie to powinno 
uwzględniać sytuację i moż-
liwości finansowe przedsię-
biorstwa oraz wskaźniki usta-
lone w trybie i na zasadach 
przewidzianych odrębnymi 
przepisami, określający-
mi przyrost przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia 
w danym roku.(...)
3. W porozumieniu, o którym 
mowa w ust. 1, strony mogą 
określić zasady podziału 
środków przeznaczonych 
na przyrost wynagrodzeń 
wynikających z ustalonego 
wskaźnika przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia 
na dany rok.
4. Jeżeli porozumienie nie 
zostanie zawarte w terminie 
określonym w ust. 2, ewen-
tualny przyrost przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia 
ustala pracodawca w drodze 
zarządzenia w terminie do 10 
marca danego roku. W zarzą-
dzeniu pracodawca określa 
zasady podziału środków 
przeznaczonych na przyrost 
wynagrodzeń wynikających 
z ustalonego wskaźnika przy-
rostu miesięcznego wynagro-
dzenia na dany rok, z za-
strzeżeniem, iż co najmniej 
50 proc. tych środków jest 
przeznaczonych na regulacje 
płac wszystkich pracowników, 
a pozostała część przeznaczo-
na na zmiany wynagrodzeń 
związanych z okresowym 
przeglądem płac, określo-
nym w § 14 Układu. Środki 
przeznaczone na zamiany 
wynagrodzeń związane z 
okresowym przeglądem płac, 
określone w § 14 Układu, 
w pierwszej kolejności będą 
przeznaczone na regulacje 
płacowe pracowników, którzy 
nie otrzymali indywidualnej 
podwyżki w ramach poprzed-

niego przeglądu płacowego, 
a w drugiej kolejności dla 
pracowników, których wyna-
grodzenia zasadnicze kształ-
tują się na poziomie niższym 
niż średnie wynagrodzenie 
zasadnicze w danej grupie 
stanowisk, przy uwzględ-
nieniu stażu pracy. W obu 
przypadkach pracodawca 
będzie brał pod uwagę osią-
gnięcia i indywidualne wyniki 
pracy pracownika oraz jego 
doświadczenie zawodowe”. 

Coroczna indeksacja

Jednym ze szczegółowych me-
chanizmów podnoszenia wynagro-
dzenia zasadniczego jest wprowa-
dzenie corocznej indeksacji.

Najczęściej indeksacja po-
wiązana jest ze średniorocz-
nym wskaźnikiem cen towarów 
i usług konsumpcyjnych ogółem 
w roku poprzednim, ogłaszanym 
przez prezesa GUS. Taki zapis 
gwarantuje wzrost wynagrodzeń 
przynajmniej o poziom inflacji.

Przykład 3.
(…) „2. Pracownikowi 
odpowiednio do rodzaju, cha-
rakteru i specyfiki wykonywa-
nej pracy oraz zajmowanego 
stanowiska w wypadkach i na 
zasadach określonych Ukła-
dem przysługują następujące 
składniki wynagrodzenia:
1) wynagrodzenie zasadnicze 
powiększane corocznie o rze-
czywisty wskaźnik inflacji”. 

Innym rozwiązaniem jest 
powiązanie wzrostu wynagro-
dzeń z minimalnym wynagro-
dzeniem. W poniższym przy-
kładzie wzrost wynagrodzenia 
następuje automatycznie wraz 
ze wzrostem pensji minimalnej. 
W ramach negocjacji natomiast 
może ulegać zmianie kwota 
bazowa, która w zależności od 
możliwości finansowych przed-
siębiorstwa może być podnoszo-
na lub obniżana.

Przykład 4.
(…) „2. Wynagrodzenie 
Zasadnicze pracownika ustala 
się jako sumę aktualnego 
w danym miesiącu minimalne-
go wynagrodzenia obowią-
zującego od daty określonej 
przez Prezesa Rady Ministrów 
oraz iloczynu jednakowej dla 
wszystkich stanowisk bazy 
i przyznanego indywidualnie 
współczynnika zaszerego-
wania. Zmiana wysokości 
wynagrodzenia wynikająca ze 
zmiany minimalnego wynagro-
dzenia nie wymaga protokołu 
dodatkowego.

Zapis dotyczący powiązania 
podwyżek wynagrodzeń może 
być bardziej skomplikowany.

Przykład 5.
„(...). Zbiorowe podwyższenie 
wynagrodzeń zasadniczych 
możliwe jest w jeden z nastę-
pujących sposobów:
1) poprzez podwyższenie 
indywidualnych wynagrodzeń 
zasadniczych w ramach kwot 
przyznawanych przez pra-
codawcę dla każdej komórki 
organizacyjnej,
2) poprzez powszechną 
indeksację dla wszystkich 
pracowników,
3) metodą mieszaną (połą-
czenie sposobów określonych 
w punktach 1 i 2).
Zwiększenie wynagrodzeń 
każdą z powyższych metod 
musi mieścić się w ramach 
sumy środków będących 
wynikiem przeliczenia 
wynagrodzeń zasadniczych 
o wskaźnik PP.
9. Zarząd ogłaszać będzie na 
dany rok, w formie zarządze-
nia:
1) wskaźnik PP,
2) metodę podwyższenia 
wynagrodzeń zasadniczych, 
zależną od polityki płacowej 
pracodawcy,
3) w przypadku podjęcia de-
cyzji o zastosowaniu metody 
powszechnej indeksacji także 
wskaźnika indeksacji, nie 
wyższy niż wskaźnik PP.
Decyzję w sprawie wyboru 
metody zbiorowego podwyż-
szenia wynagrodzeń zasad-
niczych podejmuje zarząd 
po konsultacji z zakładową 
organizacją związkową.
10. Wskaźnik PP ustalany 
będzie na podstawie wzrostu 
wynagrodzeń przyjętego we 
wniosku taryfowym na dany 
rok, którego podstawą będzie 
średnioroczny wskaźnik cen 
towarów i usług konsumpcyj-
nych oraz możliwy przyrost 
wartości wynagrodzeń ponad 
ten wskaźnik”.

Najkorzystniejszym rozwią-
zaniem, do którego udało się 
nam dotrzeć, jest mechanizm 
łączący wzrost wynagrodzeń ze 
wzrostem średniego wynagro-
dzenia. Niestety, takie przypadki 
są bardzo rzadkie.

– Najlepsze z punktu widze-
nia pracowników są zapisy za-
wierające mechanizmy powią-
zania wynagrodzeń w danym 
przedsiębiorstwie ze wskaź-
nikami zewnętrznymi, jak np. 
wskaźnik inflacji czy minimalna 
krajowa, najkorzystniejsze jest, 
co zdarza się sporadycznie, po-
wiązanie ze średnią krajową. Jest 

to najpewniejszy wskaźnik wa-
loryzacji wynagrodzeń – mówi 
dr Waldemar Uziak.

Przykład 6.
 (…) „Podstawą obliczania 
wynagrodzenia pracowników 
jest średnie wynagrodzenie 
w pięciu podstawowych 
działach gospodarki (bez 
wypłat z zysku za miesiąc 
poprzedni) publikowane przez 
GUS”. (…)

Związkowy prawnik zwraca 
również uwagę, że ważne jest, 
aby odróżnić wzrost funduszu 
płac od wzrostu zasadniczego 
wynagrodzenia w przedsiębior-
stwie. Nie zawsze fakt, że pra-
codawca przeznaczy większe 
kwoty na fundusz wynagrodzeń, 
przełoży się na wzrost pensji 
wszystkich pracowników.

Przede wszystkim 
sytuacja finansowa 
firmy

Jeżeli już w zakładowym 
układzie pracy znajdzie się zapis 
dotyczący procedur czy mechani-
zmów podwyżek wynagrodzeń, 
zawsze towarzyszy mu zapis mó-
wiący, że głównym czynnikiem 
decydującym o podwyżkach jest 
sytuacja finansowa firmy.

Przykład 7.
(…) „2. Porozumienie, 
o którym mowa w ust. 1, 
powinno uwzględniać sytu-
ację i możliwości finansowe 
Pracodawcy i zawierane jest 
do 31 stycznia danego roku, 
a w przypadku braku możli-
wości jego uzyskania w tym 
terminie, najpóźniej do końca 
lutego danego roku”. 

Przykład 8.
(…) „Ostateczna wysokość 
podwyżki, wynegocjowana 
z organizacją związkową, 
musi uwzględniać:
1) kondycję finansową Spółki 
(wynik finansowy na działal-
ności gospodarczej w porów-
naniu z rokiem poprzednim),
2) potrzeby inwestycyjne 
i remontowe Spółki, poza 
zaplanowanymi wcześniej 
w planie gospodarczym,
3) inne nieprzewidziane wcze-
śniej wydatki niezbędne dla 
funkcjonowania Spółki”.

Małgorzata Kuźma

Przykłady pochodzą z zakładowych 
układów pracy zarejestrowanych 
w Okręgowym Inspektoracie Pracy 
w Gdańsku. Za pomoc w dotarciu 
do materiałów autorka dziękuje 
Irenie Kuźniar z OIP w Gdańsku

Podwyżki zapisane  
w zakładowych układach zbiorowych pracy 

Co roku większość pracowników zadaje sobie pytanie, czy 
dostanie podwyżkę w pracy, a jeśli tak, to w jakiej wysokości. 
Część zakładowych układów pracy i regulaminów wynagra-
dzania zawiera zapisy dotyczące mechanizmów ustalania 
wzrostu zasadniczego wynagrodzenia w danym roku. Po-
niżej przedstawiamy rozwiązania zawarte w kilku zakłado-
wych układach zbiorowych zarejestrowanych w Okręgowym 
Inspektoracie Pracy w Gdańsku.

PRAWO
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HISTORIA

11 listopada stał się 
s y m b o l i c z n y m 
nośnikiem idei 

Niepodległej Rzeczpospolitej. 
Wybór daty Święta Niepodle-
głości nie był przypadkowy. 
Tego dnia w 1918 roku cesarz 
Austrii i król Węgier Karol 
I Habsburg zrzekł się władzy 
absolutnej, w wagonie kolejo-
wym pod Compiègne podpisa-
no układ rozejmowy pomiędzy 
Ententą a Cesarstwem Nie-
mieckim, a Rada Regencyjna 
przekazała władzę Józefowi 
Piłsudskiemu jako Naczelne-
mu Dowódcy Wojsk Polskich. 
Miesiąc wcześniej, 7 paździer-
nika 1918 r., rada ogłosiła nie-
podległość Polski.

Zaczęło się budowanie pań-
stwa i walka o jego granice. 
Drogi do Niepodległej wiodły 
przez pola bitew legionowych 
brygad Józefa Piłsudskiego, 
przez waleczność Błękitnej 
Armii Józefa Hallera, przez 
zabiegi dyplomatyczne Igna-
cego Paderewskiego i Romana 
Dmowskiego, przez kaszubską 
wytrwałość Antoniego Abraha-
ma i dzieło tysięcy tych, którzy 
dla niej poświęcali swe życie 
w powstaniach śląskich i po-
wstaniu wielkopolskim.

Znaczenie tej daty było naj-
mocniej odczuwane wtedy, gdy 
niepodległości zabrakło lub 
była tylko złudzeniem.

Święto zostało zakazane 
przez niemieckie i sowieckie 
władze okupacyjne. Ale nawet 
podczas terroru okupacyjnego 
prasa konspiracyjna publiko-
wała artykuły, a miejsca pa-
mięci narodowej ozdabiano 
pod osłoną nocy kwiatami. 
Pojawiały się napisy „11 XI 
1918”, „Polska żyje!” i kotwi-
ca, znak Polski Walczącej.

Komuniści, uchwyciwszy 
władzę w oparciu o sowieckie 
bagnety, nie akceptowali święta 
przywołującego na myśl suweren-
ną Rzeczpospolitą. Polska, niby 
niepodległa, miała zapomnieć o tej 
dacie, ale Polacy pamiętali.

W PRL obchodzono 22 
lipca, czyli Święto Odrodze-
nia Polski, ku czci ogłoszenia 
w Chełmie w 1944 r., a wy-
drukowanego w Moskwie, 
Manifestu PKWN. Z nakazu 
reżimu świętować mieliśmy 
też rocznice tzw. Wielkiej So-
cjalistycznej Rewolucji Paź-
dziernikowej. Listopad 1918 
r. miał się kojarzyć co naj-
wyżej z powołaniem Rządu 
Ludowego i z „decydującym 
znaczeniem” dla odzyskania 
niepodległości dekretów W.I. 
Uljanowa „Lenina”.

Mieli zostać zapomniani 
bohaterowie Niepodległości, 
a przede wszystkim to, że ro-
dząca się po 123 latach nicości 
Rzeczpospolita siłą oręża, wy-
trwałością obywateli i geniu-
szem wojskowych odepchnęła 
w latach 1919-21 bolszewicką 
dzicz na 20 lat od Europy.

Idea Niepodległej znalazła 
swoje miejsce przy ołtarzach, 
na mszach świętych w intencji 
ojczyzny.

6 sierpnia 1974 r. w 60 
rocznicę wymarszu I Kompa-
nii Kadrowej stu legionistów 
odbudowujących Związek Le-
gionistów Polskich wybrało na 
prezesa gen. Mieczysława Bo-
ruta-Spiechowicza. Spotkali się 
oni w refektarzu u ojców domi-
nikanów w Krakowie z kardy-
nałem Karolem Wojtyłą.

Jeszcze przed strajkami 
czerwcowymi z 1976 r. doszło 
do powołania tajnej organiza-
cji Nurt Niepodległościowy, 
a w jej deklaracji „U progu” 
zawarto żądanie niepodległo-
ści. Strukturą jawną stał się zaś 
Ruch Obrony Praw Człowieka 
i Obywatela powołany 25 mar-
ca 1977 r.

Po wyborze 16 paździer-
nika 1978 r. kardynała Karo-
la Wojtyły na papieża święto 
zyskało nowy wymiar. Cztery 
tygodnie po tym fakcie, 11 
listopada 1978 r., środowiska 
opozycyjne, z inicjatywy Ru-
chu Obrony Praw Człowieka 

i Obywatela, obchodziły datę 
odzyskanie niepodległości. 
Na ulotce ROPCiO napisano: 
„Dwudziestoletni, niezawisły 
byt państwowy stał się dla na-
rodu polskiego wydarzeniem 
o nieprzemijających skutkach. 
Chociaż Rzeczpospolita upadła 
w 1939 roku pod ciosami hi-
tlerowskiej Rzeszy i stalinow-
skiego Związku Radzieckiego, 
a dyktat jałtański usankcjono-
wał satelicką zależność naszej 
Ojczyzny od ZSRR – Polska 
nie umarła. Żyje ona w nas 
i żyć będzie wiecznie”.

Naród świętował już śmie-
lej. Udało się przełamać ba-
rierę strachu. W nabożeństwie 
w katedrze św. Jana na Starym 
Mieście wzięło udział 12 ty-
sięcy osób. Po mszy świętej 
dwa tysiące osób sformowało 

pochód, który poprowadzili 
Andrzej Czuma i Wojciech 
Ziembiński. Na Grobie Niezna-
nego Żołnierza złożono wień-
ce: „Żołnierzowi Niepodległej 
– Harcerze Rzeczypospolitej”, 
„Bojownikom Niepodległej” 
oraz „Tym, którzy czynem 
zbrojnym budzili Polskę do 
Zmartwychwstania – Żołnie-
rze Armii Krajowej”. Odśpie-
wano hymn, Rotę, „Boże coś 
Polskę”, „Pierwszą Brygadę”, 
„Warszawiankę” i „Czerwone 
maki”. Warta honorowa WP 
otrzymała wtedy rozkaz, by 
nie prezentować broni podczas 
składania wieńców.

Podobne uroczystości odby-
ły się też w Gdańsku. Po mszy 
w bazylice Mariackiej pochód 
przeszedł pod pomnik Jana III 
Sobieskiego. Przemawiał Alek-
sander Hall. Kilka miesięcy 
później powstał Ruch Młodej 
Polski.

Za udział w obchodach 
Święta Niepodległości groziły 
sankcje. 11 listopada 1979 r. 
w katedrze św. Jana Chrzci-
ciela płomienne kazanie wy-
głosił ks. Stefan Niedzielak. 
Po nabożeństwie uformował 
się marsz, w którym trzy ty-
siące osób przeszło przed Grób 
Nieznanego Żołnierza. Andrzej 
Czuma, Jan Józef Janowski, 
Bronisław Komorowski oraz 
Wojciech Ziembiński usłysze-
li wyroki od jednego do trzech 
miesięcy więzienia za to, iż 
„demonstracyjnie okazali lek-
ceważenie Narodu Polskiego, 
zarzucając mu m.in., że nie jest 
on narodem wolnym i niepod-
ległym”. Orzekał Andrzej Kry-
że, późniejszy sekretarz stanu 

Drogi  
do  
Niepodległej 

Komuniści, 
uchwyciwszy 
władzę w oparciu 
o sowieckie bagnety, 
nie akceptowali święta 
przywołującego na 
myśl suwerenną 
Rzeczpospolitą. Polska, 
niby niepodległa, miała 
zapomnieć o tej dacie, 
ale Polacy pamiętali. 
W PRL obchodzono 
22 lipca, czyli Święto 
Odrodzenia Polski, 
ku czci ogłoszenia 
w Chełmie w 1944 r., 
a wydrukowanego 
w Moskwie, Manifestu 
PKWN.

Są w naszej historii daty umowne, zarazem symboliczne, 
jak Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listo-
pada. Upadły trzy rozbiorowe imperia: kaiserowskie Niem-
cy, imperium Habsburgów, a rok wcześniej zawalił się carat, 
powalony bolszewickim przewrotem. Polscy żołnierze, jesz-
cze w różnych mundurach, na polach bitew, a dyplomaci 
na konferencjach, walczyli o miejsce dla odradzającej się 
ojczyzny.

w Ministerstwie Sprawiedli-
wości w rządach Kazimierza 
Marcinkiewicza i Jarosława 
Kaczyńskiego, syn Romana 
Kryże, funkcjonariusza stali-
nowskiego aparatu represji.

Podobne nielegalne manife-
stacje pod bacznym okiem SB 
i w „asyście” MO odbyły się 
Krakowie, Warszawie i Gdań-
sku – przed pomnikiem króla 
Jana III Sobieskiego. Organi-
zatorami byli m.in. Aleksander 
Hall, Dariusz Kobzdej i Tade-
usz Szczudłowski.

W 1980 r. na nieoficjalnej 
manifestacji niepodległościo-
wej w Gdańsku stawiły się 
tłumy, ponad 10 tysięcy osób. 
Po mszy w bazylice Mariac-
kiej w imieniu organizującego 
obchody Ruchu Młodej Polski 
pod pomnikiem Jana III So-
bieskiego przemawiał Dariusz 
Kobzdej. W odezwie RMP pi-
sał: „W ciągu ostatnich dwóch 
miesięcy został dokonany 
wielki krok w kierunku reali-
zacji zasadniczych celów na-
rodowych, pełnej suwerenno-
ści zewnętrznej i wewnętrznej 
narodu i państwa polskiego”.

Sejm PRL przywrócił w lu-
tym 1989 r. 11 Listopada do 
kalendarza świąt państwowych 
„dla upamiętnienia rocznicy 
odzyskania przez naród polski 
niepodległego bytu państwo-
wego”.

Święto pozwoliło odwrócić 
forsowaną przez propagandę 
PRL wizję niepodległości. Po-
wstała wizja Polski, która staje 
się fundamentem odrodzonej 
Rzeczpospolitej.

Artur S. Górski 

Marsze z okazji 11 Listopada cieszą się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem.
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MAGAZYNEK PODRĘCZNY

za czy przeciw?

Cytat miesiąca

„

4217,65 zł
Tyle wyniosło przeciętne wynagrodzenie 
w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 
2016 r. Wzrosło o 0,1 proc. w porównaniu 
z sierpniem tego roku. Wobec września 
zeszłego roku wzrost wyniósł 3,9 proc.

pod redakcją Martyny Werry

Ś W I Ę T O  D U C H Ó W  I  U P I O R Ó WCORAZ CZĘŚCIEJ
mieszkamy z rodzicami

Stawiamy czoła toksycznym współpracownikom

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

”

Stopa bezrobocia rejestrowa-
nego w Polsce we wrześniu 
2016 r. wyniosła 8,4 proc. 
przy 8,5 proc. w sierpniu tego 
roku i 9,7 proc. we wrześniu 
ubiegłego roku.

Ceny paliwa do prywat-
nych środków transportu 
we wrześniu tego roku 
wzrosły o 3,4 proc. w sto-
sunku do sierpnia 2016 
roku.

Koszty związane ze 
zdrowiem we wrze-
śniu 2016 roku spadły 
o 0,9 proc. w po-
równaniu z sierpniem 
tego roku.

Ceny odzieży i obu-
wia we wrześniu 
2016 roku wzrosły 
o 0,9 proc. wobec 
sierpnia 2016 roku.

Około 60 proc. Polaków powyżej 50 roku życia wspiera finan-
sowo dorosłe dzieci i wnuki. Aż 34 proc. respondentów badania 
„Rzeczpospolitej” nadal mieszka z rodzicami. 46 proc. z nich sta-
nowią osoby w wieku 20-29 lat, 20 proc. to osoby w wieku 30-39 
lat, 11 proc. obejmuje grupę osób w wieku 40-49 lat, a w prze-
dziale wiekowym 50-59 lat znalazło się 9 proc. badanych. Jedną 
z przyczyn jest podłoże ekonomiczne – badani Polacy zarabiają 
bardzo mało, ponadto często nie mają ustabilizowanej sytuacji 
zawodowej i boją się utraty pracy. 39 proc. osób w wieku 18-35 
lat, które mają umowy o pracę, zdecydowało się jednak na dalsze 
mieszkanie z rodzicami.                                                             

Jesienne miesiące są wyjątkowo trudne dla naszego zdrowia, 
odporności i samopoczucia. Osoby mające problemy z suchością 
skóry powinny pamiętać o jej regularnym nawilżaniu. Ponieważ 
spada odporność naszych organizmów na infekcje, jedzmy cuki-
nię, dynie, jabłka, brukselkę, brokuły oraz inne jesienne warzywa 
i owoce, które zapewnią nam bogactwo niezbędnych składni-
ków odżywczych. Wzbogaćmy dietę zwłaszcza o cebulę, czosnek 
oraz por, które zapewnią nam bogactwo witaminy C i wspomogą 
układ immunologiczny. W obronie przed infekcjami pomogą nam 
też codzienne spacery, które w dodatku poprawią samopoczucie, 
a także pomogą osiągnąć i utrzymać szczupłą sylwetkę.

     

Kawa ma opinię ulubione-
go napoju większości pracow-
ników w Polsce i na świecie. 
Statystyczny Polak wypija jej 
rocznie 95 litrów, co stawia 
nas na 11 miejscu na świecie. 
Badania Nespresso pokazują, 
że w dwóch trzecich polskich 
firm ponad połowa pracow-
ników zaraz po przyjściu do 
pracy kieruje się w stronę 
ekspresu do kawy. Ten oby-
czaj wpływa też na atmosferę 
panującą w zakładzie – przy 
ekspresie toczy się życie towa-
rzyskie. Pamiętajmy jednak, że 
zawarta w kawie kofeina dzia-
ła dopiero po około 30 minu-
tach od jej wypicia.              

W polskiej tradycji listopad, 
a zwłaszcza jego początek, jest 
czasem refleksji i zadumy. Co-
raz częściej słyszymy jednak o 
zaimportowanym z zachodniej 
Europy świętu Halloween. Ob-
chodzące je osoby przebierają 
się za duchy, upiory, wiedźmy i 
postacie z horrorów. Co sądzą 
na jego temat Polacy? Sondaż 
Polskiego Radia 24 pokazuje, 
że ponad połowa z nas ma na 
jego temat zdecydowanie ne-
gatywne zdanie – na pytanie 
„Czy podoba się Panu/i świę-
towanie w Polsce Halloween, 
amerykańskiej wersji Święta 
Zmarłych” aż 35 proc. respon-
dentów odpowiedziało „zde-
cydowanie nie”, a 25 proc. 
„raczej nie”. Zwolennicy świę-
ta stanowili jedynie 31 proc. 
badanych, przy czym tylko 8 
proc. odpowiedziało „zdecy-
dowanie tak”.                      

8

23
25

35

9

} }31 %

60 %

zdecydowanie
tak

raczej
tak

raczej
nie

zdecydowanie
nie

trudno 
powiedzieć

CZY PODOBA SIĘ PANU (PANI) ŚWIĘTOWANIE 
W POLSCE HALLOWEEN, AMERYKAŃSKIEJ 
WERSJI ŚWIĘTA ZMARŁYCH? (W PROC.)

MAŁA CZARNA RAZ

DBAJMY
O ZDROWIE
JESIENIĄ

Zadręczający innych narze-
kaniem malkontenci, rozsiewa-
jące plotki gaduły, prowokujący 
konflikty agresorzy. Według ba-
dania przeprowadzonego przez 
firmę Vouchercloud prawie 
połowa z nas nie lubi swoich 
współpracowników. Pytani naj-
częściej określali ich jako dener-
wujących lub niemiłych, zwracali 
też uwagę na tarcia osobowości 
oraz postrzeganie kolegów jako 
zawodowych rywali. Co więcej, 
wystarczy jeden przejawiający 
toksyczne skłonności pracow-
nik w dwudziestoosobowym 
zespole, żeby odbiło się to ne-
gatywnym echem na pracy po-

zostałych. Współpracowników 
się nie wybiera, możemy jednak 
neutralizować wpływ irytujących 
zachowań. Gdy maruder zaczy-
na narzekać na wszystko wokół, 
zmieńmy temat lub zapytajmy 
rozmówcę, jak zamierza roz-

wiązać problem. Może uda się 
przekonać go do wstąpienia do 
„Solidarności”? Nie dawajmy się 
wciągnąć w obgadywanie in-
nych, nie angażujmy się w „woj-
ny” jednych współpracowników 
z innymi.                               

Są takie rzeczy w życiu, gdzie pieniądze nie są najważniej-
sze, natomiast wynagrodzenie pozostaje kwestią otwartą. 
To do rozstrzygnięcia przez rząd Ukrainy, to pozostaje po 
ich stronie. Dla mnie nie zawsze w życiu najważniejsze są 
pieniądze, zresztą nigdy nie były najważniejsze.

Sławomir Nowak, były minister w rządzie PO-PSL, 
skazany przez sąd w tzw. aferze zegarkowej, 

nowy szef Państwowej Agencji Drogowej Ukrainy
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Naszej Koleżance Hannie Orlikowskiej i Rodzinie  
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Ojca
składają: Przewodniczący i Prezydium Rady Oddziału 

Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”  
w Starogardzie Gdańskim

Prokuratura oskarża Karo-
la Guzikiewicza, Zbignie-
wa Stefańskiego i Roberta 
Puszcza o pobicie policjan-
tów podczas demonstracji 
na placu Defilad w War-
szawie, która odbyła się 
w kwietniu 2009 roku. 
20 października w Sądzie 
Rejonowym w Warszawie 
odbyła się kolejna rozpra-
wa. Trwała 10 minut.

Na rozprawę stawił się 
wiceprzewodniczący 
NSZZ „Solidarność” 

w Stoczni Gdańskiej Karol Gu-
zikiewicz i jego kolega Robert 
Puszcz. Z powodu złego stanu 
zdrowia nie dotarł Zbigniew 
Stefański. Na początku roz-
prawy sędzia odczytała imiona 
i nazwiska 79 pokrzywdzonych, 
którzy wówczas pełnili służbę 
w policji. Otrzymali oni we-
zwania do stawienia się na roz-
prawę, ale żaden nie przyszedł. 
Sędzia stwierdziła, że część 
z poszkodowanych została za-
wiadomiona prawidłowo.

Obrona złożyła wniosek 
o odroczenie rozprawy z po-
wodu nieobecności poszko-
dowanych. Wniosek poparło 
oskarżenie. Sędzia przychyliła 
się do wniosku, jednocześnie 
wskazując, że niektóre do-
kumenty dotyczące sprawy 
dotarły z prokuratury do sądu 
w ostatniej chwili przed roz-
prawą. Kolejna rozprawa zo-
stała wyznaczona na 25 listo-
pada 2016 roku.

Postępowanie przeciwko 
stoczniowcom toczy się od 
kilku lat. Dotyczy demonstracji 
z kwietnia 2009 roku. Kilkuset 
stoczniowców protestowało 
przed Pałacem Kultury i Nauki 
w Warszawie w obronie Stocz-
ni Gdańskiej i swoich miejsc 
pracy. Podczas demonstracji 
doszło do starć manifestantów 
z policją. Funkcjonariusze uży-
li pałek i gazu.

Karol Guzikiewicz powie-
dział zaraz po demonstracji, 
że w jej czasie policja złamała 
wszelkie procedury użycia siły 
wobec protestujących, użyła jej 
bez uprzedzenia, była to oczy-
wista prowokacja, rozpylony 
gaz nie był faktycznie gazem 
pieprzowym, a oprócz tego  po-
licja polewała ludzi jakimś żół-
tym płynem bez opamiętania. 
Po zajściach kilkunastu uczest-
ników manifestacji w Warsza-
wie zgłosiło się na obdukcje 
lekarskie w związku z wymio-
tami, zawrotami głowy i obja-
wami poparzenia gardła. Marta 

Pióro z Działu Informacji Ko-
misji Krajowej NSZZ „Solidar-
ność” poinformowała parę dni 
po demonstracji, że z powodu 
brutalnej interwencji policji ran-
nych zostało kilkadziesiąt osób, 
jeden stoczniowiec przebywał 
kilka dni w szpitalu w Płońsku. 
Policja od samego początku od-
piera zarzuty dotyczące działań. 
Jej zdaniem to policjanci ucier-
pieli podczas demonstracji.

Andrzej Berezowski
Współpraca: 

Maria Berezowska-Mazur
Źródło: Tysol

Politycy nadużyli władzy, bo posłali 
na stoczniowców policjantów

Nie pobiłem 
żadnego policjanta

– Nie pobiłem żadnego policjanta – twierdzi Karol Guzi-
kiewcz i dodaje: – Ten proces od samego początku jest 
procesem politycznym wymierzonym w „Solidarność”.

– Jak Pan ocenia rozprawę sądową, która odbyła się 
20 października?

– Rozprawa miała charakter techniczny. Sąd wezwał 79 
rzekomo poszkodowanych policjantów, a żaden się nie sta-
wił. Okazuje się, że część z poszkodowanych nie pracuje już 
w policji. Będziemy wnioskować, aby przesłuchać wszystkich 
policjantów.

– Akt oskarżenia nie został jeszcze odczytany, ale za-
siada Pan na ławie oskarżonych. Jak będzie się Pan bro-
nił?

– Będziemy wnioskować o dołączenie do sprawy wniosku 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” dotyczącego nadużycia 
władzy przez prominentnych polityków Platformy Obywa-
telskiej, którzy wówczas rządzili: Donalda Tuska, Grzegorza 
Schetynę i Hannę Gronkiewicz-Waltz. Politycy nadużyli wła-
dzy, bo posłali na stoczniowców policjantów, nie rozwiązując 
wcześniej demonstracji. Policjanci użyli do rozpędzenia de-
monstracji niedozwolonych środków, chociażby nieznanego 
gazu. Chcę podkreślić, że nie pobiłem żadnego policjanta.

– Od wydarzeń minęło już siedem lat, a sprawa na 
dobre jeszcze się nie rozpoczęła.

– Wystąpiliśmy do prokuratora generalnego z wnioskiem 
o zbadanie tej sprawy. Nie przeprowadzono wnioskowanych 
przez nas eksperymentów, nie zbadano sprzętu, jakiego uży-
wali policjanci podczas zajść.

Zarzuty, jakie postawiła nam prokuratura, są niewspół-
mierne do tego, co rzeczywiście działo się w czasie wyda-
rzeń. Uważam, że ten proces od samego początku jest pro-
cesem politycznym wymierzonym w „Solidarność”.

28 stycznia 2015 r. w X Wydziale Karnym Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia miała 
miejsce kolejna rozprawa związkowców... Stoczniowcy na rozprawę do kombinezonów 
przypięli wówczas swoje odznaczenia.
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Parlament Walonii po dwóch tygodniach blokowania umo-
wy o wolnym handlu z Kanadą (CETA – Comprehensive 
Economic and Trade Agreement) zgodził się dać zielone 
światło rządowi federalnemu na jej podpisanie, a przy-
wódcy Unii Europejskiej i Kanady zatwierdzili umowę. 
Największym problemem jest arbitraż międzynarodowy. 
Zapisy z CETA powinien więc zbadać Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości.

Najpierw CETA wchodzi w życie w części handlowej. Część 
inwestycyjna, w tym arbitraż, będzie obowiązywała, gdy 
zakończy się ratyfikacja w parlamentach państw Unii.

– Silne gospodarki nie odczują boleśnie skutków umowy. Ale 
do Polski w sposób nieskrępowany też wejdą globalne koncerny 
na warunkach określonych umową. Na dobrą sprawę – bez warun-
ków. Sąd arbitrażowy da możliwość zaskarżania krajowej regula-
cji prawnej, jeśli w ocenie korporacji zagraża ona zyskom. Przy 
problemach i wątpliwościach związanych z wykonaniem umowy 
w relacji korporacje – państwo poddamy się ponadpaństwowe-
mu arbitrażowi – uważa Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG 
NSZZ „Solidarność”.

Jeszcze przed podpisaniem umowy CETA Komisja Krajowa 
„S” przyjęła stanowisko, w którym wskazywała na niebezpieczeń-
stwa, które niesie ten dokument.

„Treść umowy CETA została opracowana bez udziału rządów 
czy parlamentów państw członkowskich UE, a więc z pominię-
ciem instytucji posiadających demokratyczny mandat oraz podda-
nych społecznej kontroli obywateli. Brak transparentności podczas 
prac nad treścią umowy stanowi pogwałcenie elementarnych zasad 
demokracji” – zauważają związkowcy.

Dalej w stanowisku czytamy: „Pod hasłami wzajemnego otwar-
cia rynków, zniesienia barier i deregulacji, kryją się konkretne za-
pisy prawne, które w opinii wielu ekspertów prowadzą do tego, że 
na rynku pracy, w przemyśle, handlu, usługach, a nawet w służbie 
zdrowia czy w edukacji decyzje będą należały nie do demokratycz-
nych władz państwa narodowego, lecz do wielkich korporacji. Umo-
wa zmierza do zwiększenia uprawnień międzynarodowych korpo-
racji kosztem ograniczenia praw pracowniczych, konsumenckich 
i obywatelskich mieszkańców UE oraz Kanady. CETA narusza też 
w sposób oczywisty suwerenność państw-sygnatariuszy w dziedzi-
nie stanowienia prawa oraz ochrony interesu publicznego”.

Nasi związkowi reprezentanci argumentują:
„CETA poprzez mechanizm ICS (ang. Investment Court Sys-

tem, czyli ponadpaństwowy sąd arbitrażowy do rozwiązywania 
konfliktów korporacje – państwo), daje korporacjom możliwość 
zaskarżenia praktycznie jakiejkolwiek wewnątrzkrajowej lub we-
wnątrzwspólnotowej regulacji prawnej, jeśli w ocenie korporacji 
zagraża ona jej spodziewanym zyskom. Co warte szczególnego 
podkreślenia, pozwy te będą rozstrzygane przez zewnętrzne try-
bunały arbitrażowe, czyli z pominięciem systemu sądowniczego 
funkcjonującego zarówno na poziomie poszczególnych krajów, 
jak i Unii Europejskiej. Z kolei poprzez zawarty w umowie me-
chanizm „współpracy regulacyjnej” korporacje zyskają prawo 
do bezpośredniego uczestniczenia w procesie stanowienia prawa 
zarówno na poziomie poszczególnych krajów, jak i Unii Europej-
skiej” – czytamy w stanowisku Krajówki.

Przestrzegają przed negatywnymi konsekwencjami dla rynku 
pracy, zwłaszcza w Polsce. Zwracają uwagę na niebezpieczeństwa 
dla rynku rolnego i konsumentów (obniżenie standardów), a także 
utratę miejsc pracy i ryzyko równania w dół jakości.

Umowa liczy 1598 stron.
(asg)

CETA  
wciąż groźna
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XII Turniej Szachowy o Puchar Przewodniczącego Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” odbył się 15 października 2016 
r. w Centrum Rehabilitacji przy kościele Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Starogardzie Gdańskim. Celem zawodów orga-
nizowanych przez Kociewski Parafialny Klub Sportowy COR-
-CORDIUM było m.in. uczczenie 36 lat działalności Związku. 
Turniej otworzyli ksiądz dziekan dr Józef Pick i kierownik Od-
działu NSZZ „S” w Starogardzie Gdańskim Zdzisław Czapski. 
W zawodach wzięło udział 21 zawodników. Pierwsze miejsce zajął 
Jerzy Kot z Wejherowa, drugie Kazimierz Marszk z Pruszcza 
Gdańskiego, a trzecie Zbigniew Kamiński z Czerska. Fundatorem 
nagród jest Region Gdański NSZZ „Solidarność”.

W Starogardzie 
grali w szachy

Już po raz 23 związkowcy z NSZZ „Solidarność” uczestni-
czyli w Gdyńskiej Pieszej Pielgrzymce Ludzi Pracy do ko-
ścioła na Babich Dołach, której celem jest upamiętnienie 
męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Po-
piełuszki.

Warto się jednoczyć

Pielgrzymka rozpoczęła 
się modlitwą pod po-
mnikiem Ofiar Grudnia 

’70 (w Gdyni, na ul. Janka 
Wiśniewskiego), miała postój 
przy kościele św. Andrzeja 
Boboli, a koło południa dotarła 
do sanktuarium Matki Boskiej 
Bolesnej Królowej Polski na 
Babich Dołach, gdzie odpra-
wiona została uroczysta msza 
św. w intencji świata pracy. Na 
czele pielgrzymki, którą popro-
wadził duszpasterz ludzi pracy, 
ks. dr. Sławomir Decowski, 
szły poczty sztandarowe NSZZ 

„Solidarność”: Radmoru, Stocz-
ni Marynarki Wojennej, portu 
gdyńskiego, Stoczni Nauta, Od-
działu Gdynia oraz Gdyńskiego 
Koła Emerytów i Rencistów. Na 
pątniczy szlak razem ze związ-
kowcami wyruszyli także par-
lamentarzyści: były przewod-
niczący Związku obecnie poseł 
Janusz Śniadek i poseł Marcin 
Horała. Po mszy świętej piel-
grzymi posilili się grochówką 
przygotowaną przez członków 
NSZZ „Solidarność” w Szkole 
Podstawowej nr 28 na Babich 
Dołach.

Dzień wcześniej część osób 
uczestniczyła w modlitewnym 
spotkaniu Duszpasterstwa Lu-
dzi Pracy NSZZ „Solidarność” 
w klasztorze Sióstr Służebni-
czek NMP w Gdyni Oksywiu. 
Pierwszy dzień skupienia był 
wypełniony konferencjami, 
modlitwą, adoracją, sakra-
mentem pokuty. Był też czas 
na wspólny spacer nad morze 
oraz na liczne rozmowy i dys-
kusje. Tematem wiodącym 
prowadzonych przez księdza 
dr. Sławomira Decowskiego 
refleksji była kwestia, czym 
jest, a czym nie jest miłość oraz 
rozważania wokół nawrócenia. 
Przy wspólnej kawie można 
było porozmawiać o kwestiach 
wywoływanych przez człon-
ków „Solidarności”, zwłaszcza 
społecznych i moralnych. Tego 
rodzaju spotkania i rozmowy 
ściślej jednoczą członków śro-
dowiska „Solidarności” i moc-
niej angażują wokół bieżących 
problemów oraz wspólnych 
wartości.

Cykliczne spotkania Dusz-
pasterstwa Ludzi Pracy, na 
które serdecznie zapraszamy 
chętnych, odbywają się przy 
kościele św. Brygidy w Gdań-
sku (kontakt przez Tadeusza 
Grubicha z Działu Szkoleń 
w Regionie Gdańskim).

Ewa Reszczyńska 
(mk)

Polska – to tytuł wystawy 
fotografii Wojciecha 
Milewskiego, której wer-

nisaż odbędzie się 16 listopada 
o godz. 18 w Nadbałtyckim 
Centrum Kultury w Gdańsku 
(Ratusz Staromiejski, ul. Ko-
rzenna 33/35). Ekspozycja bę-
dzie otwarta dla publiczności 
do 4 grudnia.

Tym razem Wojciech Mi-
lewski, fotografik związany 

Wojciech Milewski

z „Solidarnością”, odszedł 
od tematyki tylko i wyłącz-
nie związkowej. Skupił się 
na Polsce ukrytej m.in. w ar-
chitekturze i krajobrazie oraz 
na Polakach. Jacy jesteśmy 
w chwilach ważnych i uroczy-
stych z jednej strony, a z dru-
giej – w sytuacjach całkiem 
zwyczajnych, na przykład 
w trakcie wykonywania co-
dziennych obowiązków lub 
wakacyjnego wypoczynku.

Wojciech Milewski to autor 
licznych wystaw oraz laureat 
wielu krajowych i zagranicz-
nych konkursów fotograficz-
nych. W tym roku obchodzi 
80-lecie urodzin i 60-lecie pra-
cy artystycznej. W jesiennym 
zabieganiu warto zatem zna-
leźć czas na spotkanie z Polską 
widzianą tak doświadczonymi 
oczyma.

(ach)
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A to Polska właśnie

We wrześniu 1976 r. 
wykonaliśmy ciężką 
robotę. Daliśmy radę, 

ot co” – wspomina Piotr Naim-
ski, obecnie minister w kancelarii 
premier Beaty Szydło, na łamach 
wyjątkowej książki „Harcerską 
drogą do niepodległości. Od 
»Czarnej Jedynki« do Komitetu 
Obrony Robotników” dr Justy-
ny Błażejowskiej. Na kilkuset 
stronach autorka zebrała i opra-
cowała relacje harcerzy i instruk-
torów związanych ze słynną 1 

Tak rodziła się „Solidarność”
(mk)

Tak rodziła się „Solidarność”
Warszawską Drużyną Harcerską 
im. Romualda Traugutta, m.in. 
obecnego szefa MON Antoniego 
Macierewicza. To właśnie z ini-
cjatywy patriotycznego harcer-
stwa, które niosło pomoc robot-
nikom represjonowanym przez 
władze po protestach Czerwca 
’76, jesienią 1976 r. zrodził się 
Komitet Obrony Robotników. 
KOR dał początek solidarnej 
samoorganizacji polskiego spo-
łeczeństwa wobec narzuconego 
przez Sowietów reżimu komu-

nistycznego. Z tej współpracy 
wyrosła „Solidarność”…

(ach)

Musimy się na 
nowo policzyć! – to 
słynne hasło śp. Anny 
Walentynowicz przy-
świeca Pomorskiemu 
Kongresowi Pamię-
ci Narodowej, który 
odbędzie się po raz 
pierwszy w Gdańsku 
18 listopada 2016 r. 
Początek o godz. 9.30 w Sali BHP. Inicjatywę 
organizuje gdański oddział Instytutu Pamięci 
Narodowej.

IPN zaprasza przedstawicieli stowarzyszeń 
i fundacji patriotycznych, wolontariuszy i or-
ganizatorów wydarzeń promujących historię 
Polski i Polaków. Celem kongresu jest nawią-
zanie wspólnych kontaktów i ustalenie form 
współpracy środowisk, którym bliskie jest 

hasło umiłowania 
ojczyzny. W I Po-
morskim Kongresie 
Pamięci Narodowej 
wezmą udział m.in. 
prezes IPN dr Jaro-
sław Szarek i wi-
ceminister kultury 
i dziedzictwa naro-
dowego Jarosław 

Sellin. W programie przewidziano także panel 
dyskusyjny „Pamięć, patriotyzm, przyszłość”, 
premierę filmu dotyczącego działalności po-
morskich stowarzyszeń patriotycznych, możli-
wość wystąpień wszystkich uczestników kon-
gresu oraz koncert Andrzeja Kołakowskiego. 
Szczegóły na stronach internetowych IPN lub 
Regionu Gdańskiego NSZZ „S”.

(ach)
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Podczas uroczystości list 
gratulacyjny prezyden-
ta RP, skierowany do 

wszystkich osób obecnie lub 
w przeszłości związanych ze 
stocznią Nauta, odczytał mini-
ster w Kancelarii Prezydenta RP 
Adam Kwiatkowski. „Gratuluję 
sukcesów, ale również oddania 
w czasach, gdy stocznia prze-
chodziła trudności” – napisał 
m.in. Andrzej Duda.

Najbardziej doświadczeni 
i wyróżniający się pracownicy 
odebrali odznaczenia „Zasłużony 
dla stoczni Nauta” oraz „Zasłu-
żony dla gospodarki morskiej” 
z rąk prezesa Nauty Sławomira 
Latosa i wiceministra gospo-
darki morskiej i żeglugi śródlą-
dowej Pawła Brzezickiego. Wi-
ceminister spraw zagranicznych 
Jan Dziedziczak uhonorował 
odznaką Bene Merito kapitana 
żeglugi wielkiej Zbigniewa 
Sulatyckiego. – Przemysł okrę-
towy jest chlubą Polski, buduje 
markę naszego kraju – podkreślił 
w swoim wystąpieniu minister 
Dziedziczak.

Obecny na uroczystości abp 
Sławoj Leszek Głódź podkreślił 
rolę przemysłu okrętowego i ca-
łej gospodarki morskiej w życiu 
Pomorza, Polski i Gdyni. – Gdy-
nia to miasto z morską duszą 
– mówił metropolita gdański.

Prezydent Gdyni Wojciech 
Szczurek zwrócił uwagę, że 
gospodarka morska to obszar 
nowoczesnych, wysokich tech-
nologii, który powinien być 
motorem rozwoju całego kraju. 
– Przemysł stoczniowy to nie 
jest zwykła gałąź gospodar-
ki. Historia powstania Gdyni 
i pierwszych stoczni pokazuje, 
że do jego rozwoju potrzebna 

jest świadoma decyzja, a później 
strategia państwa – podkreślił 
Wojciech Szczurek.

NSZZ „Solidarność” re-
prezentowali m.in.: wiceprze-
wodniczący Komisji Krajowej 
Tadeusz Majchrowicz, prze-
wodniczący Zarządu Regionu 
Gdańskiego Krzysztof Dośla 
oraz przewodniczący Sekcji 
Krajowej Przemysłu Okrętowe-
go Mirosław Piórek. Obecni 
byli także pomorscy parlamenta-
rzyści: Marcin Horała i Janusz 
Śniadek oraz prezes Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
Aleksandra Jankowska.

Członków Komisji Między-
zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Stoczni Remontowej „Nauta” 
cieszy fakt, że większość mów-
ców podkreślała rolę pracow-
ników w życiu przedsiębior-
stwa. Zresztą przykład samych 
związkowców pokazuje, że pra-
cownicy Nauty to doświadczeni 
profesjonaliści, od lat związani 
z firmą i gospodarką morską.

Do „Solidarności” we wszyst-
kich spółkach grupy należy ponad 
250 osób, czyli co trzeci zatrud-
niony. Przewodniczącym komisji 
już kolejną kadencję jest Andrzej 
Janzen. – Karierę zawodową 
rozpocząłem w firmie Hydroster. 
Od 1995 roku, a więc już ponad 
20 lat, pracuję w stoczni Nauta. 
To dobre miejsce pracy. Jeśli 
zostaną zrealizowane zapowie-
dzi obecnych władz, odnoszące 
się do przemysłu stoczniowego 
i całej gospodarki morskiej, cały 
sektor okrętowy może stać się 
atrakcyjnym rynkiem pracy, tak-
że dla młodych ludzi. „Solidar-
ność” jest największą organizacją 
związkową działającą w stoczni 
Nauta. Nie ma co ukrywać, że nie 

wszystko w sytuacji firmy nam 
się podoba, ale też nie wszyst-
ko jest złe. Jesteśmy otwarci na 
dialog i współpracę z obecnym 
kierownictwem – podkreśla An-
drzej Janzen.

Wiceprzewodniczącym 
stoczniowej Komisji Mię-
dzyzakładowej jest Edmund 
Ruszkowski, ślusarz okrętowy. 
– Do „Solidarności” należę od 
1981 roku. W Naucie pracuję 
równie długo. Pamiętam różne 
koleje losu Związku i firmy, ale 
najważniejsze, że pracownicy 
są zjednoczeni i zorganizowani 
– zaznacza Ruszkowski.

– Moje całe życie jest zwią-
zane z przemysłem stoczniowym 
na Pomorzu. Ukończyłem słynne 
„Conradinum”, a później Wydział 
Budowy Okrętów Politechniki 
Gdańskiej. Od początku swojej 
kariery zawodowej po dzień dzi-
siejszy, a więc już 40 lat, pracuję 
w biurze projektowo-konstruk-
cyjnym stoczni Nauta. Te lata to 
zarówno ciężka codzienna praca, 
jak i historyczne strajki w latach 
80. – wspomina członek „S” 
inż. Włodzimierz Wysiecki.

Związkowcy z Nauty wy-
różniają się swoją działalno-
ścią w regionie. – Dzięki tej 
stoczni w Gdyni utrzymano 
i zrewitalizowano dużą część 
infrastruktury stoczniowej. To 
są obecnie dobrze utrzymane 
tereny przemysłowe. Natomiast 
organizacja międzyzakładowa 
„S” w tej grupie jest ważnym 
ogniwem związkowym w mie-
ście. Związkowcy z Nauty mają 
świadomość wagi zarówno dzia-
łalności na rzecz pracowników, 
jak i dbania o historię i tożsa-
mość „S”. Ich sztandar jest 
obecny na wszystkich ważnych 
uroczystościach, a ostatnio ich 
organizacja współfinansowała 
wymianę tablicy poświęconej 
ofiarom zbrodni Grudnia 1970 
roku – stwierdza Aleksander 
Kozicki, kierownik Oddziału 
NSZZ „Solidarność” w Gdyni.

Adam Chmielecki

90 lat stoczni Nauta

Stocznia Remontowa „Nauta” w Gdyni ma już 90 lat! Za 
początek przedsiębiorstwa uznaje się uchwałę Rady Miasta 
Gdyni z 7 października 1926 r. o budowie w istniejącym już 
porcie rybackim miejskiej stoczni. Powstały wówczas warszta-
ty stoczniowe, z których w maju 1927 roku wyłoniła się stocz-
nia Nauta. Jubileusz jednej z największych polskich stoczni 
uczczono 13 października w Teatrze Muzycznym w Gdyni.

13 października 2016 r. Jubileusz Stoczni Remontowej Nauta w Teatrze Muzycznym w Gdyni.
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Do 24 października można było oglądać wystawę plenero-
wą pt. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko – życie, mę-
czeńska śmierć, pamięć na Starym Rynku w Chojnicach.

Patron „Solidarności” 
na fotografiach 

CHOJNICE

Uroczystemu otwarciu wystawy towarzyszyły prelekcje 
doktora Marka Szymaniaka z bydgoskiego Instytutu Pa-
mięci Narodowej oraz Zbigniewa Branacha, dziennikarza, 

felietonisty, autora wielu książek, w tym poświęconych zamordo-
wanym przez służby PRL-u księżom: Zlecenie na Popiełuszkę, Ta-
jemnica śmierci księdza Zycha, Sam płonął i nas zapalał, Zbrodnia 
przy Powązkowskiej. Marek Szymaniak zaprezentował zebranym 
w podziemiach kościoła Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny 
najważniejsze wydarzenia z życia patrona „Solidarności”. – Całe 
życie księdza Jerzego było świadectwem dochowania wierności 
najwyższym wartościom. Został zamordowany za nieuginanie ko-
lan przed komunistyczną władzą. Myślę, że ten kapłan jest jedną 
z najważniejszych postaci lat 80. XX wieku – podkreślał dok-
tor Szymaniak. Z kolei Zbigniew Branach omówił okoliczności 
i przebieg śmierci męczennika. – Oprawcy mogli Go zastrzelić, 
ale woleli zadać Mu ból. Najstarszy z nich miał 32 lata, wszyscy 
mieli wyższe wykształcenie. Wcześniej żaden z nich nie zamienił 
słowa z księdzem Jerzym. To była zakodowana nienawiść. Dziś 
ksiądz Jerzy jest błogosławionym, ale zobaczycie, będzie świętym 
– przekonywał.

Organizatorem wystawy i prelekcji było Biuro Poselskie Po-
sła na Sejm RP Aleksandra Mrówczyńskiego (na zdjęciu), człon-
ka Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Oświaty, Wychowania i Kultury w Chojnicach. Sam poseł doko-
nał uroczystego otwarcia wystawy, składając pod nią wiązankę 
kwiatów. Obecny był także senator Waldemar Bonkowski, a także 
wieloletni związkowiec i działacz „Solidarności”, jeden z jej za-
łożycieli w Chojnicach, Zbigniew Reszkowski. – Duszpasterstwo 
Ludzi Pracy zawsze dawało siłę ludziom „Solidarności” – przy-
pomniał pan Zbigniew.

(MarWer)

Poseł Aleksander Mrówczyński.
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Zapraszamy na wystawę

Niezwykłe dzieła, niezwykła artystka i niezwykłe miejsce – tak 
można powiedzieć o otwartej 25 października wystawie prac Bar-
bary Ur-Piwarskiej, która prezentowana jest w niedużej Galerii 
Świętojańskiej w Gdańsku przy ul. Świętojańskiej 68. Zaprasza-
my: pn-pt w godz. 9-15, wystawa czynna do 20 listopada br. 

ZWIĄZEK
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Azbest to nazwa rynkowa na określenie wielu występują-
cych w przyrodzie włóknistych minerałów krzemianowych 
o różnym składzie chemicznym i właściwościach: chryzotyl 
– azbest biały, krokidolit –azbest niebieski, amozyt – azbest 
brunatny czy antofilit, tremolit i aktynolit. Właściwości 
azbestu, jak niepalność oraz wysoka odporność na działa-
nie czynników mechanicznych sprawiły, że był lub jest on 
często wykorzystywany jako materiał izolacyjny (do izolacji 
ogniochronnych, elektrycznych, dźwiękowych i termicz-
nych), a ponadto jako składnik materiałów budowlanych 
w postaci mas lub płyt okładzinowych, których przykładem 
może być tak niegdyś popularnych w Polsce eternit.

Niestety, azbest okazał 
się szkodliwy dla zdro-
wia ludzi (działanie ra-

kotwórcze) i od momentu udo-
wodnienia tego w wyniku badań 
podjęto w Polsce działania na 
rzecz całkowitego zakazu stoso-
wania wyrobów zawierających 
azbest. Działania te podjął też 
NSZZ „Solidarność”, realizując 
w roku 1994, we współpracy ze 
szwedzkimi związkami zawo-
dowymi, projekt zatytułowany 
„Praca z azbestem”. Projekt 
ten obejmował przetłumacze-
nie szwedzkiego podręcznika 
szkoleniowego wraz z prze-
wodnikiem dla instruktorów 
(nauczycieli) oraz zestawem 
przeźroczy, a także całą serię 
szkoleń na temat szkodliwości 
azbestu oraz sposobów postę-

powania z nim (inwentaryzacja 
i program usuwania azbestu).

Od 28 września 1998 r. 
obowiązuje w Polsce całko-
wity zakaz produkcji płyt 
azbestowo-cementowych dla 
budownictwa, a od 28 marca 
1999 r. zakaz obrotu azbe-
stem i wyrobami zawierają-
cymi azbest, zgodnie z usta-
wą z dnia 19 czerwca 1997 
r. o zakazie stosowania wy-
robów zawierających azbest
(Dz. U. nr 101, poz. 628 z późn. 
zm.). Ustawa była podstawą do 
wydania obowiązujących roz-
porządzeń: ministra gospodar-
ki, pracy i polityki społecznej 
z 2 kwietnia 2004 r. ws. spo-
sobów i warunków bezpiecz-
nego użytkowania i usuwania 
wyrobów zawierających azbest 

(Dz. U. nr 71 z 2004 r poz. 649 
z późn. zm.) oraz ministra 
gospodarki i pracy z dnia 14 
października 2005 r. ws. zasad 
BHP przy zabezpieczaniu i usu-
waniu wyrobów zawierających 
azbest oraz programu szkolenia 
w zakresie bezpiecznego użyt-
kowania takich wyrobów (Dz. 
U. z 2005 r nr 216 poz. 1824).

Zgodnie z wymienionymi 
rozporządzeniami właściciele 
lub zarządcy obiektów i urzą-
dzeń budowlanych powinni 
dokonać identyfikacji oraz 
oceny technicznej wyrobów 
z azbestem, a następnie podjąć 
decyzje, czy:
1. pozostawić azbest w miejscu 

zabudowania – dotyczy to 
wyrobów „twardych” (o gę-
stości objętościowej więk-
szej niż 1000 kg/m sześc., 
zawierających poniżej 20 
proc. azbestu, o włóknach 
mocno związanych z ma-
trycą),

2. zabezpieczyć wyroby za-
wierające azbest w miejscu 
jego eksploatacji w celu 
wyeliminowania lub ogra-
niczenia emisji włókien 
azbestowych do powietrza 
(dotyczy wyłącznie wyro-
bów „twardych”),

3. usunąć azbest i zastąpić go 
innymi materiałami.
W przypadku niezakwalifi-

kowania wyrobu z azbestem do 
wymiany należy zabezpieczyć 
jego powierzchnie, obudowu-
jąc je lub pokrywając warstwą 
lakieru.

Usuwanie azbestu prze-
prowadzają wyłącznie firmy 
z odpowiednim wyposażeniem 
technicznym oraz dysponujące 
pracownikami przeszkolonymi 
w zakresie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy z azbestem.

Najważnie jszą  zasadą 
w czasie prowadzenia tego 
typu prac jest zapewnienie bez-
pieczeństwa pracownikom oraz 
minimalizacja emisji włókien 
azbestowych do otoczenia.

Przed rozpoczęciem usuwa-
nia azbestu wykonawca prac 
jest obowiązany do umiesz-
czenia w strefie prac w wi-
docznym miejscu tablic infor-
macyjnych o treści: „Uwaga! 
Zagrożenie azbestem”.

Usunięte wyroby i odpady 
azbestowe muszą być odpo-
wiednio oznakowane. Zgodnie 
z rozporządzeniem ministra 
środowiska z dnia 9 grudnia 
2014 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. z 9.12.2014 r. 
poz. 1923) materiały izolacyj-
ne zawierające azbest oraz ma-
teriały budowlane zawierające 
azbest zostały zakwalifikowane 
jako odpady niebezpieczne.

Transport wyrobów i ma-
teriałów zawierających azbest 
musi odbywać się z zacho-

waniem przepisów obowią-
zujących przy przewożeniu 
materiałów niebezpiecznych. 
Zagadnienie to reguluje usta-
wa z dnia 19 sierpnia 2011 r. 
o przewozie towarów niebez-
piecznych (Dz. U. nr 227 poz. 
1367 oraz nr 244 poz. 1454 
z późn. zm.). Ustawa ta wdra-
ża dyrektywy Unii Europej-
skiej oraz umowę europejską 
dotyczącą międzynarodowego 
przewozu drogowego, kole-
jowego i wodnymi drogami 
śródlądowymi towarów nie-
bezpiecznych. Transport wyro-
bów i odpadów zawierających 
azbest, dla których przepisy 
te nie ustalają szczegółowych 
warunków przewozowych, 
należy przeprowadzić w spo-
sób uniemożliwiający emisję 
azbestu do środowiska poprzez 
szczelne opakowanie w folię 
polietylenową lub zestalenie 
przy użyciu cementu.

Usuwane odpady zawie-
rające azbest powinny być 
składowane na składowiskach 
odpadów niebezpiecznych lub 
na wydzielonych częściach 
składowisk odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne.

Biorąc pod uwagę ryzyko 
związane z występowaniem 
azbestu, Rada Ministrów RP 
podjęła uchwałę w sprawie 
ustanowienia programu wielo-
letniego pod nazwą „Program 
Oczyszczania Kraju z Azbestu 
na lata 2009-2032”.

Iwona Pawlaczyk

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

pn. wt. śr. czw. pt.

Porady dla komisji zakładowych

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

radca prawny
Iwona 
Jarosz-Lipkowska

8-10 8-16 – 9-16 –

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

Porady dla indywidualnych członków NSZZ „Solidarność”

radca prawny
Joanna 
Kobus-Michalewska

– 8.30-11 O. Gdynia
11-17 8.30-16 –

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

9-15

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

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

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

Wydłużenie czasu odwoła-
nia się od wypowiedzenia 
umowy o pracę z 7 do 21 
dni – takie zmiany w ko-
deksie pracy proponuje ze-
spół do spraw prawa pracy 
Rady Dialogu Społecznego. 
To będzie pierwsza inicjaty-
wa legislacyjna rady.

Obecnie obowiązujące 
7 dni na odwołanie 
się od wypowiedzenia 

umowy o pracę nie wystarcza 
na dopełnienie formalności. 
Zespół RDS proponuje, aby 
wydłużyć czas na składanie 
odwołania od wypowiedzenia 
do 21 dni. W proponowanych 
zmianach pojawił się także 
postulat pracodawców – wpro-
wadzenie „wewnętrznych me-
diacji”. Dzięki temu w razie 
konfliktu pracownik nie odwo-
łuje się od razu do sądu pracy, 
bo jest mediator.

– Wydłużenie tego okresu 
nie skomplikuje życia praco-
dawcom. Dlatego popieramy te 
zmiany – stwierdziła Wioletta 
Żukowska-Czaplicka ekspert-
ka ds. prawa pracy Pracodaw-
ców RP. 

Propozycja RDS: 21 dni na odwołanie 
od wypowiedzenia umowy o pracę

Komentuje 
dr WALDEMAR UZIAK, 
koordynator Biura Prawnego 
Zarządu Regionu Gdańskiego
NSZZ „Solidarność”

– Obecnie odwołanie od wypowiedze-
nia umowy o pracę należy wnieść do sądu 
w terminie 7 dni kalendarzowych od daty 
doręczenia wypowiedzenia, a od rozwiązania umowy o pracę 
bez wypowiedzenia w terminie 14 dni kalendarzowych. Wi-
dzimy więc pewną niekonsekwencję, dlaczego raz jest 7, a raz 
14 dni. Oczywiście termin 7 dni jest bardzo krótki, jeśli jeszcze 
weźmie się pod uwagę, że wchodzi w to weekend, a może się 
zdarzyć również jakieś święto, to rzeczywiście pracownik ma 
bardzo mało czasu na podjęcie stosownych działań. Człon-
kowie NSZZ „Solidarność” mogą skonsultować problem ze 
związkowymi prawnikami, jednak osoby niezrzeszone muszą 
udać się po pomoc do kancelarii prawnej. To wszystko wymaga 
czasu. Dlatego wydłużenie okresu na odwołanie do 21 dni wy-
daje się uzasadnione. Dla pracodawców nie niesie to za sobą 
żadnych skutków finansowych. Oczywiście może się zwiększyć 
liczba odwołań do sądu, choć niekoniecznie, bo przewidziana 
jest możliwość skorzystania z pomocy mediatora. Co prawda 
obecnie istnieje w kodeksie pracy również możliwość rozwią-
zania problemu pracownika wewnątrz zakładu pracy przez ko-
misję pojednawczą, jednak osobiście nie znam firmy, w której 
taka komisja by funkcjonowała, więc pracownicy, nawet jeśli 
chcieliby skorzystać z jej pomocy, zanim odwołają się do sądu  
nie maja tej miożliwości. Jeśli jednak byliby mediatorzy, posia-
dający wiedzę z zakresu prawa pracy, to myślę, że część pra-
cowników wolałaby najpierw zwrócić się do nich o pomoc, niż 
czekać miesiącami na rozstrzygnięcie przez sąd pracy.
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Prawnik odpowiada §

Zagadnienie
Pracownik przez 20 lat wykonywał pracę w charakterze kierowcy 
samochodu ciężarowego o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powy-
żej 3,5 tony. Była to praca w szczególnych warunkach w rozumieniu 
przepisów Rozporządzenia RM z 7 lutego 1983 roku w sprawie wieku 
emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach 
lub w szczególnym charakterze (Dz. U. nr 8 poz. 43 ze zm.). Praca uzna-
wana wówczas za pracę w szczególnych warunkach nie została jednak 
uwzględniona w załącznikach do ustawy o emeryturach pomostowych. 
Czy w takiej sytuacji pracownikowi przysługują jakieś uprawnienia zwią-
zane z wcześniej wykonywaną pracą w szczególnych warunkach?

Odpowiedź
Jeśli pracownik utracił możliwość nabycia prawa do emerytury 

w wieku obniżonym z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub 
nie spełnia warunków nabycia prawa do emerytury pomostowej, 
przysługuje mu prawo do rekompensaty, stanowiącej dodatek 
do kapitału początkowego. Zwiększy to wysokość przyszłego 
świadczenia emerytalnego przyznanego na ogólnych zasadach.

Rekompensata jest formą odszkodowania za utratę możliwości 
nabycia prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szcze-
gólnych warunkach bądź w szczególnym charakterze. Stanowi 
o tym art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach 
pomostowych (Dz. U. nr 237 poz. 1656 ze zm.). Przysługuje osobie 
ubezpieczonej, urodzonej po 31 grudnia 1948 roku, która ma okres 
pracy w szczególnych warunkach bądź w szczególnym charakterze 
wynoszący co najmniej 15 lat w okresie do 31 grudnia 2008 r.

We wspomnianym 15-letnim okresie pracy szczególnej można 
uwzględnić tylko okresy, w których prace tego rodzaju były wy-
konywane stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. Wymaganego 
stażu nie zwiększy więc okres zatrudnienia np. na pół etatu, na-
wet jeśli świadczona w jego ramach praca była uznana za pracę 
w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Przy ustalaniu okresu pracy szczególnej pomija się również 
okresy niezdolności do pracy, za które pracownik otrzymał wy-
nagrodzenie lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa, np. zasiłek chorobowy.
O czym należy pamiętać to fakt, że prawo do rekompensaty 
zostanie przyznane tylko na wniosek ubezpieczonego, skła-
dany wraz z wnioskiem o przyznanie prawa do emerytury 
w powszechnym wieku emerytalnym. Należy wypełnić części 
II pkt 1 druku ZUS Rp-1E!

Do wniosku o emeryturę i rekompensatę należy dołączyć:
 świadectwo pracy lub zaświadczenie potwierdzające wykonywa-

nie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charak-
terze, wystawione przez pracodawcę, u którego dana osoba była 
zatrudniona, lub przez jego następcę prawnego, na podstawie 
posiadanej przez ten podmiot dokumentacji osobowej,

 decyzję Komisji ds. Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, po-
twierdzającą okres i rodzaj tej działalności – dotyczy to osoby, 
która wykonywała własną działalność twórczą lub artystyczną.
Należy podkreślić, iż rekompensata nie może być wypłacana 

jako samodzielne świadczenie, gdyż jest dodatkiem do ustalonej 
wartości kapitału początkowego. Może jednak w sposób znaczący 
zwiększyć kwotę wypłacanej emerytury.
Stan prawny na 18.10.2016 r.

Maria Szwajkiewicz

Rekompensata zamiast prawa 
do emerytury pomostowej

Natomiast od 1 lipca 
2009 r. obowiązuje 
ustawa z dnia 22 maja 

2009 r. o nauczycielskich 
świadczeniach kompensacyj-
nych (Dz. U. nr 97, poz. 800 
ze zm.), która określa zasady 
ustalania wysokości, wypłaty 
i finansowania, a także trybu 
postępowania w sprawach o 
nauczycielskie świadczenia 
kompensacyjne. 

Prawo do świadczeń kom-
pensacyjnych mają nauczycie-
le, wychowawcy i inni pracow-
nicy pedagogiczni zatrudnieni 
w szkołach, przedszkolach, 
placówkach kształcenia usta-
wicznego i innych placówkach 
określonych ustawowo. 

Istotny jest również waru-
nek wieku – dla kobiet waru-
nek ukończenia 55 lat będzie 
obowiązywał do 2024 roku. 
Dla mężczyzn do tego roku 
będzie wymagane ukończenie 
60 lat. W kolejnych latach wy-
magany wiek będzie stopniowo 
podwyższany, aż do 2032 roku, 
kiedy wyniesie 59 lat dla ko-
biet i 64 lata dla mężczyzn.

Ważne!
Nauczyciele, którzy do 31 

grudnia 2032 roku, nie ukoń-
czą wymienionego wieku, nie 
będą mogli nabyć prawa do 
świadczenia kompensacyj-
nego. Uzyskają oni prawo do 
emerytury dopiero po ukoń-
czeniu powszechnego wieku 
emerytalnego. 

Oprócz wieku nauczyciel 
powinien udowodnić 30 lat 
okresów składkowych i nie-
składkowych, w tym 20-letni 

okres pracy nauczycielskiej w 
wymiarze co najmniej 1/2 obo-
wiązkowego wymiaru zajęć.

Ważne!
W okresie pracy nauczy-

cielskiej nie uwzględnia się 
okresów wykonywania pracy 
w wymiarze niższym niż 1/2 
obowiązkowego wymiaru za-
jęć. Do stażu 20-letniego nie 
uwzględnia się również okre-
su, w których nauczyciel nie 
wykonywał pracy pomimo 
formalnego zatrudnienia, np. 
okresu niezdolności do pracy 
z powodu choroby, okresu po-
bierania zasiłku opiekuńczego 
lub zasiłku macierzyńskiego, 
okresu urlopu wychowawcze-
go, okresu urlopu dla podrato-
wania zdrowia itd. 

Ostatnim warunkiem, jaki 
musi spełnić nauczyciel w 
celu uzyskania prawa do na-
uczycielskiego świadczenia 
kompensacyjnego, jest rozwią-
zanie stosunku pracy. Świad-
czenie kompensacyjne może 
być przyznane tylko takiemu 
nauczycielowi, który ostatnio 
przed zgłoszeniem wniosku o 
to świadczenie pozostawał w 
stosunku pracy na stanowisku 
nauczyciela. 

Warunek rozwiązania sto-
sunku pracy jest spełniony 
zarówno wtedy, gdy zosta-
nie rozwiązany na podstawie 
złożonego przez nauczyciela 
wypowiedzenia, jak i wtedy, 
gdy zostanie rozwiązany na 
podstawie porozumienia stron, 
ale z inicjatywy nauczyciela. 
Nauczyciel, który pozosta-
je w kilku stosunkach pracy, 

musi rozwiązać wszystkie, 
bez względu na ich charakter 
i wymiar czasu pracy. 

Ważne!
Prawo do świadczenia kom-

pensacyjnego przysługuje tak-
że nauczycielowi, którego sto-
sunek pracy został rozwiązany 
w przypadku całkowitej albo 
częściowej likwidacji szkoły, 
zmian organizacyjnych powo-
dujących zmniejszenie liczby 
oddziałów w szkole lub zmian 
planu nauczania, które unie-
możliwiają dalsze zatrudnia-
nie nauczyciela w pełnym wy-
miarze zajęć, wskutek upływu 
okresu pozostawania w stanie 
czynnym.

Po spełnieniu wszystkich 
ww. warunków nauczyciel 
zainteresowany świadczeniem 
kompensacyjnym powinien 
złożyć odpowiedni wniosek 
w ZUS. 

Prawo do świadczenia 
kompensacyjnego ma charak-
ter okresowy i – co do zasady 
– ustaje z dniem poprzedza-
jącym osiągnięcie powszech-
nego wieku emerytalnego, 
zróżnicowanego dla kobiet 
i mężczyzn w zależności od 
daty urodzenia. W przypad-
ku, gdy osoba uprawniona 
– jeszcze przed osiągnięciem 
powszechnego wieku emery-
talnego – nabędzie prawo do 
emerytury, ustalonej decyzją 
organu rentowego, określo-
nego w odrębnych przepisach 
(np. do wcześniejszej emery-
tury), prawo do świadczenia 
kompensacyjnego ustanie z 
dniem poprzedzającym dzień 
nabycia prawa do tej emerytu-
ry. Prawo do nauczycielskiego 
świadczenia kompensacyjnego 
ustaje również w razie śmierci 
uprawnionego. 
Stan prawny na 19.10.2016 r.

Maria Szwajkiewicz

Nauczycielskie świadczenie 
kompensacyjne

KIEDY NAUCZYCIEL MOŻE WCZEŚNIEJ ZAKOŃCZYĆ PRACĘ 
ZAWODOWĄ

Świadczenia kompensacyjne dają nauczycielom możliwość 
odejścia z pracy we wcześniejszym wieku niż powszechny 
wiek emerytalny. To forma zastąpienia uregulowań praw-
nych, które dawały możliwość odejścia na emeryturę bez 
względu na wiek po spełnieniu warunku 30 lat stażu, w tym 
20 lat pracy w oświacie, a warunki stażowe musiały być speł-
nione do 31 grudnia 2008 r. (art. 88 Karty nauczyciela).

Zagadnienie
Pracownik chciałby wypowie-
dzieć umowę zawartą na czas 
określony w czerwcu 2016 r. 
Czy istnieje taka możliwość, 
skoro nie upłynęło 6 miesięcy 
od daty jej zawarcia?

Odpowiedź
Tak, w aktualnym stanie 

prawnym można wypowie-
dzieć umowę zawartą na okres 
krótszy niż 6 miesięcy.

Przede wszystkim należy 
podkreślić, iż po zmianach 
w kodeksie pracy, które we-
szły w życie 22 lutego 2016 
r., obecny katalog obejmuje 
trzy rodzaje umów: umowę na 
okres próbny, umowę na czas 
określony i umowę na czas nie-
określony. Usunięto umowę na 
czas wykonania określonej pra-
cy, a umowa na zastępstwo sta-
ła się umową na czas określo-
ny zawieraną w szczególności 

w celu zastępowania pracowni-
ka w okresie jego usprawiedli-
wionej nieobecności.

Do 22 lutego 2016 roku moż-
liwość wypowiedzenia umowy 
o pracę na czas określony zale-
żała od spełnienia dwóch warun-
ków. Pierwszy to taki, że umowa 
o pracę musiała być zawarta na 
okres dłuższy niż 6 miesięcy, 
a drugi – w treści umowy o pra-
cę strony musiały przewidzieć 
możliwość jej wypowiedzenia 

(art. 33 kodeksu pracy). Te dwa 
warunki musiały być spełnione 
łącznie, a okres wypowiedzenia 
wynosił 2 tygodnie.

Aktualnie okresy wypowie-
dzenia umów o pracę na czas 
określony zrównano z okresa-
mi wypowiedzenia umów na 
czas nieokreślony.

Długość okresu wypowie-
dzenia jest uzależniona od stażu 
pracy pracownika u danego pra-
codawcy i wynosi odpowiednio:

  2 tygodnie w przypadku 
zatrudnienia u danego pra-
codawcy krócej niż 6 mie-
sięcy,

 1 miesiąc w przypadku za-
trudnienia u danego praco-
dawcy co najmniej 6 mie-
sięcy,

 3 miesiące w przypadku za-
trudnienia u danego praco-
dawcy co najmniej 3 lata.

Stan prawny na 12.10.2016 r.
Maria Szwajkiewicz

Umowy na czas określony w praktyce
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SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność”
opracował Wojciech Matuszewski

Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

17 października w słupskiej restauracji Aureus odbyła się 
niecodzienna uroczystość. Szesnastu działaczy podziemnej 
„Solidarności” i działaczy opozycji niepodległościowej z lat 
1956-1989 otrzymało Krzyże Wolności i Solidarności nadane 
przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. 
Odznaczenia w imieniu prezydenta wręczał wiceprezes IPN 
doktor Mateusz Szpytma, a uroczystość nadania orderów 
zorganizował oddział gdański IPN. W jej trakcie odbyła się 
prezentacja wizualna działaczy z ich fotogramami i opisem 
zasług dla ojczyzny w latach komunistycznego terroru.

Rozmowa z TADEUSZEM 
PIETKUNEM, wiceprzewod-
niczącym Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność” w Słup-
sku odpowiedzialnym za 
rozwój Związku w Regionie, 
JACKIEM BUKSAKOWSKIM, 
przewodniczącym Komisji 
Zakładowej przy PGK sp. 
z o.o. w Słupsku i członkiem 
ZR NSZZ „Solidarność” oraz 
sekretarzem tej komisji  
KRZYSZTOFEM PISZKO.

– Minęło kilka miesięcy, 
odkąd rozmawialiśmy o wpro-
wadzeniu przez Zarząd Regio-
nu programu pod nazwą „Bu-
dowa silnego Związku”, czas 
więc na małe podsumowanie. 
Na jakim etapie znajduje się 
program obecnie i jak duże 
budzi zainteresowanie wśród 
organizacji zakładowych?

– Przypomnę, że program 
ten podzielony jest na trzy 
etapy – mówi Tadeusz Piet-
kun. – Obecnie zakończyliśmy 
pierwszy etap, który polegał 
na dotarciu do wszystkich or-
ganizacji zakładowych w Re-
gionie i poinformowaniu ich, 
że można skorzystać z cyklu 
szkoleń i spotkań, które będą 
miały na celu pozyskanie no-
wych członków. Do wszystkich 
OZ wysłaliśmy drogą pisemną 
taką informację. Oczywiście 

także spotykam się cyklicznie 
z naszymi działaczami i rozma-
wiam na temat budowy silnego 
związku, staram się podczas 
tych rozmów przekazać wiedzę, 
którą posiadam, aby na tym eta-
pie zachęcić związkowców do 
uczestnictwa w spotkaniach 
czysto szkoleniowych, które 
będą w drugim etapie naszego 
programu. Podczas rozmów 
widzę ogromny głód wiedzy 
wśród związkowców, ale także 
niektórzy – i muszę to powie-
dzieć z przykrością – nie po-
trafią zdefiniować, co w ogóle 
rozumieją przez pojęcie rozwo-
ju Związku. Dlatego tak ważne 
są szkolenia. Co zauważyłem, 
to ogromny wzrost świadomo-
ści, jak bardzo takie szkolenia 
są nam wszystkim potrzebne. 

Najważniejsze jest to, że za-
częliśmy ten program realizo-
wać i widzę, że już przynosi 
on efekty w postaci powstania 
nowych organizacji i zwiększe-
nia członków w kilku już tych 
istniejących.

– Macie Panowie już wie-
loletnie doświadczenie na 
stanowiskach funkcyjnych 
w „Solidarności”. Co Panów 
zdaniem trzeba praktycznie 
zrobić, aby pozyskać nowych 
członków?

– W moim przypadku – od-
powiada Jacek Buksakowski 
– największy nacisk kładę na 
widoczność Związku w zakła-
dzie pracy. Rozumiem przez 
to ciągłe zaangażowanie swo-
je i moich współpracowników 
w problemy, z jakimi spotykają 
się pracownicy i ich rozwiązy-
wanie. A najlepszą okazją do 
tego jest rozmowa, dlatego sta-
ram się jak najwięcej z ludźmi 

Budowa silnego Związku w Regionie Słupskim

Jacek BuksakowskiTadeusz Pietkun

Zasłużeni dla ojczyzny i „Solidarności” 

rozmawiać i poznawać ich bo-
lączki. Od roku 2007, kiedy zo-
stałem przewodniczącym swojej 
Komisji Zakładowej, liczebność 
naszej organizacji z 15 osób 
zwiększyła się do 75. Na pewno 
jest to nasz wspólny sukces, ale 
pragnę podkreślić, że nie było-
by jego, gdybym nie posiadał 
odpowiedniej wiedzy. Dlatego 
uczestniczyłem w kilku szko-
leniach organizowanych przez 
Dział Szkoleń ZRG w Gdań-
sku, gdzie podczas warsztatów 
tak naprawdę dowiedziałem się 
jak należy w praktyce rozma-
wiać z pracownikami. Jestem 
wielkim entuzjastą programu 
wdrażanego obecnie przez ZR 
w Słupsku i sam z kolegami 
deklaruję udział we wszyst-
kich jego etapach. Wiem, jak 
bezcenną wiedzę mogę z nich 
wynieść, by z jeszcze większą 
energią działać pośród pracow-
ników w mojej firmie.

Z mojego punktu widze-
nia nieoceniona jest wymiana 
doświadczeń z uczestnikami 
takich warsztatów, bo przecież 
każda organizacja jest inna, 
są inni ludzie, którzy inaczej 
reagują na pewne zachowania 
i każdy ze związkowców ma 
inny pomysł na pozyskanie no-
wych członków.

Dla Krzysztofa Piszko, se-
kretarza Komisji Zakładowej 
przy PGK w Słupsku, waż-
niejsza jest jakość związku 
od samej liczebności. – Moim 
zdaniem o sile związku nie sta-
nowi jego liczebność, co też jest 
ważne, ale przede wszystkim 
wartość intelektualna i meryto-
ryczna nowych członków. De-
wiza, którą się kieruję w mojej 
pracy związkowej, to zajmować 
się każdym człowiekiem, który 
zwraca się do mnie z jakimś 
problemem. Obojętnie, czy jest 
to nasz członek, czy pracownik 
niezrzeszony. Poprzez nasz oso-
bisty przykład traktowania ludzi 
jesteśmy postrzegani pośród za-
łogi jako potrzebni.

– Dziękuję za to spotkanie 
i podzielenie się z Czytelni-
kami „Magazynu” swoimi 
doświadczeniami w pracy 
związkowej.

W następnych wydaniach 
„Magazynu” powrócimy do 
tego tematu w rozmowach z ko-
lejnymi działaczami z Regionu 
Słupskiego uczestniczącymi w 
programie „Budowa silnego 
Związku”.

Ma t e u s z  S z p y t m a 
w swoim przemó-
wieniu dziękował 

za wielki trud, lata wyrzeczeń 
i cierpień, bo przecież wielu 
z odznaczonych zostało po-
zbawionych wolności podczas 
stanu wojennego i długie lata 
spędzili w obozach interno-
wania, na przykład w Chełm-
nie. Inni byli szykanowani 
poprzez ciągłe nękanie przez 
SB czy pozbawienie pracy. 
– Wy nie mogliście w tamtych 
czasach przewidzieć, że PRL 
i cały blok wschodni się roz-
padnie, tym bardziej chwała 
wam za walkę o suwerenność 
Polski – powiedział Szpytma.

W imieniu odznaczonych 
głos zabrała Alicja Kulasz-
ka, która jako jedna z pierw-
szych w Słupsku w 1980 roku 
budowała struktury „Solidar-
ności”.

– My wtedy, w latach, gdy 
budowaliśmy „Solidarność”, 
nie mieliśmy żadnego do-
świadczenia związkowego. 
Ci, którzy umieli, mówili, inni 
drukowali ulotki, inni redago-
wali pisma, a inni je rozrzucali 
– taka była nasza forma walki 
z komuną o lepszą Polskę.

Galę uświetnili występem 
artyści słupskiego tria muzycz-
nego z wokalistką Kamilą Le-
wicką, która na koniec zaśpie-

wała dwa – można powiedzieć 
– hymny „Solidarności”. Jana 
Pietrzaka „Żeby Polska była 
Polską” i „Mury” Jacka Kacz-
marskiego. Cała sala śpiewa-
ła z artystką na stojąco, a na 
wielu twarzach widać było 
ogromne wzruszenie i łzy. Po 
skończonej uroczystości od-
znaczeni wraz z zaproszonymi 
gośćmi udali się na skromny 
poczęstunek, podczas którego 
wspominali dawne czasy, gdy 
byli aktywnymi działaczami 
„Solidarności”.

Odznaczeni zostali: Jan 
Blechewicz, Marian Chmie-
lewski, Jan Dembiński, Józef 
Grządzielski, Franciszek 
Kmiotek, Irena Kołakow-
ska, Jan Kuciński, Zdzisław 
Kujawa, Alicja Kulaszka, 
Stanisław Łach, Danuta 
Michnowicz, Andrzej Rada-
jewski, Ryszard Tomaszew-
ski, Wojciech Żuk i pośmiert-
nie Mieczysław Dąbrowski. 
Odznaczeni pochodzą ze Słup-
ska, Ustki, Bytowa, Koszalina 
i Wałcza.

W imieniu odznaczonych głos zabrała Alicja Kulaszka.

Wszyscy odznaczeni działacze „Solidarności” podczas gali.
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CZYTELNICY I MY

Na końcu 
JĘZYKA
Na końcu
JĘZYKA
Pensje, zarobki, apanaże
Co znaczy słowo apanaże i kiedy można je stosować, a kie-
dy nie należy go używać?

Czytelnik naszej gazety pisze, że oburzyła go wypowiedź 
pracodawcy, który nie chciał zgodzić się na żądania pracow-
ników dotyczące polityki płacowej. Pracodawca mówił do 
dziennikarzy, że przedstawiciele załóg żądają wprowadzenia 
podwyżki oraz że potrzebę podniesienia apanaży argumentują 
tym, iż brakuje chętnych do podjęcia pracy. Pracodawca, nie 
zgadzając się ze związkowcami argumentującymi, że pracow-
nicy zarabiają zbyt mało, użył sformułowania, że apanaże 
pracowników należą do jednych z najwyższych w kraju. 

Czytelnik zwraca uwagę na to, że słowa: zarobki, płace, 
pensje pracodawca zastąpił wyrazem apanaże i pyta, czy wy-
raz ten został poprawnie użyty, bo, jego zdaniem, pracodawca, 
stosując to słowo, obraził pracowników.

Etymologia
Wyraz apanaże został zapożyczony z języka francuskiego 

(apanages), zaś francuskie słowo wywodzi się od łacińskiego 
apanagium – znaczącego ‘zaopatrzenie (w chleb)’.

Historia apanaży
Apanaże wprowadzono w średniowiecznej Francji i początkowo 

stanowiły one lenno nadawane przez króla młodszym synom, którzy 
nie dziedziczyli tronu. W Polsce również przyznawano książętom 
dzielnice kraju jako apanaże, czego skutkiem było rozdrobnienie 
dzielnicowe. Od XVI wieku pojawiły się apanaże pieniężne.

Niektórzy abdykujący władcy zastrzegali sobie apanaże, 
np. Napoleon, gdy abdykował w 1814 roku, żądał od Lu-
dwika XVIII apanaży. Obecnie apanaże w formie specjalnej 
renty mogą otrzymywać prezydenci, którzy ustąpili z urzędu 
przed upływem kadencji, np. w Polsce byli to Ryszard Kaczo-
rowski i Wojciech Jaruzelski.

Znaczenie słowa apanaże
W najnowszym Słowniku języka polskiego PWN czytamy, 

że apanaże to:
1. «korzyści finansowe związane z zajmowaniem wysokiego 

stanowiska lub wykonywaniem prestiżowego zawodu»,
2. «pieniądze lub dobra ziemskie przeznaczone na utrzymanie 

członków rodu panującego»,
3. «część posiadłości królewskiej wydzielana dawniej przez 

panujących młodszym członkom dynastii».
We współczesnym Korpusie języka polskiego, zawierają-

cym autentyczne przykłady użycia słów w mowie i piśmie, 
mówi się m.in. o apanażach królowej Elżbiety, o apanażach 
państwowych i samorządowych notabli, posłów, członków 
zarządu, prezesów wielkich firm.

Definicje wyrazów: zarobek, płaca, pensja
Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego PWN,

pensja to m.in.: «stała płaca za określony okres pracy»;
płaca to: «wynagrodzenie za pracę»;
zarobek to m.in.: «zapłata za wykonaną pracę».

Porównanie znaczenia słów
Porównanie przytoczonych definicji ujawnia, że znaczenie 

słowa apanaże różni się od znaczenia słów: zarobki, płace, pen-
sje, które odnoszą się do ‘wynagrodzenia za pracę – niezależnie 
od zawodu, statusu społecznego itd.’. Natomiast apanaże dotyczą 
tylko wąskiej grupy osób, nie zawsze wykonujących pracę.

Wnioski wynikające z porównania
Użycie wyrazu apanaże, zamiast słowa płace, wynika albo z 

bezmyślności (nieznajomości znaczenia tego słowa) wypowia-
dającego się, albo z innych przyczyn, np. kpiny z pracowników, 
którzy żądają większych pensji, chociaż nie są na wysokich 
stanowiskach i nie wykonują prestiżowych zawodów.

Kontekst użycia słowa apanaże jako synonimu zarobków 
wskazuje raczej na sarkazm, a zatem Czytelnika słusznie obu-
rzyła wypowiedź pracodawcy, który obraził pracowników, wy-
rażając lekceważący stosunek do ich pracy i wynagrodzenia.

Barbara Ellwart

Na rozwiązania (e-maile, 
listy tradycyjne, adresy 
w stopce na str. 2) czekamy 
do 15 dnia następnego 
miesiąca od ukazania się 
tego wydania „Magazynu”. 
Rozlosowaliśmy nagrodę za 
rozwiązanie Krzyżówki
z pajdą chleba z nr. 9/2016. 
Otrzymuje ją pan Jerzy 
Przybyłowicz ze Szczecina. 
Nagrodę wyślemy pocztą. 
Hasło brzmiało: „Dzień 
Podziemnego Państwa 
Polskiego”.
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Hasła podano w kolejności 
alfabetycznej:
 nasz praojciec
 dawny grecki rynek
 fundacja Ewy Błaszczyk
 mieszkanka Tirany
 szafka pierwszej pomocy
 ubóstwo
 stolica Kolumbii
 banicja, wykluczenie
 jaźwce, anagram obrusik
 karpiel
 buhaje
 miasto w Pomorskiem 

z zamkiem krzyżackim 
w którym mieści się Mu-
zeum Zachodnio-Kaszubskie

 park rozrywki dla dzieci 
i nie tylko

 Mleczna, polna, wylotowa

 imię Holoubka
 kojarzony z oświatą
 styczniowy znak zodiaku
 „Biały …” piosenka Czer-

wonych Gitar
 matecznik w puszczy
 koło rowerowe po kraksie
 kąśliwy utwór
 mały cedzak
 liturgiczna albo graficzna
 znany ze skąpstwa
 mieszkanka Ystad lub … 

bułka
 dochodzenie w prokuraturze
 miasto w Pomorskiem 

z Muzeum Wisły
 tubylec, okoliczny miesz-

kaniec
 W. Szekspir „… Trzech 

Króli”

 pomoc drugiemu człowiekowi
 przeciwieństwo nadiru.

(kas)

Krzyżówka z mieszkanką Ystad

W 60 rocznicę powstania narodowego 
na Węgrzech cofnijmy się jeszcze raz 
do tego wydarzenia, które wzburzyło 

mocno opinię publiczną nie tylko w Europie, 
ale i na całym świecie. W Polsce zmiana we 
władzach nastąpiła spokojnie, choć mogło 
dojść do interwencji sowieckiej. Ale Węgrzy, 
patrząc na nas, pragnęli osiągnąć więcej, wyjść 
z Układu Warszawskiego i ogłosić się państwem 
neutralnym. Nie mógł im jednak na to pozwolić 
Związek Sowiecki. Całą swą nienawiść, być 
może i na nas też, skupił, tłumiąc powstanie wę-
gierskie. O nim wiele już napisano, szczególnie 
po 1989 roku. Na rynku księgarskim ukazało się 
wiele prac na ten temat, których autorami byli 
polscy i węgierscy historycy.

Sięgam pamięcią do przełomu października 
i listopada 1956 roku, choć byłem wówczas 
jeszcze uczniem, ale dobrze pamiętam, jak 
starsi mówili z sympatią o powstaniu węgier-
skim, wiele było dla Węgrów współczucia, 
uświadamiając sobie, że i może to mogło nas 
spotkać w październiku tamtego roku. 

1 listopada na większych placach naszych 
miast ustawiono urny, przy których straż 
trzymali studenci, nad urnami widniał napis 
„Pomóż Braciom Węgrom”. Wrzucano datki 
pieniężne, ale też przez jakiś czas gromadzo-
no się w punktach krwiodawstwa, oddając 
krew z myślą o powstańcach walczących na 
barykadach Budapesztu czy innych węgier-
skich miast. W naszym radiu nadawano tylko 
muzykę poważną. 

Po zakończeniu walk na pustym lotnisku 
w Budapeszcie wylądował polski samolot z 
lekami, krwią i inną pomocą. A ekipa Polskiej 
Kroniki Filmowej pokazała nam później w 
kinach okaleczony walkami Budapeszt. 

Nasze nowe władze wówczas milczały.
Czy aby właśnie nie wojna w tym czasie 

na Bliskim Wschodzie i powstanie narodowe 
na Węgrzech uratowały nas od interwencji 
sowieckiej? Można na ten temat długo dysku-
tować.

Aleksander Miśkiewicz

Nasza solidarność
 z Węgrami jesienią 1956 r. 
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OSOBLIWOŚCI DOLINY REDY

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

REKLAMA

Kębłowo jest sporą wsią, 
gdyż zamieszkuje ją 
prawie 2 tysiące osób. 

Jest ponadto dość rozległe, 
usytuowane po obu stronach 
głównej drogi wiodącej z Wej-
herowa do Lęborka i dalej aż 
do Szczecina. Od południa, za-
chodu i północy otoczone jest 
lasami, którymi dochodzi się 
do Doliny Rzeki Redy, na któ-
rej w okresie międzywojennym 
przebiegała granica pomiędzy 
państwem polskim a Niemca-
mi. Dalej granicę wytyczała 
rzeka Łeba. To w Kębłowie 
odbywała się odprawa celna na 
towary wwożone z Niemiec do 
Polski czy wywożone z Polski. 
Nie było to novum, gdyż już 
pod koniec XVIII wieku we 
wsi pobierano myto za prze-
jazd przez granicę prowincji.

Nic dziwnego, że Kębłowo 
nie było sobie zwykłą wsią. 
Ludzie mieszkali na tym tere-
nie już w czasach prehistorycz-
nych. W XIV wieku była to 
wieś rycerska funkcjonująca na 
prawie magdeburskim. Jej po-
łożenie jest na tyle atrakcyjne, 
że od doby średniowiecza aż po 

I wojnę światową znajdowała się 
w posiadaniu różnych możnych 
rodów, jak Luboccy, Czapscy, 
Przebendowscy czy von Platen. 
Z ostatnimi właścicielami Kę-
błowa wiążą się takie nazwiska, 
jak: Grönwald, Wolschon czy 
Schröder. To oni właśnie przez 
lata prowadzili wokół wsi gospo-
darkę leśną, dokonując interesu-
jących nasadzeń. Dzisiaj po tych 
lasach można wędrować, zapo-
znając się z ich osobliwościami. 
Do najciekawszych zaliczają się 
wspaniałe okazy dwóch dębów 
liczących sobie około 450 lat, 
lip szacowanych na około 250 
lat czy nieco młodszych, bo 200-
-letnich, buków albo klonów.

Niektórzy z mieszkańców 
Kębłowa byli na tyle zwią-
zani z leśnymi terenami, że 
po śmierci chowano ich nie 
na wiejskim cmentarzu, lecz 
tworzono mogiły pomiędzy 
drzewami. Miejscowy leśni-
czy Krzysztof Bober wspomina 
o dwóch nazwiskach: Jan Za-
raksa i Klara Grönwald. Nie-
stety, groby zostały zniszczone, 
ale leśnicy starają się te miej-
sca w jakiś sposób upamiętnić, 

stawiając kamień z wyrytym 
napisem: „Cerpisko”, czyli 
cmentarzysko. Z pochówkami 
tymi często wiązały się nie-
zwykłe historie, jak chociażby 

aglomeracji miejskich. Projekt 
upadł, bo zabrakło pieniędzy. 
Jedyną po nim pozostałością 
jest informacja o profesorze 
Józefie Michale Chomińskim, 
polskim muzykologu, jednym 
z najwybitniejszych przedsta-
wicieli polskiej humanistyki 
XX wieku, który często bywał 
w swojej willi w Kębłowie.

Z przewodników po Kaszu-
bach o Kębłowie niczego się 
nie dowiemy, poza zdawkową 
informacją, że we wsi niegdyś 
znajdował się majątek, po któ-
rym nie pozostało zbyt wiele. 
W innych źródłach występują 
wzmianki o funkcjonowaniu 
szkoły i to już w pierwszej po-
łowie XIX wieku, a dokładnie 
od 1840 roku. Jej budynek zo-
stał zaadaptowany na potrzeby 
mieszkalne. Podobnie stało się 
z siedzibą polskiej straży gra-
nicznej czy Poniatówki, małe-
go osiedla wiejskiego, powsta-
łego w okresie parcelacji ziem 
w latach 30. XX wieku. Za to 
do ciekawostek zalicza się fakt, 
że przez wieś przebiega stary 
trakt komunikacyjny wiodący 
z północy na południe, dzisiaj 
jest to ulica Rolnicza, funkcjo-
nująca jako drugorzędna, grun-
towa droga.

Jeśli ktoś będzie odczuwał 
niedosyt po spacerze po kę-

Jesień mamy ładną. Drzewa się żółcą i czerwienią. Warto więc wybrać się do lasu i to mie-
szanego, gdzie obok kolorowych liści znajdziemy zielone iglaki. Taka różnorodność roślin 
chyba najbardziej widoczna jest w lasach wejherowskich. Ponadto można tam spotkać 
wiele interesujących osobliwości, a i dojazd nie jest skomplikowany. Wystarczy wsiąść do 
pociągu i dotrzeć do Luzina, chyba że wybierzemy się własnym samochodem. Wówczas 
proponuję postój we wsi Kębłowo.  

Ulica Rolnicza.

Ten kamień upamiętnia miejsce dawnego pochówku.

ta opowiadająca o Wiktorze 
Żelewskim, rządcy dóbr w nie-
dalekim Barłominie.

Wróćmy jednak do Kę-
błowa, które w okresie mię-
dzywojennym znalazło się 
w granicach państwa polskie-
go. Otóż powstał tam ciekawy 
projekt stworzenia wzorcowe-
go modelu miasta o nazwie 
„Pomorskie Miasto”, rozwią-
zującego problem migracji 
ludności wiejskiej do dużych 

błowskim lesie, to może jesz-
cze odwiedzić arboretum przy 
siedzibie Nadleśnictwa Strze-
bielino w Luzinie. Rośnie tam 
między innymi dąb wyhodo-
wany z żołędzi poświęconych 
przez papieża Jana Pawła II, 
posadzony w 2006 roku. Na 
razie jest malutkim drzew-
kiem, ale w przyszłości zastą-
pi pomniki przyrody z okolic 
Kębłowa.
Tekst i zdjęcia Maria Giedz

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

 

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

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

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

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

Dyrektor Biura ZRG, pok. 110 
308 42 60 

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

Kadry, pok. 127, 308-42-97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uwaga! przed każdym  
nr. telefonu dodajemy 58


