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Pracownicy Yazaki 
opowiedzieli się za strajkiem
76,75 proc. pracowników Yazaki Automo-
tive Products Poland w Mikołowie, którzy 
wzięli udział w referendum strajkowym, 
opowiedziało się za zorganizowaniem takiej 
formy protestu. Przeprowadzenie strajku 
strona związkowa uzależnia od przebiegu 
dalszych rozmów płacowych z udziałem 
mediatora. Spór zbiorowy na tle płacowym 
trwa w Yazaki od 21 lipca. Związkowcy 
domagają się podwyższenia wynagrodzeń 
wszystkich pracowników firmy o 500 zł
brutto. Przedstawili także postulaty dotyczące 
m.in. objęcia wszystkich pracowników firmy
premią frekwencyjną, podwyższenia premii 
świątecznej oraz wprowadzenia dodatko-
wej rocznej premii frekwencyjnej dla osób, 
które przez cały rok nie opuściły ani jednej 
dniówki. Średnie wynagrodzenie z dodatkiem 
stażowym, z dodatkiem za pracę w godzinach 
nocnych oraz ze świadczeniem urlopowym 
wynosi ok. 2280 zł brutto. Spółka Yazaki 
Automotive Products Poland w Mikołowie zaj-
muje się produkcją samochodowych wiązek 
elektrycznych. Firma zatrudnia około 2200 
osób. Do „Solidarności” należy ponad 1000 
pracowników.

Rekordowy wzrost płac 
w polskiej gospodarce
Główny Urząd Statystyczny poinformował, 
że średnie wynagrodzenie w sektorze przed-
siębiorstw w sierpniu 2017 roku wzrosło 
aż o 6,6 proc. w stosunku do sierpnia roku 
ubiegłego i notowany jest najwyższy od 
wielu lat wzrost płac w polskiej gospodarce. 
Oczywiście, trzeba zdawać sobie sprawę, 
że średnie wynagrodzenie, które w sierpniu 
wyniosło 4492,63 zł, nie daje pełnego obrazu 
wysokości płac w gospodarce (większość płac 
pracowniczych mieści się, niestety, w prze-
dziale poniżej średniej), ale jego tak wyraźny 
wzrost pokazuje tendencję w tym zakresie.

Główny Inspektorat Pracy 
ma nowego szefa

Wiesław Łyszczek został powołany na 
stanowisko głównego inspektora pracy. Akt 
wręczenia nominacji odbył się 10 paździer-
nika w siedzibie marszałka Sejmu Marka 
Kuchcińskiego. Z Państwową Inspekcją Pracy 
Łyszczek związany jest od 2007 r. W 2006 r. 
współpracował ze śp. Lechem Kaczyńskim, 
przygotowując projekt ustawy o PIP. Ostatnio 
kierował Okręgowym Inspektoratem Pracy w 
Rzeszowie, gdzie szczególną uwagę zwracał 
na kontrole transportu. Był też biegłym z 
zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
transportu. Stanowisko głównego inspektora 
pracy objął po zmarłym w sierpniu Romanie 
Giedrojciu. Z „Solidarnością” Łyszczek związał 
się w 1980 r., zostając jej członkiem przy 
MPK (Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji) 

Rzeszów. 13 grudnia 1981 r. był członkiem 
komitetu strajkowego.

Pracownicy sądownictwa 
domagają się podwyżek

Na 13 listopada br. pracownicy sądow-
nictwa i prokuratury zapowiadają protest 
przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. 
Przeprowadzą też akcję protestacyjną w 
siedzibach sądów i prokuratury w całym kraju.
Związkowcy domagają się uwzględnienia 
zmian w przyszłorocznym budżecie w zakresie 
środków na wynagrodzenia dla tej grupy 
zawodowej zaproponowanych przez resort 
sprawiedliwości. – Z nieoficjalnych informacji
wiemy, że resort sprawiedliwości podjął kroki 
w celu zapewnienia dodatkowych środków na 
ten cel w przyszłorocznym budżecie. Jednak 
ostateczna decyzja będzie należeć do resortu 
finansów. Od wielu tygodni bezskutecznie
zabiegamy o spotkanie z panem premierem 
Morawieckim w tej sprawie  – mówi Edyta 
Odyjas, przewodnicząca Międzyzakładowej 
Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Sądownictwa.  Wynagrodzenia 
pracowników sądów były zamrożone przez 
osiem kolejnych lat od 2008 roku. W 2016 i 
2017 roku nieznacznie zwiększono fundusz 
płac w sądownictwie, ale nie wszyscy dostali 
podwyżki. Dodatkowe środki zostały przezna-
czone na niwelowanie dysproporcji płacowych 
pomiędzy osobami zatrudnionymi na tych 
samych stanowiskach. W ciągu ostatnich 3 lat 
z sądów odeszło ponad 17 tys. urzędników 
i pracowników obsługi.

„Solidarność” ocenia projekt 
przyszłorocznego budżetu 
państwa
– Sytuacja budżetu państwa jest bardzo do-

bra, więc można przeznaczać znaczne kwoty 
na cele społeczne. Jednak nie ze wszystkiego 
jesteśmy zadowoleni. Nie akceptujemy na 
przykład zamrożenia funduszu płac w sferze 
budżetowej już ósmy rok z rzędu – mówiła na 
antenie Polskiego Radia 24, w audycji „Ka-
pitał i praca”, ekspertka NSZZ „Solidarność” 
Katarzyna Zimmer-Drabczyk. Wicepremier 
Mateusz Morawiecki poinformował, że 
nadwyżka w budżecie po sierpniu wyniosła 4 
miliardy 900 milionów złotych. 

Szczyt Związkowej Grupy 
Wyszehradzkiej w Warszawie
Związkowa Grupa Wyszehradzka jest za 
przyjęciem podczas mającego się odbyć 17 
listopada szczytu w Goeteborgu Europejskie-

go Filaru Praw Socjalnych oraz za rewizją 
dyrektywy o pracownikach delegowanych. 
Przedstawiciele związków zawodowych z 
Czech, Węgier, Polski i Słowacji podpisali 20 
października w Warszawie wspólne stano-
wiska w tych sprawach. Związkowcy z Grupy 
Wyszehradzkiej z zadowoleniem przyjęli 
inicjatywę Komisji Europejskiej dotyczącą 
stworzenia Europejskiego Filaru Praw Socjal-
nych, a więc zestawu regulacji promujących 
tworzenie tzw. Europy socjalnej. Strony 
stanowiska chwaliły m.in. propozycję dyrek-
tywy o równoważeniu życia zawodowego 
z rodzinnym czy o informowaniu pracownika 
na piśmie o warunkach zatrudnienia. Uznały 
jednak, że to za mało. Związki zawodowe 
z Czech, Węgier, Polski i Słowacji odrzucają 
argument, że przedsiębiorstwa z krajów 
Grupy Wyszehradzkiej mogą być konkurencyj-
ne jedynie dzięki niskim kosztom pracy, czyli 
niskim płacom.

Spółka Ursus przekaże milion 
złotych byłym pracownikom
Przedstawiciele firmy Ursus i NSZZ „Solidar-
ność” Ursus podczas konferencji prasowej 
podpisali porozumienie społeczne. Na jego 
mocy Ursus SA przekaże milion złotych na 
rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej 
byłych pracowników Ursusa sp. z o.o.
 – Jestem bardzo zadowolony z faktu, że pod-
pisując dziś porozumienie z Fundacją Ursus, 
powołaną przez Ursus SA, zostaje sfinalizo-
wane wcześniejsze porozumienie z czerwca, 
które dotyczyło przekazania miliona złotych 
na rzecz kreowania szans i rozwoju oraz 
doskonalenia zawodowego dla pracowników 
Ursus sp. z o.o. (obecnie LZM 2 sp. z o.o. 
w likwidacji) – powiedział przewodniczący 
„Solidarności” w Ursusie Andrzej Kierzkowski. 

Zielone światło dla filaru 
praw socjalnych!
23 października obradujący w Luksemburgu 
unijni ministrowie ds. zatrudnienia i polityki 
społecznej jednogłośnie zaakceptowali tekst 
proklamacji ustanawiającej Europejski Filar 
Praw Socjalnych, co umożliwia podpisanie jej 
17 listopada przez przywódców państw człon-
kowskich UE podczas szczytu w Goeteborgu. 
Filar to zobowiązanie polityczne określające 
wytyczne dla państw członkowskich, instytucji 
UE i partnerów społecznych. Ma na celu 
wzmocnienie wspólnotowego dorobku 
prawnego i zapewnienie obywatelom bardziej 
skutecznych praw. Celem filaru jest przyczynie-
nie się do postępu społecznego poprzez wspie-
ranie sprawiedliwych i dobrze funkcjonujących 
rynków pracy i systemów opieki społecznej. 
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-
ność” dwukrotnie w tym roku wyrażało swój 
pozytywny pogląd na temat Europejskiego 
Filaru Praw Socjalnych i wzywało polski rząd 
do przystąpienia do tej inicjatywy. – To oczeki-
wany przez „Solidarność” krok we właściwym 
kierunku, zwłaszcza że wśród celów filaru
jest promowanie układów zbiorowych pracy, 
a więc tego, czego brakuje w naszym kraju 
– komentuje Sławomir Adamczyk, szef Działu 
Branżowo-Konsultacyjnego Komisji Krajowej.  
– Teraz będziemy czekać na proklamację w Go-
eteborgu, długookresowy program wdrożenia 
filaru i powiązanie tej inicjatywy z procesem
Semestru Europejskiego – dodaje ekspert.
 
Związkowy sztandar  
Bumaru-Łabęd w Sali BHP
Do Sali BHP przywędrował sztandar „Solidar-
ności” z gliwickiego Bumaru-Łabęd, zakładu 

wyjątkowego, bo produkującego sprzęt ciężki 
dla polskiej armii. O tej wyjątkowości opo-
wiadali nam członkowie gliwickiej delegacji, 
którzy przekazali związkowy sztandar do 
zbiorów muzeum Sali BHP Stoczni Gdańskiej.  
– Lata 80. były dla nas trudnym czasem. By-
liśmy zakładem pod szczególnym nadzorem. 
Po 1989 roku było już łatwiej. Pojawiły się 
jednak kolejne problemy do rozwiązania, 
brak jasnej odpowiedzi na pytania o kierunek 
rozwoju firmy, kłopoty z pozyskiwaniem
rynków, zmaganie się z przekonaniem, 
że to, co polskie, jest gorsze od tego, co 
zagraniczne. Po 1989 roku doświadczyliśmy 
tego, że rodzimy przemysł był zwijany, a nie 
budowany. Jesteśmy jedynym producentem 
czołgów w Polsce, a atakowano nas medial-
nie. Nie było wsparcia politycznego. Teraz 
też oczekujemy na konkrety, na kontrakty, na 
umowy – wspomina Zdzisław Goliszewski, 
lider „Solidarności” w ZM Bumar-Łabędy, od 
1995 roku kierujący pracą Związku w tym 
zakładzie.

Komisja Krajowa: oddać 
niedzielę pracownikom

Podczas obrad Komisji Krajowej 24 i 25 
października w Wieliczce związkowcy przyjęli 
stanowisko w sprawie wolnych od handlu 
niedziel. „Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” 
niezmiennie stoi na stanowisku, że zgodnie 
projektem komitetu obywatelskiego inicjatywy 
ustawodawczej ograniczenia handlu w nie-
dzielę, którego «Solidarność» jest częścią, ogra-
niczenie ma dotyczyć wszystkich niedziel. Jest 
to spójne z deklaracjami Prawa i Sprawiedli-
wości z ostatniej kampanii wyborczej o odda-
niu niedzieli pracownikom oraz wcześniejszymi 
działaniami tej partii, która jako ugrupowanie 
opozycyjne kilka lat temu zgłosiła swój własny 
projekt poselski zakładający zakaz handlu we 
wszystkie niedziele” – czytamy w stanowisku 
Krajówki. (Więcej na str. 12)

Anna Walentynowicz 
1929–2010
„Anna Walentynowicz 1929-2010” to tytuł 
nowego albumu IPN z ponad 300 stro-
nami m.in. fotografii i kopii dokumentów
dotyczących życia i dokonań słynnej bohaterki 
„Solidarności”. To kwintesencja „Anny 
Solidarność” – podkreślił podczas promocji 
książki jej syn, Janusz Walentynowicz. W al-
bumie przypomniano, że to właśnie dzięki 
postawie m.in. Walentynowicz stoczniowcy 
kontynuowali solidarnościowy strajk z innymi 
zakładami w Polsce.
Autorami publikacji są dr hab. Sławomir 
Cenckiewicz i Adam Chmielecki. 
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W numerze między innymi:
„My chcemy spokojnie pracować, a nie pikietować”, „Rekordów 
wymagacie, a o pracowników nie dbacie” – te hasła towarzyszy-
ły związkowcom z Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
podczas pikiety przed biurowcem głębokowodnego terminalu 
kontenerowego DCT. 

Pikieta przed DCT  o godne warunki pracy 
dokerów, str. 6
W ostatnią sobotę października w Operze Bałtyckiej odbył się 
strajk pracowników. Przed rozpoczęciem koncertu przez 10 
minut artyści stali na scenie w milczeniu. Koncert rozpoczął się 
z opóźnieniem. 

Requiem dla artystów Opery Bałtyckiej, str. 7 

Zapytaliśmy STEFANA GAWROŃSKIEGO, przewodniczącego 
Regionalnej Komisji Wyborczej, o przebieg i uwarunkowania wy-
borów związkowych w „Solidarności” na kadencję 2018–2022.

Zaczynamy wybory, str. 10

Za komuny niedziela była dniem wolnym, później „Solidarność” 
zawalczyła o wolne soboty. A gdy przyszedł kapitalizm nagle 
okazało się, że niektórzy Polacy nie tylko nie mają wolnych so-
bót, ale i niedziel, i to wszystko w imię wolności i postępu.

Ale za to niedziela będzie dla nas, str. 12

Sierpniowa nawałnica, największa od stu lat na terenach obec-
nego województwa pomorskiego, poczyniła szkody, których 
usunięcie potrwa kilka lat i kosztować będzie setki milionów 
złotych. Wśród niosących pomoc poszkodowanym nie mogło 
zabraknąć organizacji i członków NSZZ „Solidarność”.  

Solidarność po nawałnicy, str. 18

Zarząd Regionu Gdańskiego: 
Co druga wolna niedziela?

Od wręczenia dyplomów z podziękowania-
mi dla organizacji związkowych będących 
darczyńcami Funduszu Stypendialnego 
„Solidarności” rozpoczęło się październikowe 
posiedzenie Zarządu Regionu. Głównymi 
natomiast tematami posiedzenia, które 
odbyło się 2 października w siedzibie 
gdańskiej „Solidarności”, były projekt ustawy 
o ograniczeniu handlu w niedzielę oraz 
ustawa o przywróceniu wieku emerytalnego.  
O ostatnich ustaleniach w obozie rządzącym 
na temat wolnych niedziel poinformował 
członków Zarządu Regionu Gdańskiego poseł 
Janusz Śniadek, który od połowy września 
kieruje sejmową podkomisją ds. rynku pracy. 
Jeśli posłowie zdążą w odpowiednim czasie 
uchwalić ustawę, wejdzie ona w życie od 
1 stycznia 2018 roku. Od 1 października 
br. weszła w życie ustawa przywracająca 
niższy wiek emerytalny. Na temat zasad 
nowej ustawy mówiła Agnieszka Kurczewska 
z gdańskiego oddziału ZUS.

Nauczyciele  
żądają wyższych płac
Propozycja wzrostu wynagrodzeń o 5 proc., 
co ma być wprowadzone od 1 kwietnia 2018 
r., nie satysfakcjonuje związkowców z Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „S” Regionu 
Gdańskiego. Żądają 15 proc. podwyżki i to 
już od 1 stycznia 2018 r., ponieważ w wyniku 
reformy, jak zaznaczają w Stanowisku w spra-
wie podwyżek płac, wypracowanym przez 
Radę Sekcji w dniach 6-7 października 2017 
r., zostali bardzo obciążeni dodatkowymi 
pracami dostosowania dokumentacji szkolnej, 
zmian programowych i strukturalnych. Rada 
Sekcji zwraca też uwagę, że coraz niższe wy-
nagrodzenia pracowników pedagogicznych 
grożą brakiem zainteresowania zatrudnie-
niem w oświacie przez osoby o odpowiednich 
kwalifikacjach. Obecnie nauczyciele otrzymują
płace poniżej średniej krajowej, a stażyści 
poniżej minimalnej krajowej. Zdaniem związ-
kowców siła nabywcza tego wynagrodzenia 
wciąż spada, a nauczyciel często nie posiada 
zdolności kredytowej w celu zaspokojenia 
swoich potrzeb mieszkaniowych.

Płaca w oświacie to nie 
jałmużna i to odwleczona 
w czasie
Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” poparło Stanowisko 
sekcji oświatowej „Solidarności”, które z 
niepokojem obserwuje napięcia pojawiające 
się szczególnie w związku z informacjami 
o planowanym poziomie proponowanych 
podwyżek wynagrodzeń dla pracowników 
oświaty. W opinii Prezydium ZRG „S” owym 
minimum do dalszych negocjacji powinno 
być przesunięcie podwyżek z kwietnia na 1 
stycznia 2018 roku.

Forum pracowników 
socjalnych
„Troska. Umacnianie. Siła” – pod takim 
hasłem odbędzie się w listopadzie drugie 
już forum pracowników socjalnych, którego 

organizatorami są komisje zakładowe NSZZ 
„Solidarność” MOPS z Gdańska, Sopotu 
i Gdyni, Polska Federacja Związkowa Pracow-
ników Socjalnych, Uniwersytet Gdański oraz 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Kon-
ferencja odbędzie się pod koniec listopada 
w Europejskim Centrum Solidarności. Wykład 
wprowadzający zatytułowany „Pracownik 
socjalny – Troska. Umacnianie. Siła” wygłosi 
prof. dr hab. Maria Flis, po czym odbędą 
się warsztaty dotyczące m.in. roli związ-
ków zawodowych w pomocy społecznej, 
wizerunku pracowników socjalnych i ich 
bezpieczeństwa. 

Więcej na ochronę zdrowia
„W związku z dramatyczną sytuacją w służbie 
zdrowia i protestem głodowym lekarzy rezy-
dentów oraz akcjami środowiska medycznego 
solidaryzującego się z ich postulatami, NSZZ 
„Solidarność” niezmiennie i po raz kolejny 
zwraca uwagę na konieczność systemowego 
zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia 
w Polsce, tak by zapewnić powszechny 
dostęp pacjentów do opieki zdrowotnej. 
Związek podkreśla również, że fundamen-
tem budowy sprawnego i przejrzystego 
systemu ochrony zdrowia musi być kontrola 
wydatkowania środków. NSZZ „Solidarność” 
podtrzymuje stanowisko, że pilnej nowelizacji 
wymaga ustawa z 8 czerwca 2017 r. o spo-
sobie ustalania najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników wykonujących tak 
zawody medyczne, jak również zawody nie-
medyczne. Zmiana ustawy musi objąć wszyst-
kie grupy zawodowe w systemie ochrony 
zdrowia i musi zapewnić sprawiedliwy wzrost 
wynagrodzeń. Tylko taka nowelizacja, przy 
respektowaniu zasad dialogu społecznego 
pomiędzy stroną rządową i stroną społeczną 
Rady Dialogu Społecznego, pozwoli zacho-
wać pokój społeczny wśród pracowników 
tego sektora.
Związek apeluje o podnoszenie wynagrodzeń 
w sposób solidarny. W związku z tym po raz 
kolejny postulujemy podniesienie wynagrodzeń 
w państwowej sferze budżetowej o co najmniej 
11,2 proc.”. Takiej treści związkowe stanowisko 
13 października podpisali Maria Ochman, prze-
wodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ 
„Solidarność”, i Piotr Duda, przewodniczący 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Pożegnaliśmy księdza 
infułata Stanisława 
Bogdanowicza

Gdańszczanie i przedstawiciele najwyższych 
władz państwowych 28 października 
pożegnali w bazylice Mariackiej księdza 
infułata Stanisława Bogdanowicza. Słynący 
z patriotyzmu duchowny przez 35 lat pełnił 
funkcję proboszcza w tej świątyni. Uczynił 
ją jednym z najważniejszych miejsc walki 
o prawdę i wolność. Prezydent Andrzej Duda 
pośmiertnie odznaczył kapłana Krzyżem 
Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Obecni 
byli  związkowcy z „Solidarności”, m.in. Piotr 
Duda, przewodniczący Komisji Krajowej 
i Krzysztof Dośla, przewodniczący Regionu 
Gdańskiego. Odczytano listy od prezydenta 
Andrzeja Dudy i premier Beaty Szydło. 
Metropolita gdański arcybiskup Sławoj 
Leszek Głódź podkreślił podczas liturgii, że 
autentyzm kapłaństwa księdza Bogdanowicza 
wynikał z głębokiej relacji z Chrystusem. 
Powiedział, że widzieli to gdańscy wierni, któ-
rzy rozpoznawali w nim autentyzm jego życia 
i kapłaństwa. (Więcej na str. 8.)

Funkcjonowanie placówek kultury 
w województwie pomorskim oraz  
informacja nt. realizacji polityki 
prorodzinnej 500+ to główne te-
maty posiedzenia Wojewódzkiej 
Rady Dialogu Społecznego, które 
odbyło się 26 października w Urzę-
dzie Marszałkowskim Wojewódz-
twa Pomorskiego.

Sytuację instytucji kultury w woje-
wództwie pomorskim podległych 
marszałkowi przedstawił Włady-

sław Zawistowski, dyrektor Departamentu 
Kultury, który stwierdził, że władze regio-
nu przeznaczają coraz większe środki na 
kulturę i warunki pracowników stale się 
poprawiają. Odmienny obraz pomorskiej 
kultury, przynajmniej w obszarze muzeów, 
szczególnie zaś od strony pracowniczej, 
przedstawiła Barbara Spigarska, prze-
wodnicząca „Solidarności” w Muzeum 
Narodowym w Gdańsku. Przedstawiciel-
ka pracowników mówiła między innymi 
o różnicach płac pomiędzy starymi jed-
nostkami kultury a nowo tworzonymi. Te 

różnice wynoszą nawet do tysiąca złotych 
na tych samych stanowiskach. Niskie zarob-
ki w muzeach powodują, że wielu pracow-
ników merytorycznych, doświadczonych i 
wykształconych, odchodzi z pracy. Ponadto 
jednostki kultury odczuwają brak funduszy 
na szkolenia i dokształcanie pracowników. 
Barbara Spigarska mówiła także, że w wie-
lu przypadkach konkursy na dyrektorów 
placówek kulturalnych wygrywają osoby 
z dorobkiem artystycznym, niestety, jednak 
nieumiejące zarządzać zespołami ludzi, co 
często powoduje niepotrzebne konflikty.

Członkowie WRDS przyjęli stanowi-
sko w sprawie funkcjonowania instytucji 
kultury w naszym województwie, w któ-
rym między innymi stwierdzono, że w 
zakresie wynagrodzeń  zdecydowanie w 
najsłabszej sytuacji są pracownicy sfery 
upowszechniania kultury, a więc muzeów, 
domów i centrów kultury oraz bibliotek. 

Wskazano na potrzebę obsadzania sta-
nowisk menedżerskich osobami posiadają-
cymi odpowiednie umiejętności w zakresie 
zarządzania.

(mk)

Wszystko zależy od punktu widzenia

Październikowe posiedzenie WRDS.
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SP     JRZENIE

Ko m i s j a  Z a k ł a d o w a 
NSZZ „Solidarność” 
weszła 17 sierpnia 2017 

r. w spór zbiorowy z dyrekcją 
szpitala. Spór dotyczył braku 
porozumienia w sprawie płac 
pracowników niemedycznych. 
Problem wynika z faktu, że 
ustawa „o sposobie ustalania 
najniższego wynagrodzenia za-
sadniczego pracowników wy-
konujących zawody medyczne 
zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych” z 8 czerwca 
2017 r. pomija pracowników 
niemedycznych. 

Ustawodawca w art .  5 
wspomnianej wyżej ustawy za-
kłada, że współczynniki pracy 
do regulaminu wynagrodzeń 
dla pracowników niemedycz-
nych opracuje pracodawca w 
uzgodnieniu ze związkami za-
wodowymi. Powstały dwie pro-
pozycje: dyrekcji i związkow-
ców. Związkowcy wypracowali 
je na podstawie poprzedniego 
regulaminu i współczynników 
dla zawodów medycznych. 
Różnią się one od tych, które 
zaproponowała dyrekcja (do 
2021 r.) kwotą docelowo 400 
zł na minus dla pracowników 
niemedycznych.

Ponadto związkowcy do-
magali się przyznania dodatku 

230 zł do płacy zasadniczej 
dla pracowników niemedycz-
nych. Trzeci postulat dotyczył 
wprowadzenia do regulaminu 
wynagradzania w taryfikato-
rze kwalifikacyjnym i tabeli 
zaszeregowania IX kategorii 
„starszy salowy” po trzech la-
tach pracy w szpitalu.

Na dzień przed planowanym 
strajkiem udało się dojść do po-
rozumienia w sprawie dodatku 
i statusu salowych, niestety, nie 
ma zgody co do postulatu wpro-
wadzenia współczynników pra-
cy w regulaminie wynagradzania 
dla zawodów niemedycznych 
analogicznych jak w ustawie o 
sposobie ustalenia najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników wykonujących za-
wody medyczne zatrudnionych 
w podmiocie leczniczym.

– Nie spodziewałem się tak 
licznego udziału pracowników 
w proteście. Na pikietę przed 
budynkiem dyrekcji szpitala, 
a także potem do sali zebrań, 
gdzie odbywał się dwugo-
dzinny strajk, przybyło bar-
dzo wielu z nich. Część osób 
popierających nasz protest 
musiała zostać na oddziałach, 
aby zapewnić bezpieczeństwo 
chorym. Pokazuje to zdespe-
rowanie pracowników – mówi 

Edmund Zieliński, przewod-
niczący Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” w szpi-
talu. Sytuacja pracowników 
niemedycznych jest bardzo zła. 
Zarobki salowych na oddziale 
dla podsądnych wynoszą 1,6-
-1,7 tys. zł na rękę. Pracow-
nicy na lżejszych oddziałach 
otrzymują jeszcze mniej – ok. 
1,4 tys. zł. – Coraz więcej osób 
rezygnuje z pracy u nas. Praca 
jest bardzo ciężka i stresująca, 
a wynagrodzenie nie pozwala 
na godne życie. W szpitalu 
około 80 pracowników na 
umowie o pracę ma dopłaty do 
minimalnego wynagrodzenia 
– podsumowuje przewodni-
czący Zieliński 

Po zakończeniu strajku 
ostrzegawczego związkowcy 
wysłali petycję dotyczącą sytu-
acji pracowników niemedycz-
nych w szpitalu do marszałka 
pomorskiego, ministra zdrowia 
oraz posła na Sejm RP Jana Ki-
liana. – Liczymy na wsparcie 
dla rozwiązania systemowego 
i zwiększenia nakładów finan-
sowych dla pracowników nie-
medycznych. Naszym zdaniem 
niezbędny jest nowy kontrakt dla 
szpitala – mówi przewodniczący 
zakładowej „Solidarności”.

(mk)

Strajk w szpitalu
27 października w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana 
w Starogardzie Gdańskim odbył się dwugodzinny strajk ostrzegawczy. O formie protestu 
przesądziło referendum, w którym wzięło udział 390 pracowników (ponad połowa wszyst-
kich zatrudnionych), z których 386 opowiedziało się za jego przeprowadzeniem, a czworo 
było przeciwnych. Protestujący domagali się poprawy warunków płacowych pracowników 
niemedycznych szpitala.

FO
T.

 M
A

RE
K 

O
SS

O
W

SK
I

Z raportu Głównego Urzędu 
Statystycznego „Zatrudnienie i 
wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej w I półroczu 2017 
roku” wynika, że w przed-
siębiorstwach państwowych 
i podmiotach publicznych 
wynagrodzenia są wyższe 
niż w firmach prywatnych. 
W pierwszym półroczu tego 
roku średnia płaca w sektorze 
publicznym wyniosła przeszło 

4771 zł brutto, w sektorze 
prywatnym niespełna 4093 
zł. Zdaniem ekspertów jedną 
z przyczyn lepszej sytuacji 
pracowników w państwowych 
firmach i instytucjach jest to, 
że działają tam silne związki 
zawodowe. Z szacunków GUS 
dotyczących poziomu uzwiąz-
kowienia wynika, że dwie 
trzecie związków zawodowych 
działa w sektorze publicznym.  

– Związki zawodowe dbają 
o pracowników i patrzą na 
ręce pracodawcom. To wpły-
wa na poprawę warunków 
pracy i płacy nie tylko człon-
ków związków zawodowych, 
ale wszystkich pracowników 
danej firmy – podkreśla prof. 
Mieczysław Kabaj z Instytu-
tu Pracy i Spraw Socjalnych 
w Warszawie.

(mk)

Silne związki zawodowe, wyższe płace

4472 zł wyniosło przeciętne wynagrodzenie we wrześniu br. i by-
ło wyższe od ubiegłorocznego o 6 procent. Niestety, dotyczy to tzw. 
sfery przedsiębiorstw, w której nie uwzględnia się na przykład firm 
małych (do 9 osób) czy osób samozatrudnionych, a także budżetów-
ki. A tam wynagrodzenia są z reguły sporo niższe. Przy znakomitych 
wynikach budżetu warto, by „dobra zmiana” objęła także te branże, 
na które bezpośredni wpływ ma państwo czy samorządy. A wpływy 
do budżetu rzeczywiście są imponujące. Ostatnio minister Mora-
wiecki po raz kolejny pochwalił się, że wpływy z VAT-u w skali 
roku znacząco przekroczą zakładany poziom 143 mld zł. I tylko 
należy zapytać, dlaczego nie zrobiono tego wcześniej? Czy było to 
zaniedbanie, głupota, niewiedza czy może coś innego? Bo przecież 
trudno sobie wyobrazić władzę, która nie chciałaby mieć w budżecie 
więcej pieniędzy! Jeżeli dodamy do tego, że VAT-owska karuzela 
oznaczała wyłudzenia na szkodę Skarbu Państwa idące w dziesiąt-
ki i setki milionów złotych, a zgłaszający swoje uwagi urzędnicy 
byli odsyłani z kwitkiem, to może rzeczywiście warto powołać 
sejmową komisję śledczą, która przeanalizuje zarówno uchwalane 
w tym zakresie w poprzedniej kadencji przepisy i regulacje,  ale 
też zależności, powiązania, śledztwa etc. Niezależnie od wyników 
pracy takiej komisji po raz kolejny potwierdza się, że ówczesne 
„teoretyczne” państwo potrafiło być silne jedynie wobec zwykłych 
obywateli, a okazywało się bezradne wobec rekinów i możnych. Nie 
przeszkadza to przez ostatnie dwa lata totalnej opozycji wieszczyć 
kolejnych katastrof budżetowych.

Wieszczył tak rok temu m.in. pan poseł Ryszard Petru, co ostat-
nio humorystycznie skomentował Janusz Śniadek, mówiąc, że teraz 
Ryszard Petru powinien zjeść swój dyplom z ekonomii. Zapewne p. 
Ryszard dyplomu nie skonsumuje, tym bardziej że obecnie zajmuje 
się nową inicjatywą propagującą robienie zakupów w niedzielę. 
Opatruje to oczywiście kolejną apokaliptyczną wizją Polski, w któ-
rej w niedziele sklepy są zamknięte. Wówczas, jego zdaniem, na 
bruku znajdzie się 100 tysięcy pracowników handlu, obroty spadną, 
a wraz z nimi podatki i w ogóle świat się zawali. Jeżeli potraktować 
tę prognozę podobnie jak rok temu załamywanie rąk nad projektem 
budżetu, to możemy być spokojni – będzie na pewno odwrotnie. 
Ale całkiem na poważnie – trudno zrozumieć taką argumentację. 
Bo przecież ludzie nie zaczną jeść (i pić) o jedną siódmą mniej niż 
dotychczas. Nie będą też kupowali o jedną siódmą mniej butów czy 
ubrań. Po prostu zrobią te zakupy w innym dniu tygodnia. W tym 
kontekście trudno też zrozumieć (i zaakceptować) propozycję rzą-
dową. Przecież dwie niedziele wolne w każdym miesiącu to wpro-
wadzenie niepotrzebnego bałaganu i chaosu – dla potencjalnych 
klientów, ale także dla przedsiębiorców.

 Niestety, przedstawiciele rządu i większości parlamentarnej za-
chowują się w tym przypadku, jakby chcieli zjeść ciastko (kupione 
w niedzielę) i mieć ciastko. Może zresztą wolne niedziele zachęci-
łyby do podejmowania pracy w hipermarketach, bo obecnie coraz 
częściej trudno porozumieć się z kasjerką (lub kasjerem) w języku 
polskim. Trudno się dziwić, jeżeli wynagrodzenie nowych pracow-
ników (a nowym się jest przez lata) wynosi w hipermarketach od 
2 do 2,6 tysiąca zł. Brutto. I pracując w niedzielę.

A co poza tym? Właściwie nic. Totalna opozycja zmieniła się 
w październiku w totalną propozycję. Trójmiasto, według redak-
tora Latkowskiego zeznającego przed komisją śledczą, to „mała 
Sycylia”, w której obowiązuje zasada omerty, a listopad powitał 
nas deszczem, podobnie jak wrzesień, sierpień, lipiec, czerwiec 
itd. I tylko pierwszego listopada, jak co roku, przypominają się 
słowa księdza Jana Twardowskiego: „Śpieszmy się kochać ludzi, 
tak szybko odchodzą / zostaną po nich buty i telefon głuchy…”.

Jacek Rybicki

Budżet 
dobrej  
zmiany?
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i œmIesZno, i strAszno
Spo³eczeñstwo
do wymiany
Zdaniem MAGDALENY ŒRODY „niższe 
klasy” w prawdziwej demokracji powinny „asy-
milować idee oświeconych elit”. Pani profesor 
na łamach „Newsweeka”, a więc tygodnika dla 
oświeconych elit, wraz z innymi ich przedsta-
wicielami ubolewała nad kondycją polskiego 
społeczeństwa. – Część tego społeczeństwa za-
wsze była prosta, wierząca w Boga i zabobony, 
nieskomplikowana – analizuje przedstawicielka 
lepszej części narodu. 

Elita bez
prawa jazdy
O tym, że przyszły ciężkie czasy na oświecone 
elity przekonał się PIOTR NAJSZTUB. Przy 
okazji wypadku, jaki spowodował dziennikarz 
(potrącił na pasach starszą kobietę), wyszło, że 
nie tylko jeździ nieubezpieczonym autem i bez 
ważnych badań technicznych, to do tego nie 
ma prawa jazdy. Policjanci ustalili, że stracił je 
osiem lat temu, kiedy to zebrał komplet punktów 
karnych. Dziwnym jednak trafem urząd, który 
powinien wydać odpowiednią decyzję i wysłać 
zainteresowanemu pismo z informacją, że stracił 
uprawnienia, do tej pory tego nie zrobił. A teraz 
czepiają się biednego redaktora. Czy nie jest to 
kolejny dowód na to, że PiS w walce z oświeco-
nymi elitami nie cofnie się przed niczym?

Bufetowa
jako organ

Kary w wysokości 37 tys. zł nałożone przez 
Komisję Weryfikacyjną dla pani prezydent 
to drobiazg, bo i tak sąd je umarza, ponoć 
z braku przepisu pozwalającego karać piastuna 
organu. Według sądu nie musi płacić za swoje 
błędne decyzje z własnej kieszeni, ale pensję 
ma pobierać do własnej kieszeni. 

Z nadzwyczajn¹
kast¹ nie wygrasz
Epizod z serii „Nie mamy pańskiego płaszcza 
i co pan nam zrobi?” (znany nam z kultowego 
już „Misia”) tym razem w wykonaniu członków 
Krajowej Rady Sądownictwa, którzy odmówili 
powołania 265 asesorów z listy przesłanej przez 
Ministerstwo Sprawiedliwości. Na złość zniena-
widzonemu ministrowi ZIOBRZE reprezentanci 
tzw. nadzwyczajnej kasty zablokowali możliwość 
rozpoczęcia pracy grupie młodych, wykształ-
conych prawników. Najpierw pięć lat studiów, 
potem trudny egzamin na aplikację w Krajowej 
Szkole Sądownictwa i Prokuratury, następnie 
kilka lat aplikacji sędziowskiej, a po zdaniu egza-

minu sędziowskiego obowiązkowy staż w sądach 
rejonowych. I na końcu „gest Kozakiewicza” ze 
strony członków Krajowej Rady Sądownictwa.

Gazeta
dla studenta
O właściwe wychowanie polskiego społeczeń-
stwa w duchu jedynie słusznych poglądów 
profesor ŒRODY zadbały władze Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, które uznały, 
że dla prawidłowego kształtowania przyszłych 
elit w naszym kraju niezbędny jest dostęp 
do… „Gazety Wyborczej”. Wychodząc tym 
potrzebom naprzeciw zakupiły dla wszystkich 
studentów i pracowników dostęp do cyfro-
wej prenumeraty pisma. Uczelnia ma około 
25 tysięcy studentów. Należy jeszcze tylko 
wprowadzić obowiązek czytania przez żaków 
tej skarbnicy mądrości, a może nawet jakiś 
dodatkowy egzamin z tej lektury. 

Niechciany
krzy¿
W poprzednim miesiącu w naszej rubryce 
pisaliśmy o znikających krzyżach na opako-
waniach produktów z Lidla. Niestety, temat 
znowu powraca. Tym razem ten znak chrze-
ścijaństwa, ale też znak tożsamości Europy, 
chcą usunąć z pomnika Jana Pawła II francuscy 
strażnicy świeckości państwa, a właściwie 
dwóch mieszkańców miejscowości, w której 
stoi monument. Przeprowadzili oni dziesięcio-
letnią batalię w sądach różnego szczebla, aby 
pomnik został ocenzurowany. Jedyne pociesze-
nie, że cała sprawa wywołała oburzenie wśród 
części francuskiego społeczeństwa, do akcji 
internetowej #MontreTaCroix (#MójKrzyż) 
przyłączają się nawet ateiści przywiązani do 
religijnego dziedzictwa Francji. Jeden z nich, 
Arthur Pithude, napisał: „Nie trzeba być myszą 
kościelną, żeby uczestniczyć w #MontreTaCro-
ix, wystarczy być intelektualnie uczciwym”. 

Prawda czasu, 
prawda
internetu...

PYTANIE MIESIĄCA
Dlaczego handlowcy 
powinni mieć prawo 
do wypoczynku 
w niedziele?

KATARZYNA TYSZKIEWICZ 
członek Komisji Oddziałowej 
NSZZ „S” Auchan Rumia

– Tak jak każdy człowiek potrzebujemy 
wypoczynku. Niedziele chcemy spędzać z ro-
dziną. Podobno jesteśmy krajem chrześcijań-
skim, a nam – handlowcom – zabrania się 

pójścia do kościoła, tylko każe pracować. Czy to znaczy, że 
jesteśmy inni, że nie możemy mieć takich samych praw, jak 
pozostali pracownicy? Nie zgadzam się na dwie wolne nie-
dziele. Chcę mieć cztery wolne niedziele w miesiącu. Niemcy 
czy Francuzi mogą wypoczywać w niedziele, a my nie! Daw-
niej w Polsce wszystkie niedziele były wolne.

ALEKSANDER KOZICKI
kierownik Oddziału Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S” w Gdyni

– W niedziele człowiek chce wypoczywać, 
cieszyć się rodziną, pójść do kościoła. Jestem 
nawet za pięcioma wolnymi niedzielami w mie-
siącu, o ile tyle ich przypada. Jako społeczeń-

stwo powinniśmy handlowcom pozwolić na wypoczynek. To nie 
żadna przysługa, to obowiązek pozwolić im normalnie żyć. Tylko 
niezbędne służby powinny pracować. W krajach zlaicyzowanych 
handlowcy mają wolne niedziele, a u nas – w kraju katolickim?

ELŻBIETA CHACIŃSKA-
-GAŁKOWSKA,  przewodnicząca 
Komisji Podzakładowej NSZZ „S” 
Auchan Polska sp. z o.o.

– Oczywiście, że powinni. My też chcemy 
pobyć z rodziną. Nie widziałam się z córką 
już ze trzy miesiące. Moja córka jest dorosła, 

więc zrozumie, a jak wygląda życie kobiety, która ma małe 
dzieci? Jeśli małżeństwo pracuje w handlu, to kiedy mąż z żo-
ną mają się spotkać? Dlaczego inni nie pracują w niedziele, 
tylko my? Osobiście i tak mam nieźle, bo u nas co trzecia 
niedziela jest wolna i wówczas w sobotę też nie pracuję. Czyli 
przynajmniej raz w miesiącu mam wolny weekend. Inni na-
wet tego nie mają. Za to mają rozbite życie rodzinne. 

HALINA PUSTÓWKA
przewodnicząca Komisji 
Zakładowej NSZZ „S” w PSS 
Społem w Sopocie

– Rozmawiałam z pracownikami, twier-
dzą, że wszystkie niedziele powinny być 
wolne od pracy. Ja mam takie samo zdanie. 

Większość handlowców pracuje w nadgodzinach, są przemę-
czeni. Nie mają czasu dla dzieci, a przecież kiedy te dzieci są 
małe, to chcą z nimi być dłużej. Dwie wolne niedziele w mie-
siącu to jest zdecydowanie za mało. Chcemy mieć wszystkie 
wolne niedziele, podobnie jak mają pracownicy w innych kra-
jach europejskich. Dlaczego mamy być gorsi?

JAROSŁAW DZIUBEK 
wiceprzewodniczący Komisji 
Zakładowej NSZZ „S” w Leroy 
Merlin Polska

– Wszystkie niedziele powinny być wolne. 
Nie zgadzam się na podział pół na pół. W mar-
ketach budowlanych wolne niedziele pozwoli-

łyby na ustabilizowanie cyklu sprzedaży z korzyścią dla klienta. 
Przy deficycie pracowników „zalepiłoby” to luki kadrowe. Lobby-
ści pracy w niedzielę powinni zadbać o wyższe wynagrodzenia, 
aby było za co kupować w tych marketach, a nie kazać praco-
wać za niskie płace. Jednak, jeśli mamy się czasowo zgodzić na 
te dwie robocze niedziele, to w cyklu jednozmianowym, a więc 
do godziny 15, bo więcej pracowników będzie mogło wypoczy-
wać. Żydzi nie pracują w soboty, Arabowie w piątki, a chrześcija-
nie muszą być gorsi, nie mają prawa do wypoczynku? 

(mig)
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Jest wstępne porozumienie 
w Bałtyckim Terminalu Zbo-
żowym w Gdyni. Teraz czas 
na przyśpieszone negocja-
cje Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy. Zegar 
tyka do końca roku. 

Sytuacja w Bałtyckim Ter-
minalu Zbożowym w 
Gdyni znalazła się jesie-

nią w pozycji pata. Rozmowy 
związkowców z nowym zarzą-
dem 28 września br. nie przy-
niosły przełomu. Kolejna run-
da negocjacji 17 października 
przyniosła jednak postęp. 

Załoga otrzyma premie w trzy 
ostatnie miesiące roku. Jak nas 
poinformował Mariusz Połom, 

przewodniczący Sekcji Krajowej 
Portów Morskich NSZZ „Solidar-
ność”, do końca roku powinien 
zostać wynegocjowany ZUZP. 

– Oczekujemy rzeczowych 
rozmów o problemach pracow-
niczych. Okaże się, jaką wolę ma 
zarząd spółki. Negocjacje trwają. 
W ich wyniku, mam nadzieję, 
dojdzie do podpisania porozu-
mienia oraz wynegocjowany zo-
stanie nowy układ zbiorowy pracy 
– mówi Mariusz Połom. 

Właściciel BTZ zobowiązał 
się, że nie będzie, jak jeszcze nie-
dawno zapowiadał, przekierowy-
wać statków do innych terminali. 
Zatem linie żeglugowe z produk-
tami rolnymi będą zawijały do 
Gdyni, nie omijając BTZ.  Załoga 

na razie nie sięgnie w sporze z 
właścicielami po broń strajkową.

W BTZ sp. z o.o. związkow-
cy są od 2012 roku w sporze 
zbiorowym z zarządem. Zenon 
Wiszowaty, przewodniczący 
Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” Portu Gdy-
nia, przypomniał, że w krótkim 
czasie spółka przeszła trzykrotnie 
zmianę zarządów.  

Podstawowe żądanie to 
podwyżka płac oraz podpisanie 
nowego ZUZP. Chodzi głównie 
o uznanie żądań płacowych wy-
nikających z trudnych warunków. 
Zarobki pracowników terminalu 
to około 2,5 tys. zł, a z nadgo-
dzinami 3,3 tys. zł. Negocjacje 
prowadzone są przez NSZZ 

„Solidarność” i Wolny Związek 
Zawodowy Pracowników Go-
spodarki Morskiej Portu Gdynia 
z zarządem terminalu od maja br. 
Napięcie rosło. Pracownicy byli 
zdesperowani. We wrześniowym 
referendum strajkowym więk-
szość załogi opowiedziała się za 
strajkiem. Spośród 78 pracowni-
ków spółki w referendum uczest-
niczyło 69 osób. Wynik – 58:11 
za akcją strajkową. 

2 października odbył się dwu-
godzinny strajk ostrzegawczy. 
Pracodawca zareagował nerwo-
wo i poinformował, że „to na 
niego nie działa” i pod presją nie 
będzie niczego podpisywał. 

W końcu ustalono, iż za ostat-
nie miesiące roku w listopadzie 

i grudniu będą wypłacane premie 
po kilkaset złotych (ok. 400 zł) za 
okres październik – listopad i pre-
mia świąteczna za grudzień br.

Przypomnijmy, że BTZ 
podlegał do 2005 roku pod Za-
rząd Morskiego Portu Gdynia. 
Teraz to spółka z o.o. należąca 
do Konsorcjum Wielkopol-
skich Zakładów Tłuszczowych 
ADM i Cefetra B.V. z Rotter-
damu. Na nabrzeżach Indyj-
skim i Norweskim poczynione 
zostały inwestycje. Bałtycki 
Terminal Zbożowy sp. z o.o. 
to najnowocześniejszy w Pol-
sce terminal przeznaczony do 
obsługi wszelkiego rodzaju 
ładunków zbożowych. 

(asg)

W piątek, 20 paździer-
n ika  pracownicy 
pikietowali siedzibę 

DCT w Gdańsku. Domagali się 
respektowania ustaleń zawartych 
w pakiecie gwarancji pracowni-
czych i czytelnych zasad premio-
wania.

 – Pikieta jest odpowiedzią na 
jednostronne zniesienie współ-
czynnika korygującego. W ten 
sposób określa się dodatek pro-
centowy za przeładowanie konte-
nerów na zmianie ponad ustalone 
minimum, który ma duży wpływ 
na premie. Tej istotnej zmiany 
zarząd dokonał jednostronnie. 
Nie uzgodniono tego z komisją 
zakładową. Żądamy przywróce-
nia współczynnika i rozmowy z 
komisją, a także współpracy w 
przyszłości, a nie jednostronnego 
podejmowania decyzji – mówi 
Jarosław Guram, członek Komi-
sji Zakładowej NSZZ „Solidar-
ność” w terminalu DCT.

Ale to niejedyny powód 
protestu. Co jeszcze niepokoi 
dokerów?  

– Zarząd wbrew obowią-
zującemu prawu nie wlicza do 

średniej urlopowej pracowni-
ków premii regulaminowej. 
Kierownictwo postanowiło też 
znieść posiłki regeneracyjne dla 
pracowników działu operacyjne-
go w okresie zimowym. Kiedy 
dowiedzieli się o naszej pikiecie, 
stwierdzili, że posiłki zostaną w 
tym roku, ale zastanowią się nad 
ich zniesieniem za rok. Takie 
sprawy też należy konsultować z 
zakładową organizacją związko-
wą. Panowie chyba zapomnieli, 
że mają w zakładzie związek 
zawodowy. Protestujemy przede 
wszystkim dlatego, że praco-
dawca łamie prawo i uważa, że 
nic się nie dzieje z tego powodu 
– tłumaczy Michał Pałasz, czło-
nek Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność”. 

– Chcemy, żeby prezes usto-
sunkował się do decyzji Państwo-
wej Inspekcji Pracy, która jedno-
znacznie przyznała nam rację w 
sprawie współczynnika korygu-
jącego – dodaje Maciej Sandak z 
organizacji zakładowej.

Prezes Cameron Thorpe, sze-
fujący DCT od początku tego 
roku, ani żaden z przedstawicieli 

zarządu firmy nie wyszedł do 
protestujących związkowców. 
Na kontenerach pojawiły się na-
tomiast billboardy, sugerujące, że 
dzięki kierownictwu pracownicy 
otrzymali znaczne podwyżki, a 
płace w DCT przewyższają śred-
nią krajową. Związkowcy sta-
nowczo dementują te informacje, 
wskazując, że ich wynagrodzenia 
są znacznie niższe od kwot pre-
zentowanych na billboardach. 

Dlaczego więc nowy zarząd 
DCT postanowił jednostronnie, 
bez uzgodnienia z organizacją 
związkową, o likwidacji jednego 
z elementów motywacyjnych, 
czyli współczynnika korygują-
cego w systemie premiowym? 
Łamiąc tym samym zawarty 
w wewnętrznym prawie, czyli 
ZUZP, zapisy? Zarząd argu-
mentuje, że zmiany w systemie 
premiowania wynikają z sytuacji 
operacyjnej firmy.

Pikietę wsparli między innymi 
związkowcy z Komisji Zakłado-
wej NSZZ „Solidarność” w Por-
cie Gdańsk i przedstawiciele ITF 
(International Transport Worker’s 
Federation). 

Przypomnijmy, że gdy po 
żmudnych, trwających ponad 
rok negocjacjach, związkowcy 
i zarząd DCT Gdańsk doszli 
do porozumienia i podpisali w 
kwietniu ub.r. zakładowy układ 
zbiorowy pracy wydawało się, że 
wzajemne relacje pracowników 
i zarządu terminalu będą ukła-
dały się co najmniej poprawnie. 
Jednak nowy zarząd postanowił 
jednostronnie, bez uzgodnienia 
z organizacją związkową, o li-
kwidacji jednego z  elementów 
motywacyjnych, czyli współ-
czynnika korygującego w sys-
temie premiowym. I to mimo że 
pakiet gwarancji pracowniczych 
obowiązuje przez trzy lata. 

 – Cały czas mamy poczu-
cie, że zarząd chce nas ograć. 
Oczekiwaliśmy, że podpisanie 
układu zakończy etap negocja-
cji i był wówczas pewien rodzaj 
satysfakcji. Zarząd jednostron-
nie zlikwidował współczynnik 
korygujący bez uzgodnienia z 
organizacją związkową. Takie 
działanie spowoduje nawet utra-
tę premii. Wiemy, że zarząd ma 
ostatnio dobre relacje z rządem, 

terminal odwiedzają prominentni 
ministrowie, ale my oczekujemy 
nie akcji promocyjnych, a respek-
towania naszych praw i spełnie-
nia postulatów – mówi Adam 
Piotrowski, przewodniczący KZ 
NSZZ „Solidarność” w DCT 
Gdańsk SA.

Przypomnijmy, że właśnie 
mija 10 lat działalności operacyj-
nej DCT Gdańsk, największego 
i jedynego głębokowodnego 
terminalu kontenerowego w Pol-
sce, zlokalizowanego na terenie 
Portu Północnego. DCT należy 
do Macquarie Group Limited z 
Sydney. 7 października br. w ter-
minalu gościł Mateusz Morawiec-
ki, wicepremier, minister rozwoju 
i finansów, mówiąc, iż dwa słowa 
wydają się dla DCT kluczowe: 
„tempo” i „rozwój”. Podkreślał, 
że DCT Gdańsk to niezwykle 
ważny projekt dla polskiej go-
spodarki oraz że Polska dzięki ta-
kim inwestycjom jak DCT może 
stać się hubem dla tej części Euro-
py. O problemach pracowniczych 
wicepremier nie mówił. 

Martyna Werra, ASG

Pikieta 
przed DCT  
o godne 
warunki pracy 
dokerów
„My chcemy spokojnie pracować, a nie pikietować”, „Re-
kordów wymagacie, a o pracowników nie dbacie” – te hasła 
towarzyszyły związkowcom z Organizacji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” podczas pikiety przed biurowcem głębokowod-
nego terminalu kontenerowego DCT. Pracownicy domagali się 
m.in. respektowania zapisów układu zbiorowego pracy.

Jest wstępne porozumienie w Bałtyckim Terminalu Zbożowym

Pracownicy DCT domagali się respektowania ustaleń zawartych w pakiecie gwarancji 
pracowniczych i czytelnych zasad premiowania.
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W czwartek i w piątek, 
19 i 20 października, 
w Operze Bałtyckiej 

przeprowadzono referendum 
strajkowe. Uczestniczyło w 
nim 137 osób. 119 opowie-
działo się za strajkiem, 17 bio-
rących udział w referendum 
było przeciwko, jeden głos był 
nieważny.  

– Mamy prawo do strajku. 
Zwolniony został nasz kole-
ga. Dyrektor opery Warcisław 
Kunc mówi o dalszych zwol-
nieniach. Grożą one m.in. 10 
artystom orkiestry. Uważamy 
te zapowiedzi za próbę za-
straszenia nas. Zapowiada się 
zwolnienia pracowników tech-
nicznych. Do spektakli już za-
mawiane są osoby z zewnątrz. 
W zamian obiecuje się nam 
nowe krzesła i pulpity. Czy 
krzesła i pulpity grają same? 
– mówi Anna Sawicka, kon-
certmistrz wiolonczel orkiestry 
Opery Bałtyckiej, przewodni-
cząca NSZZ „Solidarność” 
w operze.

Strajk rozpoczął się w so-
botę, 28 października br. ok. 
godz. 18.15. Tego dnia grano 
koncert „Requiem” francuskie-
go kompozytora Gabriela Fau-
ré, czyli najbardziej, po „Requ-
iem” Mozarta, znaną muzyczną 
mszę żałobną. Kiedy na scenie 
pojawił się ostatni chórzysta, 
artyści wstali. Przez 10 mi-
nut panowała cisza. Wstała 
też publiczność. Rozbrzmiały 
oklaski. Następnie odbył się 
koncert. Na bis dyrygent za-
proponował „In Paradisum”, 
ostatnią część „Requiem”. 

Przerwał oklaski i wyjaśnił, że 
wybór tego fragmentu wiąże 
się z żądaniem pozytywnego 
rozwiązania trudnej sytuacji 
w operze. Na widownię nie 
wpuszczono przedstawicieli 
mass mediów. Utrudniano też 
rozdawanie na chodniku przed 
operą ulotek informujących 
(w wersji polskiej i angielskiej) 
o strajku.  

Związkowcy zwracają 
uwagę na obniżenie poziomu 
artystycznego placówki, na 
przykład poprzez zatrudnianie 
członków orkiestry i chóru „na 
śmieciówki”. Argumentują, że 
śmieciówkami nie można upra-
wiać sztuki. 

Pracownicy opery spotkali 
się też ostatnio z Władysławem 
Zawistowskim, dyrektorem 
Departamentu Kultury Urzędu 
Marszałkowskiego. Przyszli, 
by się dowiedzieć szczegółów 
o sytuacji finansowej opery. 
Otrzymali enigmatyczne za-

zadłużoną, a zadłużenie pokrył 
Urząd Marszałkowski. 

Wobec dramatycznej sytu-
acji w Operze Bałtyckiej czas 
na reakcję i zaangażowanie 
pomorskich parlamentarzy-
stów, m.in. wiceministra kul-
tury i dziedzictwa narodowe-
go Jarosława Sellina, który w 
2015 roku został wybrany do 
Sejmu, kandydując w okręgu 
gdańskim, i został sekretarzem 
stanu w MKiDN. 

Przypomnijmy, że Prokura-
tura Rejonowa w Gdańsku pro-
wadzi postępowanie w sprawie 
o możliwości popełnienia prze-
stępstwa przez władze opery z 
zawiadomienia Państwowej 
Inspekcji Pracy o naruszenie 
praw pracowniczych i związ-
kowców, którzy zgłosili utrud-
nianie działalności związko-
wej.

Dopytywaliśmy więc mar-
szałka Mieczysława Struka o 
stanowisko urzędu.

– Proszę pamiętać o jed-
nym: marszałek województwa 
nie jest stroną w sporze zbio-
rowym pracowników opery z 
dyrektorem. Oczywiście, urząd 
reaguje na każdy zgłoszony 
sygnał, sposoby wyjaśniania 
mają bardzo różne formy, przy-
kładowo kontrole, prośby o do-
datkowe wyjaśnienia, udział 
w mediacjach, spotkania. Jeśli 
chodzi o kwestie wskazane 
przez PIP, większość zaleceń 
staramy się na bieżąco reali-
zować, zaś pozostałe czekają 
na rozstrzygnięcie w sądzie 
pracy – odpowiedział nam w 
jego imieniu rzecznik Michał 
Piotrowski.

Pracownicy Opery Bałtyc-
kiej nie chcą być pariasami 
sztuki. Apelowali też wielo-
krotnie do marszałka pomor-
skiego o interwencję wobec 
łamania praw pracowniczych 
w podległej samorządowi wo-
jewództwa Operze Bałtyckiej.  

„Apelujemy o powstrzyma-
nie niszczenia Opery Bałtyckiej 
i o odwołanie jej dyrektora” – 
napisali w petycji do marszał-
ka Mieczysława Struka artyści 
operowi oraz wspierający ich 
mieszkańcy Pomorza. 

Opera Bałtycka jest samo-
rządową tzw. marszałkowską 
artystyczną instytucją kultury. 
Pismo, wzywające do „opa-
miętania” i przyjrzenie się 
problemom w operze, zosta-
ło złożone 9 października br. 
w gabinecie marszałka. Tego 
też dnia przez godzinę przed 
wejściem do Urzędu Marszał-
kowskiego w Gdańsku stanęło 
z plakatami i transparentami 
kilkadziesiąt osób popierają-
cych postulaty pracowników 
Opery Bałtyckiej.

Poprzednie zgromadzenie 
publiczne w tym samym miej-

Requiem dla artystów Opery Bałtyckiej 
W ostatnią sobotę października w Operze Bałtyckiej odbył się strajk pracowników. Przed 
rozpoczęciem koncertu przez 10 minut artyści stali na scenie w milczeniu. Koncert rozpoczął 
się z opóźnieniem. Publiczność nagrodziła ich brawami. Dramatyczny protest artystów i pra-
cowników technicznych podległej marszałkowi pomorskiemu instytucji kultury ma związek 
z potwierdzonym przez inspekcję pracy łamaniem praw pracowniczych, zwolnieniem z pracy 
związkowego działacza Krzysztofa Rzeszutka, zapowiadanymi przez dyrekcję dalszymi zwol-
nieniami, które mają dosięgnąć ponad 20 osób, niejasną sytuacją finansową placówki i – jak 
twierdzą protestujący – brakiem zainteresowania ze strony Urzędu Marszałkowskiego. 
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Pikieta przed Urzędem Marszałkowskim, 9 października 2017 r. 

scu odbyło się 18 września 
2017 r., a konflikt zaczął się 
od sporu zbiorowego, potem 
był protest głodowy i apele do 
urzędników. 

Ta ważna dla Pomorza in-
stytucja nie może normalnie 
funkcjonować, skoro są tam 
łamane prawa pracownicze 
i od ponad roku trwa ostry 
spór pomiędzy pracownikami 
a dyrektorem Warcisławem 
Kuncem.

Związkowcy z NSZZ „So-
lidarność”, którzy czynnie an-
gażują się w spór, domagają 
się m.in. godnego traktowania 
pracowników, przywrócenia 
związkowca Krzysztofa Rze-
szutka do pracy, przestrzega-
nia pięciodniowego tygodnia 
pracy, sprawiedliwości w 
ocenie pracy, ucywilizowania 
warunków pracy, przewidy-
walnego planu pracy i troski o 
repertuar.  

Wśród protestujących po-
wszechna była opinia o regresie 
poziomu artystycznego opery i 
malejącej liczbie własnych peł-
nowymiarowych spektakli ope-
rowych oraz tanecznych.   

– Trudno też mówić o tym, 
że trzeba „ratować artystyczną 
kondycję” opery. To najwięk-
sza i najbardziej kosztowna 
instytucja kultury na Pomorzu. 
Otrzymuje dotacje samorządu 
wojewódzkiego w wysokości 
16,7 mln zł (w 2016 r.). Ze 
względu na wysokie koszty 
przedstawień i koncertów i 
stosunkowo małą widownię 
do każdego przedstawienia 
dopłacać trzeba znaczące 
sumy. A źródła finansowania 
są ograniczone, zwłaszcza po 
wycofaniu się ze współpracy 
spółek Skarbu Państwa czy 
braku zainteresowania proble-
mem ze strony Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. Tymczasem w tym 
roku udało się wystawić kil-
ka bardzo dobrze przyjętych 
premier, choćby „Pinokia”, 
„Nabucco” czy „Cyganerię”. 
Teraz na deski wchodzi „Sąd 
Ostateczny”, którego premiera 
odbędzie się 8 listopada – tyle 
rzecznik marszałka.

Jednak  „Nabucco”  po 
majowej premierze nie jest 
wystawiane. Artyści Chóru 
Opery Bałtyckiej podnosili, iż 
granulat użyty przy dekoracji 
spektaklu ujemnie wpływa na 
zdrowie, czuli się źle. W ope-
rze interweniowali inspekto-
rzy stacji sanitarno-epidemio-
logicznej, nakazując usunięcie 
fragmentów dekoracji z granu-
latu SBR, a gdański spektakl 
„Cyganerii” był oryginalną 
produkcją, tyle że… Theater 
Magdeburg.  

Artur S. GórskiPrzed gmachem Opery Bałtyckiej, 21 października.

ANNA SAWICKA: 
– Mamy prawo do 
strajku. Zwolniony 
został nasz kolega. 
Dyrektor opery 
Warcisław Kunc 
mówi o dalszych 
zwolnieniach. Grożą 
one m.in. 10 artystom 
orkiestry. Uważamy 
te zapowiedzi za 
próbę zastraszenia. 
Zapowiada 
się zwolnienia 
pracowników 
technicznych. 
Do spektakli już 
zamawiane są osoby 
z zewnątrz. 

pewnienia o wygospodarowa-
niu 400 tysięcy złotych oraz 
przypomniano im, że poprzed-
ni dyrektor zostawił instytucję 
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Trwa pat w negocjacjach w spółce Gdańskie Autobusy 
i Tramwaje. Dwa razy, czyli 16 i 19 października br., związ-
kowcy spotykali się z prezesem tej komunalnej spółki 
Maciejem Lisickim. Rozmawiali, bo trudno to nazwać ne-
gocjacjami. Spotkania nie przyniosły konkretnych ustaleń. 
Załoga jest zdeterminowana. 

Runda rozmów 19 października br. w siedzibie spółki przy 
ul. Jaśkowa Dolina zakończyła się po południu. Spisano 
protokół rozbieżności.

Pracownicy spółki GAiT domagają się podwyżki wynagrodzenia 
za godzinę pracy oraz zmian w zasadach premiowania i ich czytelnych 
reguł. Związki zawodowe przedstawiły prezesowi Maciejowi Lisic-
kiemu, byłemu wiceprezydentowi Gdańska, dzisiaj zarządzającemu 
spółką Gdańskie Autobusy i Tramwaje, postulat podniesienia pensji 
o około 600 złotych. W razie braku reakcji ze strony zarządu związ-
kowcy rozważają wejście w spór zbiorowy z pracodawcą. Pracownicy 
są bowiem zdeterminowani. Mówią o przemęczeniu, o wstawaniu do 
pracy o 3 nad ranem, o odstawaniu w korkach, stresie, dodatkowym 
obowiązku sprzedawania biletów, braku przerw na „pętlach”. 

– Jest pat. Nie ma żadnych postępów. My powiedzieliśmy swo-
je, a zarząd swoje. I na tym stanęło. Oczekujemy na rzeczowe 
rozmowy. Tu chodzi i o interesy pracownicze, i o sprawy miesz-
kańców, którym miasto ma zapewnić warunki do przemieszczania 
się w logiczny i bezpieczny sposób. Na tym etapie nie ma, nie-
stety, satysfakcjonujących pracowników propozycji, nie mówiąc 
o rozwiązaniu problemów – stwierdza Tadeusz Kornowski, prze-
wodniczący KZ NSZZ „Solidarność” Zakład Komunikacji Miej-
skiej sp. z o.o., przypominając, że warunki pracy motorniczych 
i kierowców powodują, że ludzie odchodzą. Już dzisiaj brakuje 
około 60 kierowców. W spółce GAiT zatrudnionych jest około 
800 kierowców i motorniczych.

– Wysłuchaliśmy przedstawicieli związków zawodowych, 
chcieliśmy też odnieść się do tego stanowiska, a także przedsta-
wić swoje propozycje. To się odbyło w dość konstruktywnej, ale 
burzliwej atmosferze. Wydaje mi się, że wszyscy gdzieś na końcu 
mamy interes zakładu pracy i pracowników – mówił 16 paździer-
nika, po pierwszej rundzie rozmów, Maciej Lisicki.

W czwartek, 19 października br. związkowcy zasiedli z preze-
sem Lisickim, by rozmawiać o poprawie warunków pracy, premiach 
i racjonalizacji wyznaczonych rozkładów jazdy. Po przemyśleniu 
tematów i dwóch dniach na przygotowanie propozycji w sprawie 
podwyżek płac, zapewnienia obsady kadrowej, korekty rozkładów 
jazdy i właściwej jakości taboru prezes GAiT zaproponował podnie-
sienie najniższej stawki godzinowej o 1,50 zł, z 13,50 zł do 15 zł. I to 
kosztem ścięcia premii i dodatku stażowego. A to nie satysfakcjonuje 
związkowców. Dali prezesowi Lisickiemu czas do 3 listopada br. 

Przypomnijmy, że w tym roku dawny ZKM zmienił nazwę na 
Gdańskie Autobusy i Tramwaje sp. z o.o.  Przewodniczącą Rady Nad-
zorczej jest wieloletnia miejska skarbnik Teresa Blacharska. Funkcję 
zgromadzenia wspólników pełni prezydent miasta Gdańska.

(asg)

Ksiądz Stanisław Bogdanowicz, 
kapłan skromny i wybitny
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Świętej pamięci ksiądz 
infułat  Stanisław 
Bogdanowicz był 

jednym z symboli powo-
jennego Gdańska, długolet-
nim proboszczem bazyliki 
Mariackiej, autorem ksią-
żek o architekturze i dzie-
jach gdańskich kościołów, 
bajkopisarzem (jako Stan 
Bogdan).  Represjonowa-
ny w latach 60., nie uległ 
systemowi komunistyczne-
mu. Angażował się w po-
moc opozycji. Nie lękał się 
odprawiać mszy świętych 
za ojczyznę i umieszczać 
epitafiów ku czci Żołnierzy 
Niezłomnych i ofiar totali-
taryzmów – sowieckiego i 
nazistowskiego. Zmarł 20 
października 2017 r. Prze-
żył 77 lat.

Ksiądz infułat Stani-
sław Bogdanowicz uro-
dził się 6 listopada 1939 
r. w Żwirynie nieopodal 
miasteczka Dryświaty. Jak 
wielu innych mieszkańców 
Wileńszczyzny, musiał 
opuścić rodzinne strony. 

Po ukończeniu Gdań-
skiego Seminarium Du-
chownego w 1962 r. przy-
jął święcenia kapłańskie. 
W okresie obchodów mi-
lenium chrztu Polski zna-
lazł się pod lupą komuni-
stycznych władz.  Urząd 
do spraw Wyznań czynił 
w kurii zarzuty o treść jego 
kazań i zablokował wyda-
nie paszportu na wyjazd na 
studia do Rzymu.

11 września 1966 r. 
ks. Bogdanowicz został 
aresztowany za „rozpo-
wszechnianie fałszywych 
wiadomości” po „zaaresz-
towaniu” przez władze 
wędrującej po kraju ko-
pii obrazu Matki Boskiej 
Częstochowskiej. Został 
osadzony w aresztach 
śledczych w Lublinie i 
przy ul. Rakowieckiej na 
Mokotowie, a następnie w 
październiku 1966 r. ska-
zany wyrokiem Sądu Po-
wiatowego w Lublinie na 
10 miesięcy więzienia w 
zawieszeniu na dwa lata.

W 1967 r. ukończył 
pedagogikę pastoralną na 
Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim. Pełnił służbę 
kapłańską m.in. w Prusz-
czu Gdańskim i w Sopo-
cie, w parafii pw. Andrzeja 
Boboli.

W G d a ń s k u  w  l a t a c h 
1975-1979 był proboszczem 
kościoła Niepokalanego Po-
częcia NMP przy ul. Łąkowej 
na Dolnym Mieście. Od 1979 
r. był proboszczem bazyliki 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny (NMP) w centrum 
Głównego Miasta.

Pod koniec lat 70. odprawiał 
msze święte z okazji zniesio-
nych świąt przypadających na 
3 maja i 11 listopada. Umoż-
liwiał prowadzenie w kościele 
głodówek w obronie areszto-
wanych 3 maja 1980 r. działa-
czy RMP Dariusza Kobzdeja i 
Tadeusza Szczudłowskiego. 

Upominał się o zwrot do świą-
tyń Pomorza zabytków sakralnych. 
Sprawował opiekę duszpasterską 
nad Polakami z Wileńszczyzny. 
Od lat 70. dopominał się o zwrot 
dzieł sztuki sakralnej przejętych 
z kościoła NMP przez państwo i 
przez trzy dekady odzyskał ponad 
150 zabytków.

Po wprowadzeniu stanu 
wojennego dawał schronienie 
działaczom „Solidarności”, 
pomagał im w ukrywaniu się. 
W styczniu 1982 r. odwiedzał 
internowanych w Iławie i za-
biegał u gen. Jerzego Andrze-
jewskiego o uwolnienie aresz-
towanych za organizowanie w 
grudniu 1981 r. strajku w por-
cie gdańskim. Przez okres sta-
nu wojennego odprawiane były 
w bazylice Mariackiej msze 
święte w intencji ojczyzny.  

Umożliwiał, mimo sprze-
ciwu władz, umieszczanie 
w kościele NMP tablic upa-
miętniających żołnierzy an-
tykomunistycznego podzie-
mia oraz ofiary sowieckich 
i niemieckich represji.

Był autorem kilkudzie-
sięciu książek o historii 
oraz architekturze i dziejach 
gdańskich kościołów, m.in. 
monografii „Kościół Gdań-
ski pod rządami komuni-
zmu 1945-1984” (2000), 
artykułów w prasie katolic-
kiej. Wśród jego prac są też 
m.in.: „Dzieła sztuki sakral-
nej w Bazylice Mariackiej 
w Gdańsku”, „Lech Kacz-
marek. Biskup Gdański”, 
„Karol Maria Splett. Biskup 
Gdański czasu wojny, wię-
zień specjalny PRL”. Pod 
pseudonimem Stan Bogdan 
pisał także bajki dla dzieci.

Ksiądz Bogdanowicz 
był odznaczony Krzyżem 
Komandorskim z Gwiazdą 
Orderu Odrodzenia Polski 
(2008), Honorowym Oby-
watelem Miasta Gdańska.

Pożegnaliśmy kapłana 
po uroczystościach pogrze-
bowych odprawionych 27 i 
28 października w bazylice 
Mariackiej.  Świętej pamię-
ci ksiądz Bogdanowicz spo-
czął w Krypcie Kapłanów 
Archidiecezji Gdańskiej. 

(asg)

Pat w komunikacji 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
naszego emerytowanego Kolegi  

z wydziału PW 2 i Ośrodka Westerplatte

ś.p.

Stanisława Lenarta
Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają 

Koleżanki i Koledzy z NSZZ „Solidarność”
    Stoczni Marynarki Wojennej S.A.

Z wielkim żalem pożegnaliśmy naszego Kolegę  
z Ośrodka Uzbrojenia i PW-10

ś.p.

Andrzeja Łuczaka
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego  

składają Koleżanki i Koledzy  
z NSZZ „Solidarność” Stoczni Marynarki Wojennej S.A.
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„Tydzień Akcji” odbywa się każdego roku w ramach 
ogólnoświatowych kampanii ITF przeciwko tanim banderom 
oraz tanim portom. 

W dniach 16-20 października 2017 r. odbył się doroczny 
„Tydzień akcji” w portach. Akcja ta ma już prawie 20-
-letnią tradycję i odbywa się każdego roku w ramach 

ogólnoświatowych kampanii ITF przeciwko tanim banderom oraz 
tanim portom. Włączają się do niej nie tylko pracownicy portów, 
ale i działacze związkowi oraz wolontariusze. W tym roku przed-
stawiciele związków zawodowych  zwracali uwagę na postępującą 
od początku transformacji w Polsce deregulację oraz liberalizację 
w dostępie do usług portowych w naszych portach. Skutkiem tego 
jest pogorszenie warunków pracy i płacy portowców, utrata tra-
dycyjnych miejsc pracy, utrata ochrony portowców wynikającej 
z układów zbiorowych pracy, masowe zatrudnianie pracowników 
portowych w systemie dorywczym. 

–  Chcemy też uaktywnić społecznych inspektorów pracy w ter-
minalach kontenerowych. Niedopuszczalne jest rozmocowywanie ła-
dunku czy kontenerów na redzie lub gdy statek dobija do kei, a tak się 
jeszcze zdarza. Marynarze nie mają przeszkolenia w tym zakresie. Są 
nawet, o czym wiemy, do tych prac przymuszani. Drugi aspekt akcji 
jest prowadzony pod kątem zakładowych układów zbiorowych pracy, 
ich zawierania i respektowania  – mówi Mariusz Połom, przewodni-
czący Krajowej Sekcji Portów Morskich NSZZ „Solidarność”.

W kontekście pracy marynarzy tegoroczny „Tydzień akcji” po-
święcony był przypadkom tzw. podwójnej czy raczej sfałszowanej 
księgowości. Wiąże się to z utratą należnych wynagrodzeń oraz 
kontroli wypełniania przez armatorów postanowień Konwencji o 
pracy na morzu (MLC, 2006).

 Innym zagadnieniem, dotyczącym pracy zarówno portowców, 
jak i marynarzy, są przeładunki wykonywane przez tych ostatnich. 
Zjawisko to zwiększa bezrobocie wśród polskich pracowników 
portowych oraz negatywnie wpływa na bezpieczeństwo i statku, 
i ładunku. Ponadto stanowi pogwałcenie układów zbiorowych 
pracy, którymi są objęte statki. Występuje też ryzyko odmowy 
marynarzowi lub jego rodzinie wypłacenia odszkodowania, jeśli 
dojdzie do wypadku podczas przeładunku.

– W tym roku w portach Gdyni i Gdańska przeprowadziliśmy 
kontrolę na 16 statkach. W trzech przypadkach stwierdziliśmy 
brak układów zbiorowych pracy, na trzech jednostkach z banderą 
narodową obowiązywały przepisy danego kraju, na pozostałych 
10 pływających pod tanimi banderami marynarze byli objęci ukła-
dami. Co prawda kontrakt jednego z marynarzy nie był zgodny z 
układem, ale sprawę tę skierowaliśmy do lokalnego związku za-
wodowego – mówi Grzegorz Daleki, inspektor Międzynarodowej 
Federacji Transportowców w portach Gdyni i Gdańska. Kontro-
la ITF spowodowała, że na jednym statku doszło do podpisania 
układu zbiorowego, na drugim prace nad układem przyspieszyły, 
a na trzecim armator podjął rozmowy z greckim związkiem zawo-
dowym w sprawie objęcia tej jednostki układem. – Nasza akcja 
przynosi konkretne efekty. Sytuacja poprawia się na statkach ta-
nich bander. Paradoksalnie rzecz biorąc, gorzej bywa na jednost-
kach bander narodowych, np. rosyjskich, które rzadko pokryte są 
zbiorowym układem pracy podpisanym z krajowym związkiem 
zawodowym. Marynarze coraz lepiej rozumieją korzyści wynika-
jące z przynależności do związku zawodowego, czego dowodem  
było zapisanie się do związków dwóch polskich marynarzy pły-
wających na statku norweskim – mówi Grzegorz Daleki. 

(mk, asg)

„Tydzień Akcji” 
przynosi efekty

Wyjątkowa płyta „Patronowi Solidarności”
W kościele pod wezwaniem Świętego 

Stanisława Biskupa Męczennika w Bo-
nisławiu k. Płocka 15 października swoją 
premierę miała płyta ,,Patronowi Solidarno-
ści” nagrana przez ks. kanonika Franciszka 
Kucia. Promocję płyty poprzedził, w scene-
rii wernisażu obrazów z wizerunkiem św. 
Jana Pawła II autorstwa Waldemara Cieśla-
ka, koncert słowno-muzyczny na motywach 
życia Ojca Świętego, przygotowany przez 
drużynę harcerską. W wypełnionym po 
brzegi kościele oprócz mieszkańców Boni-
sławia i okolic byli również: Grażyna Siemion, siostrzenica bł. ks. Jerzego Popiełuszki, ks. kanonik 
Czesław Banaszkiewicz,  Jan Marczak, postulator w procesie beatyfikacyjnym kapelana „Solidar-
ności”. Nie zabrakło również członków straży przy grobie ks. Jerzego, przedstawicieli miejscowych 
i regionalnych struktur „Solidarności” oraz przedstawicieli władz wojewódzkich, samorządowych, 
szkół i uczelni. Płytę można nabyć w ZRG NSZZ „Solidarność, pokój 105 (I piętro).

Śladami męczeńskiej śmierci
– Co roku w drodze do Warszawy na 

uroczystości upamiętniające męczeńską 
śmierć błogosławionego ks. Jerzego Po-
piełuszki nasza delegacja odwiedza Górsk 
i tamę we Włocławku, gdzie składamy 
kwiaty i zapalamy znicze – mówi Krzysz-
tof Żmuda, przewodniczący „Solidarności” 
w Remontowa Shipbuilding SA. Górsk leży 
przy drodze krajowej nr 80 łączącej Toruń z 
Bydgoszczą, tutaj w pobliskim lesie 19 paź-
dziernika 1984 r. uprowadzono ks. Jerzego. 
Zgromadzenie Świętego Michała Archanio-
ła w Górsku otworzyło kompleks muzealno-
-edukacyjny Centrum Edukacji Młodzieży 
im. ks. Jerzego Popiełuszki. 

Msza św. w 33 rocznicę śmierci Patrona „Solidarności”
 W kościele św. Stanisława Kostki na 

warszawskim Żoliborzu odprawiona zo-
stała msza św. w 33 rocznicę męczeńskiej 
śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki – Błogo-
sławiony ks. Jerzy przypomina, abyśmy w 
imię Jezusa Chrystusa nigdy nie chodzili na 
kompromisy, byśmy nie bali się cierpienia 
jako ceny za prawdę. Podobnie jak on, na-
wet w niektórych wypadkach, byśmy chcieli 
i potrafili poświęcić swoje życie – powie-
dział w homilii ks. bp Piotr Jarecki, biskup 
pomocniczy archidiecezji warszawskiej. W 
eucharystii sprawowanej w intencji rychłej kanonizacji bł. ks. Jerzego uczestniczyła rodzina bło-
gosławionego oraz Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność” wraz z prezydium Komisji 
Krajowej. O swoim patronie pamiętali związkowcy z całej Polski.

Pielgrzymka do Babich Dołów
W niedzielę, 22 października odbyła się 

XXIV Pielgrzymka Ludzi Pracy do Sanktu-
arium Matki Boskiej Licheńskiej w Gdyni 
Babich Dołach. Pielgrzymi po krótkiej mo-
dlitwie pod przewodnictwem księdza prałata 
Sławomira Decowskiego, archidiecezjalnego 
duszpasterza ludzi pracy, i złożeniu kwia-
tów pod pomnikiem Ofiar Grudnia 1970 r. 
ruszyli w drogę. Tradycyjnie towarzyszyły 
im sztandary związkowe i relikwiarz błogo-
sławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Po 
raz pierwszy podczas przemarszu emitowa-
ne były archiwalne kazania błogosławionego 
księdza Jerzego. Następnie, kierując się przez Obłuże i Oksywie, pątnicy dotarli do kaplicy w Babich 
Dołach, gdzie powitał ich ksiądz proboszcz Kordian Gulczyński. Po mszy świętej tradycyjnie wszyscy 
zebrani udali się na poczęstunek do Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich. 

Październik – miesiąc 
bł. księdza Jerzego 
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WYBORY W ZWIĄZKU

– Jakie znaczenie mają 
wybory dla funkcjonowania 
naszego Związku?

– NSZZ „Solidarność”, jak 
każda organizacja demokra-
tyczna, wyłania swoje władze 
w wyborach. Członkowie na-
szego Związku raz na cztery 
lata decydują, kto będzie kie-
rował ich organizacją. Wybory 
zaczynają się od podstawowych 
jednostek organizacyjnych 
Związku, a więc na szczeblu 
zakładu pracy. Następnie od-
bywają się wybory na szczeblu 
regionalnym i branżowym, 
a na koniec wybierane są wła-
dze krajowe Związku. Od tego, 
jakich liderów wybierzemy, 
zależy, jak nasza organizacja 
będzie działać. 

– Kiedy zaczynają się 
i kończą wybory na kadencję 
2018–2022?

– Tę kwestię reguluje uchwa-
ła Komisji Krajowej, która okre-
śla terminy wyborów jednostek 
podstawowych, regionalnych, 
branżowych i krajowych. I tak, 
w podstawowych jednostkach 
organizacyjnych Związku 
wybory powinny odbyć się 
w okresie od 1 listopada 2017 
r. do 31 marca 2018 r. Później 
odbędą się wybory na szcze-
blu regionalnym i branżowym. 
A na końcu, w terminie do 31 
października 2018 r., powinny 
odbyć się wybory ogólnokrajo-
wych władz Związku.

– Wybory władz na szcze-
blu organizacji zakładowych 
rozpoczną się 1 listopada, ale 
przecież już w niektórych or-
ganizacjach wybory trwają 
od jakiegoś czasu. 

– Wybory odbywają się 
w tych organizacjach, które 
zwołują nie zebrania człon-
ków, ale zakładowe zebrania 
delegatów. To delegatów na 
te zakładowe zebrania można 
było wybierać już od 1 wrze-
śnia. 

– Tak zapewne dzieje się 
w dużych organizacjach 
związkowych… 

– Albo takich, które są po-
rozrzucane po całej Polsce 
i muszą wybrać delegatów, aby 
następnie wybrać władze zakła-
dowe: przewodniczącego komi-
sji zakładowej lub międzyzakła-
dowej, samą komisję zakładową 
lub międzyzakładową, komisję 
rewizyjną. Zarząd Regionu 
Gdańskiego podjął uchwałę, że 
te wybory mogły się rozpocząć 
już od 1 września. 

– Czy macie informacje, 
że takie wybory się już od-
były?

Zaczynamy wybory
Zapytaliśmy STEFANA GAWROŃSKIEGO, przewodniczącego 
Regionalnej Komisji Wyborczej, o przebieg i uwarunkowania wyborów 
związkowych w „Solidarności” na kadencję 2018–2022.

– Jako pierwsza zgłosiła się 
Organizacja Międzyzakładowa 
NSZZ „Solidarność” w Gdań-
skiej Stoczni „Remontowa” 
im. Józefa Piłsudskiego, gdzie 
przewodniczący już nam złożył 
cały kalendarz wyborczy. W 
połowie października odby-
ły się wybory na pierwszych 
wydziałach, a skończą się do 
połowy listopada. 

– Procedura wyborcza 
wydaje się dość skompliko-
wana.

– Może tak się wydawać, 
ale te wybory tak wyglądają 
we wszystkich organizacjach 
związkowych. Czyli raz na 
cztery lata trzeba wybrać wła-
dze zakładowe i delegatów do 
wyższych struktur. Mamy go-
towe wzory dokumentów, pro-
tokoły, które zostały zatwier-
dzone przez Krajową Komisję 
Wyborczą. Otrzymać je można 
w siedzibie Zarządu Regionu, 
będą też do pobrania na naszej 
stronie internetowej (www.so-
lidarnosc.gda.pl). 

– Na co trzeba zwracać 
szczególną uwagę w czasie 
wyborów? Gdzie jest popeł-
nianych najwięcej błędów?

– Podstawową sprawą jest 
kworum, czyli na każdym ze-
braniu wyborczym musi być 
obecna i głosować co najmniej 
połowa członków Związku. 
Istotny dla skuteczności wy-
boru kandydata jest również 
fakt, że musi on otrzymać 
więcej niż połowę ważnie od-
danych głosów. Kandydat musi 
również znaleźć się na miejscu 
mandatowym. Na przykład, 
jeżeli mamy wybieraną ko-
misję zakładową, która ma 
liczyć pięć osób, to wybrana 
osoba musi się znaleźć wśród 
tych pięciu. Często występują 
problemy z liczbą głosów, są 
błędy i musimy to korygować, 
dlatego bardzo ważne jest, aby 
na takich wyborach była osoba 
nadzorująca z Regionalnej Ko-

misji Wyborczej, która będzie 
na to zwracała uwagę. 

– Czyli zamiar przepro-
wadzenia wyborów trzeba 
zgłosić do Regionalnej Ko-
misji Wyborczej?

– Tak, jest taki obowiązek, 
wynika on z Ordynacji Wybor-
czej. Zgłoszenia należy doko-
nać na 14 dni przed planowa-
nymi wyborami. Zgłoszenie 
musi być pisemne i zawierać 
termin, miejsce i godzinę wy-
borów. Wtedy na pewno na 
wyborach będzie przedstawi-
ciel RKW. Oczywiście może 
być jakieś spiętrzenie termi-
nów, ale w praktyce RKW 
obsługuje niemal 100 procent 
wyborów. Z ordynacji wynika 
też fakt, że RKW może nie 
uznać takich wyborów, jeżeli  
zebranie wyborcze nie zostanie 
zgłoszone. Jeżeli chodzi o dru-
ki wyborcze, tak jak mówiłem, 
będą one dostępne na naszej 
stronie internetowej bądź do-
stępne w siedzibie ZRG, ale 
także przedstawiciel RKW ja-
dący na wybory będzie miał ze 
sobą komplet takich druków. 

– Gdzie konkretnie nale-
ży zgłaszać zamiar przepro-
wadzenia wyborów? Gdzie 
można uzyskać informacje 
czy porady?

– Jeszcze na ten temat 
roześlemy korespondencję 
do wszystkich organizacji 
związkowych, która zawie-
rać będzie nową Ordynację 
Wyborczą, uchwałę Komisji 
Krajowej o kalendarzu wy-
borczym, a także uchwałę na 
temat kalendarza wyborczego 
przyjętą przez Zarząd Regio-
nu Gdańskiego. Informacje na 
temat wyborów można prze-
syłać na następujące maile: 
s.gawronski@solidarnosc.gda.pl
i.jenda@solidarnosc.gda.pl, 
k.sak@solidarnosc.gda.pl.

Rozmawiała 
Małgorzata Kuźma

Uchwała nr  8/2017
Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” w sprawie 
wyborów związkowych 
w Regionie Gdańskim 
na kadencję 2018–2022

I. Na podstawie Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”, Za-
rząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” uchwala poniższe 
zasady wyborcze przy wyborze delegatów i elektorów na WZD 
Regionu obowiązujące w Regionie Gdańskim NSZZ „Solidar-
ność”:
1. Minimalna wielkość naturalnego (samodzielnego) okręgu wy-

borczego przy wyborze delegatów na WZD Regionu wynosi 
105 członków.
Delegaci są wybierani według następującego klucza:
a) od 105 do 210 członków – 1 delegat,
b) od 211 do 420 członków – 2 delegatów,
c) od 421 do 630 członków – 3 delegatów,
d) od 631 do 840 członków – 4 delegatów,
e) od 841 do 1050 członków – 5 delegatów,
f) od 1051 do 1260 członków – 6 delegatów,
g) od 1261 do 1470 członków – 7 delegatów,
h) od 1471 do 1680 członków – 8 delegatów,
i) i dalej na każde rozpoczęte 210 członków 1 delegat.

1. Elektorów na zebranie wyborcze elektorów (w organizacjach 
liczących do 104 członków), w okręgach łączonych wybiera 
się wg klucza: 1 elektor na każde rozpoczęte 15 członków 
związku (do 15 członków – 1 elektor, od 16 do 30 człon-
ków – 2 elektorów, od 31 do 45 członków – 3 elektorów, 
od 46 do 60 członków – 4 elektorów, od 61 do 75 człon-
ków – 5 elektorów, od 76 do 90 członków – 6 elektorów i 
powyżej 91 członków – 7 elektorów).

2. Podstawą do zweryfikowania ilości członków w danej organi-
zacji związkowej są kwestionariusze  informacyjne składane 
do Zarządu Regionu  przez organizacje za okres II półrocza 
2016 r. i  I półrocza 2017 r.

3. Termin rejestracji przez RKW protokołów z wyboru elektorów  
w okręgach łączonych upływa 1 marca  2018 r.

4. Termin rejestracji przez RKW protokołów z wyboru delegatów 
na WZD Regionu upływa 15 kwietnia 2018 r.

5. W związku z powyższymi ustaleniami organizacje zakładowe, 
międzyzakładowe, podzakładowe, oraz oddziałowe rejestro-
wane w Regionie Gdańskim liczące 105 i więcej członków sta-
nowią naturalne (samodzielne) okręgi wyborcze przy wyborze 
delegatów na WZD Regionu.

6. Organizacje zakładowe, międzyzakładowe, podzakładowe 
oraz oddziałowe rejestrowane w Regionie Gdańskim liczące 
do 104 członków tworzą okręgi łączone. Przy tworzeniu łą-
czonych okręgów  wyborczych zaleca się stosowanie poniż-
szych zasad:
a) w skład okręgu wyborczego łączonego wchodzą tylko te 

organizacje, które dokonały wyboru i rejestracji elektorów,
b) okręg łączony powinien być okręgiem co najmniej 2-man-

datowym (obejmować co najmniej 211 członków),
c) okręg powinny tworzyć komisje tej samej branży,
d) okręg powinny tworzyć komisje z tego samego terenu 

(miasta, oddziału),
e) w wyjątkowych sytuacjach RKW może wyrazić zgodę  na 

utworzenie okręgu łączonego 1-mandatowego.
1. Komisje oddziałowe i podzakładowe rejestrowane w regio-

nie na podstawie §24 Statutu zobowiązane są do utworzenia 
wspólnego okręgu wyborczego.
Zamiar utworzenia łączonych okręgów wyborczych komisje 

powinny zgłosić do 15 lutego 2018 r. Po upływie tego terminu 
RKW utworzy łączone okręgi wyborcze z pozostałych organizacji 
zakładowych, które dokonały wyboru elektorów.

Organizacje, które nie przeprowadzą wyboru elektorów do 28 
lutego 2018 r. nie zostaną uwzględnione w tworzeniu okręgów 
łączonych przed WZD Regionu na kadencję 2018–2022.  Nadzór 
nad przebiegiem wyborów w  Regionie Gdańskim sprawuje Re-
gionalna Komisja Wyborcza (RKW).

ZR przypomina o bezwzględnym stosowaniu uchwały KK nr 
11/09  w sprawie ankiet osobowych (załącznik nr 1).

II. Na podstawie uchwały KK nr 5/17 § 1 ust.1 pkt 4, w sprawie 
kalendarza wyborczego na kadencję 2018–2022, Zarząd Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” postanawia, że wybory w ko-
łach, organizacjach oddziałowych, wydziałowych i podzakłado-
wych oraz wybory delegatów  na zakładowe i międzyzakładowe 
zebrania delegatów w Regionie Gdańskim NSZZ „Solidarność” 
rozpoczną się od 1 września 2017 r.

Gdańsk 5.06.2017 r.
Bogdan Olszewski

sekretarz ZRG  NSZZ „Solidarność”
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SPOŁECZEŃSTWO

Trudno przy tym oprzeć się 
wrażeniu, że rządzący kal-
kulują, które zmiany w or-

dynacji spowodują, że to właśnie 
ich formacje uzyskają w wyborach 
najkorzystniejsze rezultaty. Ordy-
nacja, a właściwie sposób liczenia 
głosów, ma bowiem wpływ na 
ostateczny wynik wyborów. Prze-
konał się o tym chociażby SLD, 
który miał swego czasu wynik 
lepszy niż PiS, zdobywając 41 
procent w wyborach z 2001 roku. 
Wówczas jednak Sojusz zdobył 
mniej, bo 216 mandatów, gdyż 
wcześniej Sejm głosami AWS, 
Unii Wolności oraz PSL zmienił 
ordynację wyborczą z metody 
d’Hondta na zmodyfikowanego 
Sainte-Laguë’a. 

Podobnie mniejszy bonus 
uzyskała w 2007 r. PO. Prawo 
i Sprawiedliwość ze swoim 
wynikiem wyborczym 37,58 
proc. z 2015 r. może rządzić 
samodzielnie. Ma 235 manda-
tów w 460-osobowym Sejmie i 
większość bezwzględną.  

W wyborach samorządo-
wych w 2014 roku z kolei swo-
isty handicap uzyskał PSL. Lu-
dowcy znaleźli się bowiem na 
pierwszym miejscu książeczki 
do głosowania.  

Większościowa  
czy proporcjonalna

Prawdopodobne jest zastąpie-
nie ordynacji większościowej w 
gminach ordynacją proporcjonal-
ną. Do 2014 r. o systemie głosowa-
nia w gminach decydowała liczba 
mieszkańców. W tych powyżej 20 
tys. mieszkańców obowiązywała 
ordynacja proporcjonalna, a w 
pozostałych – większościowa. W 
2014 r. ordynację większościo-
wą wprowadzono w gminach, 
niezależnie od liczby mieszkań-
ców, a zasadę proporcjonalności 
utrzymano w miastach na pra-
wach powiatu (w województwie 
pomorskim to Gdańsk, Gdynia, 
Sopot i Słupsk).  Jak to się prze-
kłada na wynik? Ordynacja pro-
porcjonalna sprawia, że partia bez 
rozpoznawalnego kandydata, za to 
z poparciem w skali kraju, może 
nie przegrać na poziomie gminy z 
lokalnymi autorytetami.  

JOW

Zwolennicy jednomanda-
towych okręgów wyborczych 

podkreślają, że jest to naj-
prostszy system wybierania 
przedstawicieli, wynikający z 
definicji demokracji, w której 
prawo stanowi wola większo-
ści, parlament jest sprawny (w 
przypadku jednomandatowych 
okręgów „pierwszy na mecie” 
– bierze pulę), a wybrani kandy-
daci ponoszą osobistą odpowie-
dzialność za swoje działania.  

Zwolennicy JOW argumen-
tują, iż obecnie nie głosujemy 
na obywatela, tylko na tego, 
kogo pokazał nam palcem par-
tyjny lider, kolejność na liście 
ustala partyjny wódz w sposób 
proporcjonalny do stopnia po-
słuszeństwa, a w systemie list 
partyjnych wypaczony zostaje 
proces kandydowania, który 
zależy od decyzji gremiów par-
tyjnych. Wprowadzenie jedno-
mandatowych okręgów wybor-
czych pozwoli – ich zdaniem 
– na zwiększenie identyfikacji 
wyborców z radnymi. 

Ale uwaga! W przypad-
ku JOW-ów możliwy jest 
inny scenariusz. Jeżeli nie 
ma drugiej tury wyborów, wy-
grywa kandydat z największą 
liczbą głosów. Teoretycznie, 
przy dużej liczbie kandydatów 
i rozdrobnieniu głosów, wy-
grać może ten, który uzyskał 10 
proc. Może więc okazać się, że 
reprezentację miałoby 10 proc. 
wyborców, a pozbawione było-
by jej 90 proc. Musimy więc od-
powiedzieć sobie na pytanie, czy 
JOW-y mają być systemem z 
drugą turą, czy nie?

Jak się to przełoży na wynik? 
W wyborach do Senatu mamy 
już system bardzo zbliżony do 
JOW-ów. Z kolei w 2014 r. PSL 
zdobyło przewagę w głosach w 
największej liczbie powiatów. 
Zgarnęłoby więc najwięcej 
mandatów w JOW-ach. Kolejne 
byłyby PiS i PO. 

Kto liczy głosy?

Nad poprawnością wyborów 
czuwa Państwowa Komisja 
Wyborcza. Ważność wyborów 
do Sejmu i Senatu zatwierdza 
Sąd Najwyższy. Nie zdarzyło 
się, by je zakwestionował. W 
skład PKW wchodzi 9-osobowy 
skład sędziowski i 50 komisarzy 
wyborczych. To oni, wspólnie 
z samorządami, powołują te-
rytorialne komisje wyborcze, 

nadzorują przestrzeganie pra-
wa wyborczego, rozpatrują 
skargi na działalność komisji 
wyborczych czy podają zbior-
cze wyniki wyborów. Wyborcy 
przysługuje prawo zgłoszenia 
do Sądu Najwyższego protestu 
przeciwko ważności wyborów. 

Co na to konstytucja? 

Jej art. 95 stanowi, iż władzę 
ustawodawczą w Rzeczypo-
spolitej Polskiej sprawują Sejm 
i Senat. W rozdziale Wybory i 
Kadencja art. 96 określa, iż Sejm 
składa się z 460 posłów. Wybory 
do Sejmu są powszechne, równe, 
tajne, bezpośrednie i proporcjo-
nalne. Z tym, że 5-procentowy 
próg wyborczy powoduje, iż po-
jawia się element większościowy. 
W pełni proporcjonalne wybory 
(bez progu) odbyły się w 1991 r. 
Do Sejmu weszli kandydaci 29 
ugrupowań (11 po 1 mandacie), 
które uzyskały od 12,32 proc. 
głosów do 0,02 proc. 

Próg wyborczy wprowadzo-
no w 1993 r. w wyborach do Sej-
mu, a od 1998 r. w wyborach do 
sejmików, rad powiatów i rad w 
miastach na prawach powiatów. 
W wyborach do Sejmu stosuje 
się w skali kraju próg 5 proc. 
głosów dla partii i dla komitetów 
wyborczych wyborców oraz 8 
proc. dla koalicji. Z progu wy-
borczego zwolnione są komitety 
wyborcze wyborców mniejszo-
ści narodowych i etnicznych. 

Zasady

Wybory są tajne, równe, 
powszechne, proporcjonalne 
oraz bezpośrednie. Zasady te są 
fundamentem demokratycznych 
wyborów.

Zasada bezpośredniości 
wyborów polega na tym, że 
oddaje się głos na konkretnego 
przedstawiciela, przesądzają o 
składzie wybieranego organu. 
W wyborach prezydenckich 
głosujemy na konkretną osobę, 
zaś w wyborach sejmowych na 
konkretnych kandydatów z listy. 
Wybory bezpośrednie to wybory 
jednostopniowe, w odróżnieniu 
od wyborów pośrednich, gdy 
głosujemy na elektorów, a na-
stępnie kolegium elektorów wy-
bierze elektów na stanowisko.  

Wybory powszechne ozna-
czają, że wszyscy powyżej 18 
roku życia, którym nie odebra-
no tego prawa sądownie, mają 
prawo głosu. 

Wybory równe są przepro-
wadzone według zasady jeden 
człowiek – jeden głos. 

Wybory tajne oznaczają, że 
nikt nie ma prawa sprawdzić, 
na kogo głosujemy. 

Wybory proporcjonalne 
oznaczają, że jeżeli jedna par-
tia dostała dwa razy więcej gło-
sów od drugiej, ma dwa razy 
więcej mandatów. Tu uwaga na 
element większościowy przy 
progach, czyli partia, która nie 
uzyska 5-procentowego popar-
cia, nie wchodzi do Sejmu.

Artykuł 97 konstytucji okre-
śla, iż Senat składa się ze 100 
senatorów. Podobnie jak do 
Sejmu wybory do Senatu są po-
wszechne, bezpośrednie i odby-
wają się w głosowaniu tajnym. 
Ale już nie są proporcjonalne. 
Są większościowe.   

Kto może być 
wybrany?

Artykuły 99 i 100 Konstytu-
cji RP stanowią, iż wybrany do 
Sejmu może być obywatel pol-
ski mający prawo wybierania, 
który najpóźniej w dniu wybo-
rów kończy 21 lat, a do Senatu 
obywatel polski mający prawo 
wybierania, który najpóźniej w 
dniu wyborów kończy 30 lat. 
Wybrana do Sejmu lub do Se-
natu nie może być osoba ska-
zana prawomocnym wyrokiem 
na karę pozbawienia wolności. 
Kandydatów na posłów i sena-
torów mogą zgłaszać partie 
polityczne oraz wyborcy.  

Zasady i tryb zgłaszania 
kandydatów i przeprowadza-
nia wyborów oraz warunki 
ważności wyborów określa 
kodeks wyborczy, który wszedł 
w życie 1 sierpnia 2011 r. Pra-
wo wyborcze zawiera przepi-
sy dotyczące wyborów parla-
mentarnych, prezydenckich, 
samorządowych i do Parla-
mentu Europejskiego, przepi-
sy o warunkach ich ważności i 
przepisy karne za przestępstwa 
przeciwko wyborom.

Uwaga. Mandatu posła nie 
można łączyć z funkcją prezesa 
NBP, prezesa NIK, rzecznika 
praw obywatelskich, rzecz-
nika praw dziecka, członka 
Rady Polityki Pieniężnej, 
członka Krajowej Rady Radio-
fonii i Telewizji, ambasadora, 
z zatrudnieniem w Kancela-
rii Sejmu, Kancelarii Senatu, 
Kancelarii Prezydenta RP, w 
administracji rządowej. Zakaz 
nie dotyczy ministrów i sekre-
tarzy stanu. 

Posłowie są przedstawicie-
lami narodu, ale nie wiążą ich 
instrukcje wyborców.

 Okręgi

Obecnie jest w Polsce 41 
okręgów wyborczych do Sej-
mu. Być może będzie ich 100, 
takie głosy się pojawiają z krę-

gów PiS. Wybiera się w nich 
od 7 do 20 posłów. Najwięcej 
w okręgu nr 19 w Warszawie 
– 20. W okręgu gdańskim wy-
bieramy 12, a w gdyńskim 14 
posłów. W wyborach do Sena-
tu kraj podzielony jest na sto 
jednomandatowych okręgów 
wyborczych.   

Jak przeliczyć głosy na 
mandaty?

Jeżeli jest duża różnica mię-
dzy pierwszą a drugą partią, 
metoda d’Hondta faworyzuje 
zwycięzców. Jeżeli między 
partią A (zwycięską) a partią B 
(drugą) jest 5 proc. różnicy, to 
metoda d’Hondta nie promuje 
żadnej, ale jeśli różnica wynosi 
już 15 proc. poparcia, to promu-
je zwycięzcę kosztem pozosta-
łych list kandydatów biorących 
udział w wyborach. Zatem im 
większa liczba głosów na listę 
oraz im wyższa przewaga nad 
konkurentami, tym lepiej dla 
zwycięzcy. Podstawą mandatów 
jest podzielenie liczby ważnie 
oddanych głosów na każdą li-
stę przez 1, 2, 3 itd. Listy, które 
otrzymały największą liczbę 
głosów, mają większe ilorazy, 
a im są one wyższe, tym lista 
zwiększa swoje szanse na zdo-
bycie pierwszego i kolejnych 
mandatów w okręgu.  

Ważne: To, czy dana lista 
przekroczyła, czy też nie, próg 
wyborczy w skali kraju, prze-
kłada się na podział mandatów 
w okręgach.  

Inna metoda André Sainte-
-Laguë jest oparta na propor-
cjonalnej reprezentacji z listami 
partyjnymi. Uważana za najbar-
dziej proporcjonalnie odwzoro-
wującą wyniki głosowań polega 
na znalezieniu największych, 
kolejno po sobie następujących 
ilorazów z liczby uzyskanych 
głosów. Podziału dokonuje się, 
dzieląc liczbę głosów przypa-
dających każdemu komitetowi 
wyborczemu przez kolejne licz-
by nieparzyste: 1, 3, 5, 7 itd. Z 
tak obliczonych ilorazów dla 
wszystkich komitetów wybiera-
nych jest tyle największych, ile 
jest mandatów do obsadzenia. 

Przy liczeniu głosów waż-
na jest więc metoda liczenia 
głosów, frekwencja, liczba 
komitetów ponad progiem. 
Diabeł, czyli szczegół, tkwi w 
metodzie d’Hondta.  W 2015 
r. komitety, które mają dzisiaj 
posłów, dostały 83 proc. gło-
sów. Duża pula głosów została 
oddana na ugrupowania, które 
nie przekroczyły progu wy-
borczego i zwycięzca wziął 
największą premię.  

Metodę d’Hondta oprócz 
Polski (z wyłączeniem wy-
borów w 1991 r. i w 2001 r.) 
stosuje się m.in. w Austrii, 
Finlandii, Izraelu, Holandii i 
Hiszpanii. 

Artur S. Górski

Głos na wagę demokracji 
ORDYNACJA WYBORCZA

Przed nami wybory samorządowe na jesieni 2018 r., a za 
dwa lata parlamentarne. O konieczności zmian w prawie 
wyborczym mówi się od ponad ćwierć wieku. Poczynając od 
argumentacji o zaletach i wadach jednomandatowych okrę-
gów wyborczych, a na pomyśle PiS o dwóch osobnych komi-
sjach do wydawania kart i do liczenia głosów, o kamerach 
internetowych w lokalach wyborczych, dwukadencyjności 
włodarzy i zmianie liczby okręgów wyborczych, kończąc.  
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Gorzej niż za komuny
Po przemianach ustrojo-

wych Polacy tak zachłysnęli 
się wolnym rynkiem, że nawet 
nie zauważyli, gdy zmieniły się 
ich priorytety i przyzwyczaje-
nia. Wielu z nas zaczęło uzna-
wać, że zakupy w niedzielę to 
zdobycz cywilizacyjna i znak, 
że dołączyliśmy do państw 
rozwiniętych. Po latach stania 
w kolejkach i pustych sklepów 
wreszcie mogliśmy kupować, 
jedynym ograniczeniem była 
zasobność portfela. Nie zauwa-
żyliśmy, że w pewnym mo-
mencie się w tym wszystkim 
zagubiliśmy. Dla wielkich za-
granicznych sieci handlowych 
Polska po upadku komunizmu 
stała się prawdziwym eldorado. 
Korzystne dla zagranicznych 
inwestorów ulgi i zwolnienia 
podatkowe, tani oraz pozba-
wieni praw pracownicy (dopie-
ro po latach w hipermarketach 
zaczęły powstawać związki za-
wodowe), handel we wszystkie 
dni tygodnia. Polacy wszyst-
ko, co napływało z zagranicy, 
przyjmowali z wdzięcznością 
i z poczuciem, że tak właśnie 
buduje się kapitalizm. Kilka lat 
po upadku PRL-u okazało się, 
że w Polsce warunki pracy pra-
cowników handlu są gorsze niż 
za komuny. Dopiero po czasie 
przyszła refleksja. Tym bar-
dziej że okazało się, iż w wielu 
zachodnich, wysoko rozwinię-
tych krajach handel w niedzielę 
jest zakazany lub ograniczony. 
Handlowa niedziela nie jest 
więc wyznacznikiem rozwoju 
cywilizacyjnego.

W 2007 roku „Solidarność” 
wywalczyła ograniczenie han-
dlu w 12 świąt religijnych 
i państwowych. Nieprawdzi-
we okazały się prognozy, że 
nastąpią masowe zwolnienia 
pracowników, a Polacy nie 
będą mogli zrobić zakupów 
na wolne dni. Błędne były 
też opinie mówiące o stratach 
finansowych, jakie poniosą 
handlowcy, a co za tym idzie 
i gospodarka. NSZZ „Solidar-
ność” przeanalizował w 2015 
roku dwa dni świąteczne: świę-
to Trzech Króli i Boże Ciało. 
Okazało się, że dwa dni przed 
tymi świętami sklepy wyge-
nerowały obroty większe od 2 
do 8 procent niż rok wcześniej 
w trzy kolejne dni tygodnia, 
włącznie z niedzielą. W 2010 

roku dzięki inicjatywie oby-
watelskiej, na czele której 
stanął prezydent Łodzi Jerzy 
Kropiwnicki, Polacy odzyska-
li zabrane im przez komuni-
stów święto Trzech Króli. Co 
prawda przy jego uchwalaniu 
Platforma Obywatelska pod-
jęła próbę odebrania polskim 
pracownikom prawa do dnia 
wolnego w przypadku, jeśli 
święto przypada w sobotę. 
Skargę w tej sprawie do Try-
bunału Konstytucyjnego zło-
żyła „Solidarność” i tę sprawę 
wygrała. Dzięki temu dzisiaj 
pracownicy mają prawo do 
dodatkowego dnia wolnego za 
dzień świąteczny, który przy-
pada w sobotę. 

Odzyskać niedzielę

Teraz przyszedł czas na od-
zyskanie niedziel. We wrześniu 
2016 roku NSZZ „Solidarność” 
wraz z kilkunastoma organiza-
cjami, w tym zrzeszającymi 
pracodawców z branży han-
dlowej oraz stowarzyszeniami 
społecznymi, złożył projekt 
obywatelski ograniczający 
handel w niedzielę, który zo-
stał poparty przez ponad pół 
miliona obywateli. Projekt za-
kłada zakaz handlu w niedzielę 
z wyłączeniem kilku niedziel 
w roku. Zgodnie z jego za-
pisami otwarte mogłyby być 
sklepy, w których sprzedaje 
sam właściciel. Wyjątkiem 
mają być również m.in. stacje 
benzynowe, piekarnie, apteki, 
kioski i kwiaciarnie. Inicja-
torzy projektu ustawy w jego 
uzasadnieniu powołali się na 
ustawodawstwo wielu europej-
skich krajów, w których handel 
w niedzielę podlega ograni-
czeniom. Zwolennicy zakazu 
handlu w niedzielę uzasadnia-
ją potrzebę jego wprowadze-
nia względami społecznymi, 
przede wszystkim poprawą 
sytuacji pracowników handlu. 
Trwające w Sejmie od dwóch 
lat prace ostatnio przyspieszy-
ły, jednak kierunek, w którym 
idą, odbiega od tego, zawartego 
w projekcie obywatelskim fir-
mowanym przez „Solidarność”. 
Główna zmiana dotyczy liczby 
wolnych niedziel. Projekt oby-
watelski zakładał ograniczenie 
handlu we wszystkie niedziele, 
za wyjątkiem kilku poprzedza-
jących święta. Przyjęty w ko-

misji sejmowej projekt mówi 
o dwóch handlowych niedzie-
lach w miesiącu. 

– To, co wyszło z komisji 
sejmowej, to już nie jest pro-
jekt obywatelski. My już nie 
mamy z tym projektem nic 
wspólnego. Oczekujemy, że w 
drugim czytaniu posłowie PiS, 
szczególnie członkowie „So-
lidarności”, zgłoszą poprawki 
przywracające wszystkie nie-
dziele – powiedział podczas 
konferencji prasowej szef „So-
lidarności” Piotr Duda.

Nic nie zastąpi 
niedzieli

Wolna od pracy niedziela to 
zdaniem niektórych najstarsze 
przykazanie socjalne świata. 
Już w samej etymologii sło-
wa niedziela zawiera się istota 
tego dnia. Niedziela pochodzi 

do prasłowiańskiego ne dělatĭ 
‛nie działać = nie pracować’. 
W pozostałych językach sło-
wiańskich nazwa nawiązuje 
do obowiązku powstrzymania 
się od pracy: np. czes. neděle, 
chorw. nedjelja. W Niemczech 
niedziela objęta jest ochroną 
konstytucyjną. Artykuł 140 
niemieckiej ustawy zasadniczej 
stanowi mianowicie, że nie-
dziela jest dniem „odpoczyn-
ku i duchowego wytchnienia”. 
Dwukrotne próby poluzowania 
ograniczeń handlu w niedzielę 
spotkały się ze zdecydowaną 
reakcją niemieckiego Federal-
nego Trybunału Konstytucyj-
nego. W jednym z wyroków 
sędziowie orzekli, że dni świą-
teczne (także niedziela) służą 
ogólnemu odpoczynkowi po 
pracy, odprężeniu i pogłębia-
niu wzajemnych więzi rodzin-
nych i dlatego musi pozostać 

wolna, aby zasada niedzielne-
go spokoju pozostała nienaru-
szalna.

Również w Niemczech zro-
dził się pomysł walki o wolną 
od handlu i pracy niedzielę na 
forum Parlamentu Europejskie-
go, którego inicjatorem jest 
europoseł Martin Kastle z ba-
warskiej Unii Chrześcijańsko-
-Społecznej.

Istnienie jednego wspól-
nego „świątecznego” dnia 
(różniącego się od dni po-
wszednich) dla społeczności 
to nie tylko sprawa religijna, 
to kwestia poczucia wspól-
noty i tożsamości. Prawo do 
odpoczynku z rodziną jest 
wartością humanistyczną, 
niezależną od wyznawanego 
światopoglądu. Niedziela jest 
już jedną z ostatnich instytu-
cji tworzących zbiorową toż-
samość wspólnot: począwszy 

Ale za to niedziela będzie dla nas 
Tak w latach 60. śpiewali Niebiesko-Czarni. Niestety, 
dla blisko 1,5 miliona pracowników handlu i ich rodzin 
piosenka ta od wielu lat jest nieaktualna. Za komuny 
niedziela była dniem wolnym, później „Solidarność” 
zawalczyła o wolne soboty. A gdy przyszedł kapitalizm 
nagle okazało się, że niektórzy Polacy nie tylko nie mają 
wolnych sobót, ale i niedziel, i to wszystko w imię wol-
ności i postępu.

RAPORT „MAGAZYNU SOLIDARNOŚĆ”
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51%

43%
Zamknięte 
w każdą 
niedzielę

30%

Otwarte trzy 
niedziele 

w miesiącu

9%

Otwarte dwie 
niedziele

w miesiącu

9%

Otwarte 
jedną 

niedzielę
w miesiącu

3%

Trudno 
powiedzieć

6%

Otwarte 
w każdą niedzielę

Który model handlu w niedzielę jest najlepszy?
Sklepy powinny być:
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od rodziny poprzez wspólnoty 
parafialne, lokalne, regional-
ne i narodowe po wspólnotę 
europejską. Oczywiście, są 
zawody wymagające pracy w 
niedzielę, ale to nie powód, 
aby rozszerzać je na coraz to 
nowe dziedziny życia. W koń-
cu może się okazać, że jeżeli 
mogą być w niedziele otwarte 
sklepy, to dlaczego nie urzędy, 
banki czy szkoły. 

Negatywnych skutków pra-
cy w niedzielę doświadczają 
nie tylko pracownicy sklepów, 
wśród których dominują ko-
biety, ale także ich rodziny. 
Odebrany dzień w tygodniu, 
gdy dziecko w godzinach od 8 
do 15 jest w szkole, to nie to 
samo, co cała wolna niedziela. 
A co z samotnymi rodzicami, 
w niedziele przecież nie dzia-
łają żłobki i przedszkola. 

– Chodzi o jakość, a nie 
tylko ilość czasu poświęcane-
go dziecku. Badania pokazują, 
że ten czas jest nie do nadro-
bienia. Inaczej dzieci spędzają 

PIOTR DUDA: 
– To, co wyszło z komisji sejmowej, to już nie 
jest projekt obywatelski. My już nie mamy 
z tym projektem nic wspólnego. Oczekujemy, 
że w drugim czytaniu posłowie PiS, szczególnie 
członkowie „Solidarności”, zgłoszą poprawki 
przywracające wszystkie niedziele. 

czas z rodzicami w dzień wol-
ny od szkoły, a inaczej w tygo-
dniu – zwraca uwagę dr Kata-
rzyna Orlak ze Stowarzyszenia 
Zdrowa Praca, z badań której 
wynika, że aż 80 procent pra-
cujących w niedzielę matek 
nie chce tego robić. Natomiast 
sondaż przeprowadzony przez 
Instytut Medycyny Pracy 
w Łodzi oraz Komisję Krajową 
NSZZ „Solidarność” pokazuje, 
że ponad 93 procent badanych 
pracowników handlu uznaje, że 
praca w niedzielę jest „czynni-
kiem uciążliwym i stanowi 
zagrożenie dla ich zdrowia”. 
W badaniu firmy doradczej 
Nextmen z 2015 roku ponad 70 
procent zapytanych osób uzna-
ło pracę w niedzielę za działa-
nie utrudniające godzenie życia 
zawodowego i rodzinnego oraz 
przyczynę przewlekłego stresu 
i zmęczenia.

W uzasadnieniu obywa-
telskiego projektu czytamy: 
Jak pokazują badania, u osób 
pracujących w weekendy czę-
ściej występują dolegliwości 
bólowe, mięśniowo-szkiele-
towe, bezsenność i problemy 
psychosomatyczne. Częściej 
i bardziej dotyka ich wyczerpa-
nie emocjonalne oraz częściej 
zdarzają im się urazy. Ponadto 
trudności w pogodzeniu har-
monogramu pracy z życiem 
pozazawodowym nawet 30-
-krotnie zwiększają ryzyko wy-
stąpienia poważnej choroby 
psychicznej.

Zmienić mentalność

To, czego boi się Prawo 
i Sprawiedliwość, proponując 
dwie wolne niedziele zamiast 
wszystkich, wynika z obawy 
przed niezadowoleniem ze 
strony osób, które robią za-
kupy w niedzielę. Przez 28 lat 
Polacy przyzwyczaili się, że 
większość sklepów jest w nie-

W 2007 roku 
„Solidarność” 
wywalczyła 
ograniczenie handlu 
w 12 świąt religijnych 
i państwowych. 
Nieprawdziwe 
okazały się prognozy, 
że nastąpią 
masowe zwolnienia 
pracowników, a Polacy 
nie będą mogli zrobić 
zakupów na wolne dni. 
Błędne były też opinie 
mówiące o stratach 
finansowych, jakie 
poniosą handlowcy, 
a co za tym idzie 
i gospodarka. 

dzielę otwarta. Wyrosło całe 
pokolenie, które nie pamię-
ta zamkniętych w niedzielę 
sklepów. Wielu ludzi nie umie 
spędzić wolnego czasu inaczej, 
niż przechadzając się wśród 
sklepowych półek. Żyjemy 
w czasach, w których łatwiej 
wzbudzić współczucie niedolą 
zwierząt niż ludzi. Przeciwni-
cy ograniczenia handlu mówią, 
że nie chcą, aby ktoś narzucał 
im, kiedy mają robić zakupy. 
Brak jest refleksji, że wygoda 
jednych oznacza niedogodność 
innych ludzi. 

Jednak i w tym względzie 
powoli zmieniają się poglądy 
Polaków. W październikowym 
sondażu przeprowadzonym 
przez IBRIS dla „Rzeczpospo-

litej” wynika, że większość ba-
danych (51 procent) opowiada 
się za jakąś formą ograniczenia 
handlu w niedzielę (30 procent 
chciałoby, aby sklepy były za-
mknięte we wszystkie niedziele, 
3 procent opowiada się za jedną 
niedzielą handlową w miesią-
cu, po 9 procent chciałoby, aby 
sklepy otwarte były w dwie lub 
trzy niedziele w miesiącu). 43 
procent jest przeciwnych jakim-
kolwiek ograniczeniom handlu 
w niedzielę, a 6 procent nie ma 
zdania na ten temat.

Czas na zmiany

Jednym z argumentów 
przeciwników wprowadzenia 
ograniczenia handlu w nie-

dzielę jest groźba, że mniej dni 
handlowych przełoży się na 
mniejszą liczbę miejsc pracy. 
Jednak z tego, co mówią sami 
pracownicy o brakach kadro-
wych, a także z faktu, że na co 
drugim sklepie wisi ogłoszenie 
o poszukiwaniu pracowników 
wynika, że raczej nie będzie 
zwolnień. Paradoksalnie – jest 
to właśnie czas na ogranicze-
nie w handlu. Z jednej strony 
właściciele sklepów nie będą 
musieli szukać nowych pra-
cowników, a jednocześnie 
zatrudnienie w handlu stanie 
się bardziej atrakcyjne, bo nie 
będzie wymagało pracy w nie-
dzielę. 

Małgorzata Kuźma

Stanowisko Komisji Krajowej nr 15/17 ws. projektu ustawy
o ograniczeniu handlu w niedzielę

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” 
niezmiennie stoi na stanowisku, że zgodnie 
z projektem komitetu obywatelskiego inicja-
tywy ustawodawczej ograniczenia handlu 
w niedzielę, którego „Solidarność” jest czę-
ścią, ograniczenie ma dotyczyć wszystkich 
niedziel. Jest to spójne z deklaracjami Prawa 
i Sprawiedliwości z ostatniej kampanii wybor-
czej o oddaniu niedzieli pracownikom oraz 
wcześniejszymi działaniami tej partii, która 
jako ugrupowanie opozycyjne kilka lat temu 
zgłosiła swój własny projekt poselski, zakła-
dający zakaz handlu we wszystkie niedziele.

Komisja Krajowa oczekuje wywiązania się 
przez Prawo i Sprawiedliwość ze swoich de-
klaracji, uznając kompromisowe propozycje 
ustanowienia tylko części niedziel wolnych od 
handlu za kompromitację, a nie kompromis. 
Jest jeszcze czas, aby przed tą kompromitacją 

się uchronić. Tu szczególnie polecamy Prawu 
i Sprawiedliwości wsłuchanie się w jedno-
znaczny głos Konferencji Episkopatu Polski.

Jeszcze raz przypominamy! Niedziela jest 
ustawowym dniem wolnym od pracy i celem 
ustawy ograniczenia handlu w niedzielę jest 
przede wszystkim ograniczenie pracy ponad 
miliona pracowników branży handlowej. 
Większość z nich stanowią kobiety, które 
w imię wolności i wygody większości oby-
wateli, zamiast ten dzień spędzać z rodziną, 
zmuszane są do pracy. To nieludzkie i sprzecz-
ne z duchem Porozumień Sierpniowych, na 
które tak chętnie powołuje się wielu poli-
tyków Zjednoczonej Prawicy, Warto jednak 
pamiętać, że wtedy postulowano o wolne 
soboty, a dzisiaj musimy walczyć o wolne nie-
dziele.
24 października 2017 r.
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ZWIĄZEK

Cofnijmy się do roku 
1976, kiedy to na Uni-
wersytecie Gdańskim 

w Katedrze Prawa Pracy mło-
dy wówczas Waldemar Uziak 
zetknął się z prowadzącym 
już wówczas zajęcia Lechem 
Kaczyńskim. Obaj mieli tego 
samego promotora. Uziak pisał 
pracę magisterską, Kaczyński 
doktorat. – W czasie semina-
rium w ramach prawa pracy 
nasz promotor, doc. Roman 
Korolec, nagle zmarł. Leszek 
z jeszcze jednym kolegą zajęli 
się tym osieroconym semina-
rium i wtedy pojawiła się okazja, 
żeby więcej ze sobą rozmawiać. 
Miejsce Korolca zajął prof. Cze-
sław Jackowiak, notabene drugi 
promotor Kaczyńskiego. – Naj-
pierw skończyłem administrację, 
bo prawa na naszym uniwersy-
tecie jeszcze nie było. Chciałem 
być magistrem prawa, a nie tylko 
administracji. Musiałem napisać 
drugą pracę magisterską, już 
u prof. Jackowiaka. Obroniłem 
się we wrześniu 1977 r., a 1 paź-
dziernika 1977 r. formalnie roz-
począłem pracę w UG. Wtedy 

– Dlaczego zajął się Pan 
prawem pracy, które nie 
przynosi wielkich profitów, 
zamiast zostać adwokatem, 
notariuszem, mieć własną 
kancelarię?

– Prawo pracy pociągnęło 
mnie jeszcze na studiach. Moja 
pierwsza praca dyplomowa do-
tyczyła układów zbiorowych, 
potem wypowiedzenia umowy 
o pracę, a prawnicza odpowie-
dzialności materialnej pracow-
nika. Doktorat przygotowałem 
z zabezpieczenia społecznego, 
pisząc o waloryzacji emerytur 
i rent, wtedy jeszcze pracowni-
czych.

Nie miałem też takiego prze-
konania, że muszę być słynnym 
prawnikiem i zarabiać pienią-
dze. Może dlatego, że czułem 
się związany z prawem pracy, 
wiedziałem, że w tym jestem 
kompetentny. Wystarczała mi 
satysfakcja, że pomagam lu-
dziom. Ponadto praca w obu in-

stytucjach (Uniwersytet Gdański 
i Dział Prawny ZRG NSZZ „So-
lidarność”), tak dobrze się uzu-
pełniająca, dawała takie środki, 
że już można było w miarę 
przyzwoicie żyć. Wystarczało 
mi to, że jestem dobrym specja-
listą, który studentom może coś 
przekazać, a jednocześnie na 
tyle zna prawo pracy, że może 
konkretnie pomagać i konkretnie 
reagować.

– Z tą pomocą różnie bywa. 
Pracodawcy mają sztaby 
prawników, mają pieniądze 
i to często oni wygrywają pro-
cesy. Jeśli nawet przegrają, to 
czy poszkodowany pracownik 
może mieć pełną satysfakcję 
z wygranej?

– Pracodawcy w pierwszych 
latach rewolucji rynkowej często 
uważali, że skoro stali się wła-
ścicielami firm, mogą wszystko, 
zwłaszcza że kodeks przewidu-
je nieduże kary za wykroczenia 
pracownicze. To był dziki kapi-

talizm i gdyby nie było Związku, 
pracownicy byliby zagubieni jak 
w dżungli, bez żadnego wspar-
cia. Dzisiaj sporo się zmieniło, 
jednak nadal są to bardzo trudne 
sprawy.

Prawo pracy i kodeks dają 
wiele uprawnień, natomiast me-
chanizmy pozwalające je wy-
egzekwować są, niestety, słabe. 
Słabym mechanizmem jest to, 
że sprawy trwają nieraz rok, 
dwa, podczas gdy powinny się 
zakończyć po kilku tygodniach, 
maksymalnie trzech miesiącach. 
Jeżeli pracownik traci pracę i 
może ją odzyskać po roku czy 
po dwóch, to musi szukać pracy 
gdzie indziej. Wszystko, o co 
walczymy, w sądzie staje się hi-
storią. Jeśli nawet po tych dwóch 
latach pracodawca przegrywa 
sprawę, to się tym nie martwi, bo 
pracownika już nie ma, a kary są 
symboliczne. Naruszenie ustawy 
o związkach zawodowych jest 
przestępstwem, ale żeby doszło 

do skazania musi być procedura 
postępowania prokuratorskiego, 
potem sądowego. Prokuratura 
najczęściej taką sprawę umarza, 
bo wprawdzie pracodawca za-
chował się niezgodnie z ustawą, 
ale jest to niewielka społecznie 
szkodliwość czynu. Kar faktycz-
nie nie ma, są na papierze. 

– Czyli sądy pracy trzeba 
całkowicie zreformować? 

– W sądach pracy trzeba 
wprowadzić inną organizację, 
aby rozprawy nie toczyły się 
latami. Może potrzeba więcej 
sędziów? Świadczenia odszko-
dowawcze, na przykład za nie-
właściwe zwolnienie z pracy, 
są symboliczne. To są kwoty 
ustanowione w warunkach lat 
70.-80. XX wieku, kiedy nie 
było bezrobocia, kiedy działały 
firmy państwowe w miarę prze-
strzegające prawa. Były wtedy 
trochę inne warunki rozstrzy-
gania sporów pracowniczych, 
a świadczenia były zadowalają-

ce. Teraz, gdy mamy gospodarkę 
rynkową, jest wielu pracodaw-
ców nieprzestrzegających pra-
wa pracy, a sądy są sprawami 
pracowniczymi zarzucone.

Ze sprawiedliwością w na-
szych sądach pracy jest źle. 
A jeżeli jest, to bardzo odłożo-
na w czasie, ponadto występuje 
trudność udowodnienia narusze-
nia prawa z uwagi na nastawie-
nie niektórych sędziów, którzy 
bardziej są skłonni wspierać pra-
codawcę, bo on daje pracę i od 
jego firmy zależy gospodarka, 
a nie pracowników, którzy się 
czegoś domagają. Nie można 
również liczyć na wsparcie in-
nych pracowników, gdyż wy-
stępując przeciw pracodawcy 
byliby narażeni na szykany 
– dobrymi świadkami w spra-
wach mogą być jedynie byli 
pracownicy danego zakładu. 

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Maria Giedz

Formalnie trwała 28 lat i zakończyła się, kiedy dr Waldemar Uziak, specjalista od prawa 
pracy, koordynator Działu Prawnego w ZRG NSZZ „Solidarność”, zdecydował się skorzy-
stać z nowej ustawy o emeryturach i od 1 października 2017 r. został emerytem. Uziak 
wraz ze współpracownikami stworzył najlepszy w „Solidarności” Dział Prawny w Polsce, 
funkcjonujący z dużą stabilnością. Rocznie pisywał po kilkadziesiąt opinii prawnych, po-
magając pracownikom nękanym przez pracodawców odnaleźć własną godność. Opraco-
wał wiele układów zbiorowych pracy. Brał udział w negocjacjach z pracodawcami, gdzie 
często stawał naprzeciwko prawników z renomowanych kancelarii.

Przygoda z „Solidarnością” 
dr. Waldemara Uziaka 

Leszek Kaczyński stał się moim 
katedralnym kolegą.

Uziak nigdy nie zapisał się 
do partii (PZPR). Za to był zafa-
scynowany prawem pracy. – Być 
może moje zachowanie, wypo-
wiedzi, spowodowały, że Leszek 
zaczął mi opowiadać o tym, 
iż spotyka się z Wolnymi Związ-
kami Zawodowymi i udziela po-
rad prawniczych. Latem 1980 r. 
Uziak wyjechał do Francji na 
saksy. Sierpniowe strajki oglądał 
we francuskiej telewizji. – Dla 
Francuzów był to ewenement. 
Strajki bardzo im się podobały, 
ale dla tamtejszych związków 
zawodowych było zupełnie nie-
pojęte, że robotnicy się modlą, 
że jest odprawiana msza święta. 
Oni byli tym zaszokowani. 

– Kiedy we wrześniu wró-
ciłem do Polski, Leszek za-
dzwonił i powiedział: mamy 
już biuro interwencyjne. Mie-
ściło się w siedzibie przy al. 
Grunwaldzkiej we Wrzeszczu. 
– Powiedział: przyjdź, bę-
dziemy pomagać. Spraw było 
mnóstwo. Ludzie przychodzili, 
dzwonili, pisali listy. Myśmy 

na to wszystko odpowiadali, 
udzielali porad. Mimo pewnej 
specjalizacji w ramach pra-
wa, zajmowaliśmy się niemal 
wszystkim. To było szaleństwo, 
jak niektórzy mówią: „karna-
wał Solidarności”. I potem 
szok, stan wojenny, Leszek zo-
stał internowany.

W stanie wojennym Uziak 
zajmował się roznoszeniem 
paczek pomocowych do ro-
dzin osób internowanych czy 
uwięzionych. Jesienią 1988 r. 
ówczesny prezes Spółdzielni 
Pracy Gdańsk Maciej Płażyń-
ski zaproponował Uziakowi 
prowadzenie wykładów dla 
związkowców. Spotykał się 
z nimi na plebanii kościoła 
Mariackiego. Po ponownej le-
galizacji „Solidarności” Uziak, 
obok pracy w uniwersytecie, za-
jął się udzielaniem porad z za-
kresu prawa pracy. – Pierwsze 
porady odbywały się w piwnicy 
plebanii św. Brygidy. Formalnie 
od 1 czerwca 1989 r. byłem już 
na etacie. Tak się zaczęła moja 
przygoda z solidarnościowym 
działem prawnym. 

Amerykańskie Związki 
Zawodowe przekazały „S” 
dotację na porady związane 
z porozumieniami pracowni-
czymi i układami zbiorowymi 
w zakładach. W każdym regio-
nie powstały wówczas biura 
konsultacyjno-negocjacyjne. 
– W Regionie Gdańskim wy-
brano mnie na szefa BKN-u. 
Potem, jak się subwencje 
skończyły, nazwa BKN znik-
nęła, powstał Dział Prawny. 
Nasza praca polegała nie tylko 
na udzielaniu porad, ale i na 
spotkaniach z zakładowymi 
organizacjami związkowymi, 

rozmowach z pracodawcami, 
pomaganiu w rokowaniach, 
zawieraniu porozumień doty-
czących spraw płacowych, ale 
i innych. Okazało się, że pra-
cownicy mają też swoje spra-
wy: mieszkaniowe, rodzinne, 
rozwodowe, spadkowe.

Przez 28 lat dr Waldemar 
Uziak łączył pracę dydaktyka 
na uniwersytecie z pracą prak-
tyka w „Solidarności”. – Uni-
wersytet był dla mnie ważny, 
natomiast tutaj było samo 
życie – uśmiecha się, kończąc 
rozmowę, dr Uziak. 

Maria Giedz

Sądy pracy do reformy Rozmowa z doktorem WALDEMAREM UZIAKIEM 
o prawie pracy
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HISTORIA

Żołnierze – jeszcze w róż-
nych mundurach – na po-
lach bitew, a dyplomaci 
na konferencjach mię-
dzynarodowych walczyli 
o miejsce dla odradzającej 
się ojczyzny.

11 listopada 1918 roku 
jest datą podwójnie 
symboliczną. Tego 

dnia w 1918 roku Józef Piłsud-
ski wysiadł z pociągu, wracając 
z więzienia, by przejąć władzę 
w Warszawie z rąk Rady Re-
gencyjnej i został Naczelnym 
Dowódcą Wojsk Polskich, i tego 
dnia zakończyła się wielka woj-
na na Zachodzie, kończąc epokę 
cesarzy po gigantycznym starciu 
ówczesnych potęg.  

Odzyskiwanie niepodległości 
przez Polskę nie było jednorazo-
wym wydarzeniem. 

Drogi ku Niepodległej

5 listopada 1916 r. został wy-
dany przez cesarzy Rzeszy i CK 
Austro-Węgier akt gwarantujący 
powstanie Królestwa Polskiego 
w nieokreślonych granicach. 

14 stycznia 1917 r. rozpo-
częła działalność Tymczasowa 
Rada Stanu, a 12 września tego 
samego roku rolę głowy pań-
stwa zaczęła pełnić Rada Re-
gencyjna. 7 października 1918 
r. Rada Regencyjna ogłosiła 
niepodległość Polski. 

10 listopada 1918 r. do War-
szawy z więzienia w Magde-
burgu przybył Józef Piłsudski. 
Dzień później Rada Regencyj-
na przekazała mu władzę woj-
skową i mianowała Naczelnym 
Dowódcą Wojsk Polskich.    

11 listopada 1918 r. triumf 
świętował też drugi twórca 
Niepodległej Roman Dmowski, 
teoretyk ruchu narodowego. 
Odradzająca się Polska, dzię-
ki zabiegom Paderewskiego 
i Dmowskiego, stawiających 
na Ententę, nie znalazła się w 
obozie pokonanych. 

Sen spełniony

Tego dnia w 1918 r. marsza-
łek Ferdinand Foch w imieniu 
państw sprzymierzonych po-
dyktował delegacji niemieckiej 
warunki zakończenia działań 
wojennych.

W konwulsjach starej Europy 
odrodziła się Polska. W wyniku 
wojny otworzyła się szansa wybicia 
się na niepodległość po latach walk, 
starań, zabiegów podejmowanych 
przez pięć pokoleń Polaków.  

Koniec ery cesarzy

Jak do tego doszło? 28 lipca 
1914 roku Austro-Węgry i Serbia 

po zabójstwie przez serbskich na-
cjonalistów arcyksięcia Ferdynan-
da i księżniczki Zofii w Sarajewie 
zerwały stosunki dyplomatyczne 
i znalazły się w stanie wojny. Po 
stronie Austro-Węgier stanęły 
Niemcy, Turcja i Bułgaria, two-
rząc blok państw centralnych. 

anarchistów i socjalistycznych 
ideowców. Stało się to dzięki 
buntowi lumpenproletariatu 
wspartego masami dezerterów 
z armii z zaciągu na rosyjskich i 
ukraińskich wsiach. Swój niespo-
dziewany, a gigantyczny sukces 
rewolta zawdzięczała gnijącemu 

Pokonanie Polski było dla 
Uljanowa „Lenina” celem tak-
tycznym – po trupie „białej” Pol-
ski do wszechświatowej rewo-
lucji, przez udzielenie pomocy 
komunistom, anarchistom, inter-
nacjonalistom – rewolucjoni-
stom, którzy rozpoczęli rewolu-
cję w Niemczech i na Węgrzech. 
Rozpoczęła się kolejna wielka 
bitwa o Europę.  

Józef Piłsudski wydał rozkaz, 
zamieszczony w Monitorze Pol-
skim z 30 kwietnia 1919 r.: 

„Żołnierze! W niespełna dwa 
tygodnie męstwem swym i dziel-
nością zmieniliście stosunki na 
wschodzie Polski. W niespełna 
dwa tygodnie przerzuciliśmy 
zagrażający nam front o dobrych 
kilkadziesiąt kilometrów, zdoby-
wając przy tym niezwykle waż-
ne punkty wojskowe, jak Lida, 
Baranowicze i mickiewiczowski 
Nowogródek, a przede wszyst-
kim oswobadzając stolicę kraju 
– Wilno. Wróg pobity pierzcha 
zdezorganizowany na wszystkie 
strony. W imieniu Ojczyzny, któ-
ra was na obronę swych kresów 
wysłała, dziękuję wam za waszą 
pracę, za wasze trudy”.  

Jednak to latem 1920 r. 
instalował się w Białymstoku 
ówczesny PKWN, a francuscy, 
angielscy i niemieccy interna-
cjonaliści, niesieni rewolucyjną 
falą, tamowali ruch pociągów i 
statków z pomocą dla walczą-
cej Polski. 

Między 13 a 15 sierpnia 1920 
r. na przedpolach Warszawy roze-

grała się decydująca bitwa wojny 
polsko-bolszewickiej. Zadecydo-
wała o zachowaniu przez Polskę 
niepodległości i uratowaniu Eu-
ropy przed bolszewizmem do 
1944 r. Błyskawiczne i genialne 
decyzje dowódców, „Błękitna 
Armia” oraz łut szczęścia lub 
– jak kto woli – cud wywołany 
modlitwą skromnych księży, jak 
ks. Ignacy Skorupka, nam dały 
zwycięstwo…

Listopad 

Polska odrodziła się, łącząc 
tereny i społeczności trzech róż-
nych mocarstw. Powstała wspól-
nota, która przetrwała próbę lat 
1939-1945 i czasy powojenne. 

II Rzeczpospolita, z wieloma 
wadami, potrafiła wychować po-
kolenie obywateli świadomych 
swych praw, zdolne do poświę-
ceń, ale i do pozytywistycznej 
pracy na rzecz Państwa. To czas 
portu w Gdyni, COP, myśli na-
ukowo-technologicznej.  By 
obalić to młode państwo, trzeba 
było współpracy dwóch gigan-
tycznych potęg w 1939 roku.

Święto wywodzi się z ka-
tegorii polityki historycz-
nej. Dzień 11 listopada ustano-
wiono świętem państwowym 
23 kwietnia 1937 roku. Święto 
Niepodległości Sejm PRL 
przywrócił 15 lutego 1989 r.  

Niepodległość nie spadła 
nam z nieba. Potrzebujemy ta-
kich symbolicznych dat. 

Artur S. Górski 

Z martwych powstanie Rzeczpospolitej 
Szli krzycząc: „Polska! Polska!” – wtem jednego razu
Chcąc krzyczeć zapomnieli na ustach wyrazu;
Pewni jednak, że Pan Bóg do synów się przyzna,
Szli dalej krzycząc: „Boże! Ojczyzna! Ojczyzna!”.
Wtem Bóg z Mojżeszowego pokazał się krzaka,
Spojrzał na te krzyczące i zapytał: „Jaka?”
(Juliusz Słowacki)

Drogi do Niepodległej 
wiodły przez pola bitew 
legionowych brygad Jó-
zefa Piłsudskiego, przez 
waleczność Błękitnej Ar-
mii Józefa Hallera, pol-
skiego korpusu w Rosji, 
przez zabiegi dyploma-
tyczne Ignacego Pade-
rewskiego i Romana 
Dmowskiego, przez 
kaszubską wytrwałość 
Antoniego Abrahama, 
upór Wincentego Wito-
sa, śląską waleczność 
Wojciecha Korfantego, 
dzieło tysięcy tych, któ-
rzy dla niej poświęcali 
życie w powstaniach.

państwu cara Mikołaja II, splo-
towi sprzyjających okoliczności, 
a także skoncentrowaniu bolsze-
wików na jednym celu – zdoby-
ciu władzy za wszelką cenę.

Na zachodzie Deutscher Ka-
iser Wilhelm II abdykował w 
wyniku rewolucji listopadowej. 
Do rewolucyjnego wystąpienia 
marynarzy doszło w listopadzie 
1918 roku. Rząd niemiecki tracił 
kontrolę nad kolejnymi miastami, 
nad Lubeką, Bremą, Hambur-
giem. Wrzało w Zagłębiu Ruhry. 
9 listopada doszło do wystąpień 
rewolucyjnych w Berlinie, gdzie 
buntem kierowali Karl Lieb- 
knecht i Róża Luksemburg (nota-
bene pochodząca z Zamościa).  

Socjaldemokraci Philipp 
Scheidemann i Friedrich Ebert 
zażądali od kanclerza Maximi-
liana von Badena przekazania 
urzędu, a w ślad za tym Sche-
idemann na stopniach Reichsta-
gu ogłosił powstanie Republiki 
Niemiec i detronizację Wilhel-
ma II Hohenzollerna.  

Wojna o Europę

Dzień 11 listopada w wielu 
państwach europejskich i w USA 
jest świętowany jako Armisti-
ce Day, czyli Dzień Rozejmu. 
Święto 11 Listopada zostało 
ustanowione w USA przez pre-
zydenta Stanów Zjednoczonych 
Woodrowa Wilsona, orędownika 
sprawy polskiej.  

Wkrótce zaczęła się nowa 
wojna, wojna cywilizacji.

Ich przeciwnikami była Ententa: 
obok Serbii – Rosja, Francja, 
Wielka Brytania, Japonia, Wło-
chy, Rumunia (od 1916 r.), USA 
(od 1917 r.). 

I wojna światowa ogarnęła 33 
państwa, zmobilizowano 70 mi-
lionów ludzi. W okopach wojny 
pozycyjnej 10 milionów poniosło 
śmierć, a prawie 20 milionów zo-
stało rannych. Wśród poległych 
i zaginionych było pół miliona 
Polaków, żołnierzy armii państw 
zaborczych.

Wojna 1914-18 oznaczała 
koniec porządku politycznego 
ustalonego w 1815 r. na Kon-
gresie Wiedeńskim. Upadły roz-
biorowe imperia: kaiserowskie 
Niemcy, imperium Habsburgów, 
a rok wcześniej zawalił się ca-
rat, powalony rewolucją lutową 
i dobity październikowym bol-
szewickim przewrotem.

Skończyło się panowanie 
Hohenzollernów, Habsburgów, 
Romanowów i dynastii osmań-
skiej. Na mapach pojawiły się też 
Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, 
Czechosłowacja i Jugosławia. 

11 listopada 1918 roku ce-
sarz Austrii i król Węgier Karol 
I Habsburg zrzekł się władzy 
absolutnej, CK Austro-Węgry 
przestały istnieć, a na terenie 
Węgier wrzała rewolucja roz-
palona przez Bélę Kohna.

W 1917 roku wielki kraj – Ro-
sja, rządzona przez nieudolnego 
cara, wpadła w ręce garstki wy-
rachowanych pseudofilozofów 
i szaleńców, wspieranych przez 

Józef Piłsudski Roman Dmowski
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MAGAZYNEK PODRĘCZNY

Cytat miesiąca

„

4472,06 zł
Tyle wyniosło przeciętne miesięczne wyna-
grodzenie brutto we wrześniu 2017 roku. 
W porównaniu z sierpniem 2017 roku było 
niższe o 0,4 proc., w porównaniu z wrze-
śniem 2016 roku wzrosło o 6 proc.

pod redakcją Martyny Werry

CO TO JESTO TO JEST
ePUAP?

Budowlańcy i fryzjerzy 
potrzebni od zaraz! WARTOŚĆ POLSKIEJ MARKI NA 23

Z
 

G
A

L
E

R
II

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

”

Polska zajęła 23. miejsce w 
rankingu najbardziej warto-
ściowych marek narodowych 
świata. To dziesiąty wynik w 
Europie i ósmy wśród państw 
wchodzących w skład Unii 
Europejskiej. Brytyjska fir-
ma doradcza Brand Finance, 

która stworzyła zestawienie, 
podkreśla, że główną przy-
czyną pozycji naszego kraju 
są prognozy silnego wzrostu 
gospodarczego, inwestycje 
w dziedzinie technologii, ba-
dań i rozwoju, a także stwo-
rzenie przyjaznego klimatu 

dla małych i średnich przed-
siębiorstw. Najbardziej war-
tościową marką mogą się po-
chwalić Stany Zjednoczone. 
Kolejne miejsca zajęły Chiny, 
Niemcy, Japonia i Wielka Bry-
tania.

   

Najbardziej poszukiwanymi pracownikami w Gdańsku i powie-
cie gdańskim będą przedstawiciele profesji reprezentujących branżę 
budowlaną, jak betoniarze i zbrojarze, murarze i tynkarze, robotni-
cy budowlani oraz spawacze. Potrzebni będą również fryzjerzy oraz 
sprzątaczki i pokojowe. Badanie Barometr zawodów pokazało też, 
że w 2018 roku będzie duże zapotrzebowanie na elektryków, elek-
tromechaników i elektromonterów, a także na szefów kuchni i ku-
charzy. Powodów do optymizmu nie mają natomiast filozofowie, 
historycy, politolodzy i kulturoznawcy, podobnie jak meteorolodzy, 
geolodzy i geografowie, a także pedagodzy oraz psychologowie 
i psychoterapeuci. Wszystkie wymienione zawody zostały uznane 
za nadwyżkowe. Badanie Barometr zawodów prognozuje też, że w 
2018 roku zdecydowanie utrzyma się rynek pracownika – aż połowa 
podlegających ocenie zawodów została zaliczona do deficytowych, 
a nadwyżkowe stanowią tylko 3,6 proc.                                      

Tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycy-
ny otrzymali Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash i Michael W. Young, 
naukowcy, którzy opracowali zasady działania tak zwanego we-
wnętrznego zegara – mechanizmu regulującego nasze zachowanie, 
poziomy hormonów, sen, temperaturę ciała, apetyt, metabolizm i 
ciśnienie krwi. Wszystkie procesy biologiczne są dostosowane do 
faz dnia i powiązane. Dlatego zaburzenia naturalnego rytmu źle 
wpływają na samopoczucie, a nawet zwiększają ryzyko wystąpienia 
niektórych chorób. Modelowym przykładem zaburzenia wewnętrz-
nego zegara jest sytuacja przydarzająca się osobom podróżującym 
do innych stref czasowych – senność w dzień i niemożność zaśnię-
cia w nocy. Gorzej, jeśli na własne życzenie hodujemy sobie zespół 
opóźnionej fazy snu, kładąc się dopiero po godzinie drugiej.        

Wydzielanie
kortyzolu

Najwyższa 
temperatura 

ciała

Najwyższe 
ciśnienie krwi

Wydzielanie 
melatoninyGłęboki sen

Najniższa 
temperatura 

ciała
24

Najszybszy 
wzrost 

ciśnienia krwi

12

Najlepsza
koordynacja

Najkrótszy 
czas reakcji

186

24

12

Wysoka czujność

NOBLIŚCI RADZĄ: śpij regularnie!
ePUAP to skrót nazwy Elek-

troniczna Platforma Usług 
Administracji Publicznej. Po-
przez ePUAP, dzięki profilowi 
zaufanemu możemy załatwić 
wiele urzędowych spraw elek-
tronicznie, nie wychodząc 
z domu. Tyle definicja, a jak to 
działa w praktyce?

Coraz więcej urzędów 
umożliwia załatwianie spraw 
online dzięki ePUAP. Nie wycho-
dząc z domu, mając komputer 
podłączony do Internetu, za-
łatwiamy sprawy urzędowe w 
urzędach gminy, stanu cywil-
nego, ZUS, w urzędach skarbo-
wych, urzędach pracy itp. 

Freelancer to osoba pracują-
ca bez etatu, realizująca projekty 
na zlecenie, najczęściej specjali-
zująca się w danej dziedzinie. 
Do profesji szczególnie popu-
larnych wśród wolnych strzel-
ców należą m.in. fotografia, 
dziennikarstwo, copywriting, 
tłumaczenie, programowanie, 
malarstwo, grafika, doradztwo 
i inne zawody, głównie związa-
ne z pracą twórczą.

Freelancerka nie jest dla 
każdego, jak każdy sposób 
zarobkowania posiada swoje 
plusy i minusy. Do zalet zaliczyć 
można to, że pracuje się na 
swoje konto, samemu dobiera 
się klientów – oczywiście, o ile 
ma się ich w nadmiarze, jest 
się niezależnym finansowo no i 

praca nie musi odbywać się w 
określonych godzinach. Prowa-
dząc własną firmę można też 
odliczyć wiele kosztów, sprzęt 
biurowy, paliwo… A minusy? 
Trzeba wykazać dużą samody-
scyplinę w organizowaniu pra-
cy, freelancerka to także mniej-
sze bezpieczeństwo finansowe 
– może się przecież zdarzyć, że 
nie będziemy mieli zleceń. No 
i nie ma płatnego urlopu. 

A skąd nazwa freelancer? 
Pierwszy raz  użył jej Walter 
Scott (1771–1832) w swoim 
„Ivanhoe”. Posłużyło mu ono 
do opisania średniowiecznego 
najemnego wojownika. Free 
oznaczało wolny, a lancer po-
chodziło od lancy, czyli rodza-
ju broni.                                

s ł o w n i c z e k

Freelancer (wolny strzelec)

Musimy jednak posiadać 
tzw. profil zaufany – nie jest 
to skomplikowana procedura 
– za pomocą którego „podpi-
sujemy” urzędowe pismo. Gdy 
korzystamy z bankowości elek-
tronicznej, zrobimy to poprzez 

stronę banku, gdy nie – po po-
twierdzenie będziemy musieli 
się udać do jednej z wybra-
nych placówek (rzeczywiście, 
a nie wirtualnie). 

I co równie ważne – usługa 
ePUAP jest bezpłatna.          

LICZBA MIESIĄCA

2,2
Tylu lekarzy przypada 

w Polsce na tysiąc miesz-
kańców – wynika z raportu 
OECD „Health at a Glance”   
(średnia OECD 3,3),  średni 
wiek lekarza to 49,5 roku, 

a ze specjalizacją 54,5. 
Co czwarty specjalista osią-

gnął wiek emerytalny.

…najlepiej opuścić miasto i wyjechać na wieś na odpo-
czynek. Miasto będzie zatłoczone, podróże utrudnione, 
a praktycznie zabronione, z wyjątkiem transportu kibiców. 
Wzywam wszystkich, aby byli gościnni, uprzejmi, aby 
nikogo nie bić. 
Aleksandr Jaroszuk, mer Kaliningradu, przed przyszłorocz-

nymi mistrzostwami świata w piłce nożnej w Rosji
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Stopa bezrobocia rejestrowanego 
we wrześniu 2017 roku wyniosła 6,8 
proc., a zatem spadła o 0,3 proc. 
w porównaniu z sierpniem tego roku, 
kiedy osiągała 7,1 proc. We wrześniu 
2016 roku wynosiła 8,3 proc.

W sierpniu 2017 roku żyw-
ność zdrożała o 4,7 proc. 
w porównaniu z 2016 rokiem. 
Najbardziej, bo aż o 90 proc., 
zwiększyła się cena masła. 
Owoce podrożały średnio 
o 35-40 proc. 

Wskaźnik sfinansowania wydatków 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
wpływami ze składek emerytalnych 
osiągnął w pierwszym półroczu 2017 
roku nienotowany od 2001 roku po-
ziom 79,1 proc., a w kolejnym
kwartale – 79,8 proc.
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SPOŁECZEŃSTWO

Od 1 października wcho-
dzi w życie system pod-
stawowego szpitalnego 
zabezpieczenia świadczeń 
opieki zdrowotnej (PSZ), 
zwany popularnie siecią 
szpitali. Na Pomorzu do 
PSZ zakwalifikowano 25 
lecznic.

Wprowadzenie sie-
ci szpitali skutkuje 
zmianami w orga-

nizacji nocnej i całodobowej 
świątecznej opieki zdrowot-
nej. Opiekę tę mają bowiem 
obowiązek świadczyć zakwa-
lifikowane do sieci szpitale I, 
II i III stopnia (w wojewódz-
twie pomorskim jest ich 18) 
oraz szpitale pediatryczne. Co 
oczywiste, niektóre placówki, 
zwłaszcza te powstałe w wyni-
ku wcześniejszych konsolida-
cji, udzielać będą świadczeń z 
zakresu nocnej i świątecznej 
opieki w więcej niż jednym 
miejscu. Celem ułatwienia do-
stępu do świadczeń pacjentom 
z miejscowości położonych 
stosunkowo daleko od szpitali 
lecznice mają też możliwość 
udzielania tego typu świadczeń 
poprzez podwykonawców. Z 
tych samych przyczyn Pomor-
ski Oddział Wojewódzki NFZ 
ogłosił dodatkowo postępowa-
nia konkursowe dla wyłonienia 
pięciu podmiotów na obszarze 
naszego województwa, któ-
re udzielać będą świadczeń z 
zakresu nocnej i całodobowej 
opieki świątecznej.

Placówki medyczne, któ-
rym 30 września 2017 r. wy-
gasa umowa na realizację 
świadczeń nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej, były czynne 
do godz. 8.00 1 października 
(niedziela).

Nowe punkty nocnej i świą-
tecznej pomocy medycznej re-
alizują świadczenia od niedzieli, 
1 października, od godz. 8.00.

 
Nocna i świąteczna 
opieka zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka 
zdrowotna udzielana jest od 
godziny 18 po południu do 8 
rano w dni powszednie oraz 
całodobowo w dni wolne od 
pracy.

Z opieki lekarskiej i pie-
lęgniarskiej udzielanej w 
punktach nocnej i świątecznej 
pomocy można skorzystać w 
przypadku nagłego zachoro-
wania lub nagłego pogorszenia 
stanu zdrowia:
 gdy nie ma objawów su-

gerujących bezpośrednie 

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Adres miejsca realizacji świadczeń Telefon

1. Szpital Miejski w Miastku Miastko ul. Generała Wybickiego 30 59 857 09 17
2. Szpital Powiatu Bytowskiego w Bytowie Bytów ul. Lęborska 13 59 822 87 09

3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Człuchowie Człuchów ul. Szczecińska 31 59 834 22 81 

wew. 316, 324
4.

Powiatowe Centrum Zdrowia 
w Malborku

Malbork ul. Armii Krajowej 105/106 55 646 03 20

5. Nowy Dwór 
Gdański ul. Dworcowa 12 55 247 22 47

6.
Szpitale Tczewskie w Tczewie

Tczew ul. 30 Stycznia 57/58 58 777 66 01

7. Gniew ul. Witosa 10 58 535 22 90 
wew. 38

8. Kociewskie Centrum Zdrowia 
w Starogardzie Gdańskim

Starogard 
Gdański ul. dr. Józefa Balewskiego 1 58 774 96 80

9.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
im. Janusza Korczaka w Słupsku

Słupsk ul. Hubalczyków 1 59 846 01 02
10. Słupsk ul. Hugona Kołłątaja 31 59 842 35 50
11. Kobylnica NZOZ ul. Główna 54 a 59 842 90 49

12. Ustka ul. Mickiewicza 12 59 815 42 28, 
815 42 29

13. Szpitale Polskie Spółka Akcyjna 
w Sztumie Sztum ul. Reja 12 55 640 61 58

14. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku Lębork ul. Juliana Węgrzynowicza 13 59 863 30 00

15. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Kościerzyna ul. Alojzego Piechowskiego 36 58 680 00 35
16. Szpital Pucki w Pucku Puck ul. 1 Maja 13A 58 673 48 38

17. EMC Szpitale Szpital ZDROWIE 
w Kwidzynie Kwidzyn ul. Józefa Hallera 31 55 645 84 15, 

645 83 47
18. Szpital Specjalistyczny 

im. J. K. Łukowicza w Chojnicach
Chojnice ul. Leśna 10 52 395 67 12

19. Czersk ul. Leśna 11 52 398 95 09
20.

Powiatowe Centrum Zdrowia 
w Kartuzach

Kartuzy ul. Floriana Ceynowy 7 58 685 49 59

21. Sierakowice Kaszubskie Centrum 
Medyczne ul. Lęborska 34 58 685 49 59

22.
COPERNICUS Podmiot Leczniczy 
w Gdańsku

Gdańsk al. Jana Pawła II 50 58 768 46 84

23. Gdańsk ul. Powstańców Warszaw-
skich 1/2 58 764 06 40

24. Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja 
Płażyńskiego w Gdańsku Gdańsk 7 Szpital Marynarki Wojennej 

ul. Polanki 117
58 552 62 65, 
520 93 02

25. Nadmorskie Centrum Medyczne 
w Gdańsku Gdańsk ul. Świętokrzyska 4 58 763 98 80

26. Przychodnia Rodzinna MEDICA PLUS 
w Gdańsku Gdańsk ul. Stanisława Lema 21 58 340 54 70

27.

Szpitale Pomorskie w Gdyni

Gdynia ul. Powstania Styczniowego 1 58 660 32 49
28. Gdynia ul. Wójta Radtkego 1 58 660 32 49
29. Gdynia ul. Białowieska 1 58 660 32 49

30. Wejherowo
1.10.2017-30.11.2017 ul. 
Gdańska 47 od 1.12.2017 
ul. A. Jagalskiego 10

58 572 78 44

31.

Samodzielny Publiczny Zespół 
Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejska 
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
z Przychodnią w Sopocie

Sopot ul. Bolesława Chrobrego 10 58 555 81 14

32. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowot-
nej nr 1 Katarzyna Szalewska w Rumi Rumia ul. Derdowskiego 23 58 727 29 50

33. Samodzielne Publiczne Pogotowie 
Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim

Pruszcz 
Gdański

ul. Profesora Mariana 
Raciborskiego 2A 58 773 30 31

Nocna i świąteczna opieka medyczna 
w województwie pomorskim

zagrożenie życia lub gro-
żących istotnym uszczerb-
kiem na zdrowiu

 zastosowane środki domo-
we lub leki dostępne bez 
recepty nie przyniosły spo-
dziewanej poprawy

 zachodzi obawa, że ocze-
kiwanie na otwarcie przy-
chodni może znacząco nie-
korzystnie wpłynąć na stan 
zdrowia.
W razie nagłego zachoro-

wania lub nagłego pogorszenia 
stanu zdrowia pacjent może się 
udać po pomoc do dowolnego 
punktu nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej (nie obowią-
zuje rejonizacja), niezależnie od 
tego, gdzie mieszka i do którego 
lekarza lub pielęgniarki podsta-
wowej opieki zdrowotnej (POZ) 
złożył swoją deklarację.

Dyżurujący w przychodni 
lekarz udziela porad w warun-
kach ambulatoryjnych, telefo-
nicznie, a w przypadkach me-
dycznie uzasadnionych w domu 
pacjenta. W razie konieczności 
lekarz lub pielęgniarka udziela-
ją pomocy w ramach nocnej i 
świątecznej opieki zdrowotnej 
w domu chorego. Pomoc wy-
jazdowa udzielana jest jednak 
przez właściwy punkt nocnej 
i świątecznej pomocy przypi-
sany do konkretnego obszaru. 
Lekarz udzielający pomocy 
w ramach opieki wyjazdowej 
może, jeśli zajdzie taka po-
trzeba, skierować pacjenta do 
szpitala lub wezwać karetkę 
pogotowia ratunkowego.

W punkcie nocnej i świą-
tecznej opieki zdrowotnej 
pacjent ma prawo do zaświad-
czenia, które związane jest z 
zakresem udzielanych w tym 
miejscu świadczeń, a wynika ze 
stanu zdrowia pacjenta stwier-
dzonego przez lekarza w trakcie 
przeprowadzonego osobiście 
badania. Obowiązek wystawie-
nia zaświadczenia o niezdolno-
ści do pracy lub kontynuowania 
nauki, lub uczestnictwa w zaję-
ciach sportowych, spoczywa na 
lekarzu, który taką niezdolność 
stwierdzi. Każdy świadcze-
niodawca podstawowej opieki 
zdrowotnej (lekarz rodzinny) 
ma obowiązek umieścić we-
wnątrz przychodni (widoczne 
także z zewnątrz), adresy oraz 
numery telefonów podmiotów 
udzielających świadczeń po go-
dzinie 18 oraz w dni ustawowo 
wolne od pracy.

Źródło:
Narodowy Fundusz 
Zdrowia, Pomorski 

Oddział Wojewódzki 
w Gdańsku
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Nawałnica, która prze-
toczyła się przez Pol-
skę w nocy z 11 na 12 

sierpnia 2017 r., spowodowała 
katastrofalne zniszczenia, sześć 
osób straciło życie. W woje-
wództwie pomorskim szkody 
odnotowano w 31 gminach 
w powiatach: bytowskim, choj-
nickim, człuchowskim, kartu-
skim, kościerskim i lęborskim. 
Setki domów zostało zniszczo-
nych, część z nich nie nadaje się 
do użytku.  Na obszarze podle-
głym Regionalnej Dyrekcji La-
sów Państwowych w Gdańsku 
zniszczeniu uległo od 30 do 36 
milionów drzew, czyli blisko 10 
tysięcy hektarów lasu. 

Dwa miesiące później ra-
zem z Wojciechem Książkiem, 
odpowiedzialnym w Prezy-
dium Zarządu Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność” za 
organizację pomocy poszkodo-
wanym w nawałnicy, jedziemy 
w miejsca zniszczone przez ka-
tastrofalne wiatry. Chcemy na 
miejscu zapoznać się z potrze-
bami poszkodowanych, którzy 
wystąpili do Zarządu Regionu 
Gdańskiego z prośbą o wspar-
cie finansowe. 

Noc w piwnicy

Jako pierwszą odwiedzamy 
Bernadetę Kubską, która wraz 
z mężem i czwórką dzieci 
mieszka we wsi Nakla, gmi-

na Parchowo. Nocna burza, 
której towarzyszył silny wiatr, 
wyrządziła ogrom zniszczeń 
w miejscowości. Wiatr pozry-
wał dachy z domów, połamał 
także setki drzew.

– Wichurę, która trwała 20 
minut, a było to najdłuższe 20 
minut w moim życiu, prze-
trwaliśmy z dziećmi w piwni-
cy. Wiatr uszkodził nam dach, 
woda lała się po schodach. 
Zniszczone zostało pomieszcze-
nie gospodarcze – mówi pani 
Bernadeta, która jest członkinią 
NSZZ „Solidarność” w Fabry-
ce Porcelany Stołowej Lubiana. 
Pokazuje nam zdjęcia zniszczeń 
zrobione tuż po nawałnicy. 
Część szkód została już napra-
wiona, ale jest jeszcze sporo do 
zrobienia. Wojciech Książek 
przegląda rachunki, pyta o po-
trzeby rodziny.  Podanie o po-
moc pani Bernadety Kubskiej 
poparli przewodnicząca „Soli-
darności” w Fabryce Porcelany 
Stołowej Lubiana oraz Józef 
Rymsza, kierownik Oddziału 
ZRG w Kościerzynie.  

Nie mają się gdzie 
bawić

Z Nakli jedziemy do Czycz-
ków, gdzie sierpniowa nawał-
nica między innymi zniszczyła 
plac zabaw dla najmłodszych 
dzieci przy szkole im. Błogo-
sławionego Księdza Józefa 

Jankowskiego.  – Bardzo prze-
żyliśmy sierpniowy kataklizm, 
który spowodował wiele strat 
w naszej miejscowości. Jed-
nak doświadczyliśmy też 
wiele dobra. Po nawałnicy 
otrzymaliśmy wsparcie za-
równo od różnych instytucji, 
jak i osób prywatnych – mówi 
Teresa Teca, dyrektor szkoły w 
Czyczkowach, od lat należąca 
do szkolnego koła oświato-
wej „Solidarności”. – To, co 
jeszcze zostało do zrobienia, 
to plac zabaw dla maluchów, 
który został zniszczony przez 
nawałnicę. Teraz najmłodsze 
dzieci wychodzą na prawie 
puste podwórko. 

Koszt elementów placu jest 
wysoki, muszą mieć odpo-
wiednie atesty i wytrzymałość. 
Zebrane do tej pory pieniądze 
nie pozwalają na zakup ani jed-
nego nowego urządzenia. 

Wojciech Książek obiecuje, 
że przekaże prośbę szkoły do 
komisji rozpatrującej podania o 
pomoc. Prośbę dyrekcji szkoły 
w Czyczkowach poparła prze-
wodnicząca KM NSZZ „Soli-
darność” Pracowników Oświa-
ty i Wychowania Gminy Brusy 
Aleksandra Turowska. 

Bez dachu nad głową

Ostatnie miejsce, które 
odwiedzamy, to Brusy. Przed 
zniszczoną kamienicą przy 

Solidarność 
po nawałnicy 

Sierpniowa nawałnica, największa od stu lat na terenach obecnego województwa pomor-
skiego, poczyniła szkody, których usunięcie potrwa kilka lat i kosztować będzie setki milio-
nów złotych. Wśród niosących pomoc poszkodowanym nie mogło zabraknąć organizacji i 
członków NSZZ „Solidarność”. Na konto z dopiskiem „Pomoc” udostępnione przez Zarząd 
Regionu Gdańskiego wpłynęły 21 tysięcy złotych. 

ulicy Polnej 1 czeka na nas 
Karolina Żychlińska, członki-
ni oświatowej „Solidarności”. 
W jednym z czterech mieszkań 
w budynku, z którego nawał-
nica zerwała całkowicie dach, 
mieszkała 83-letnia mama 
i siostra pani Karoliny. Dom 
został zalany i nie nadaje się 
do zamieszkania.  Dach nad 
głową straciły cztery rodziny. 
Zalane też zostały meble i cały 
dobytek. Gmina proponowała 
mieszkania w kontenerach, 
ale na to panie się nie zdecy-
dowały i od czasu nawałnicy 
mieszkają kątem u rodziny. 
– Obiecywano na odbudowę 
domu nawet po 100 tysięcy. 
Teraz gmina mówi o 100 ty-
siącach, ale na cztery rodziny, 
a czy za 25 tysięcy można coś 
zrobić? – mówi pani Karolina, 
która po przeczytaniu informa-
cji w Internetowym Biuletynie 

Informacyjnym Solidarności 
o możliwości zgłaszania się 
indywidualnych osób, zwróciła 
się o pomoc do ZRG.  Podanie 
Karoliny Żychlińskiej poparli 
Maciej Werra, przewodniczą-
cy oświatowej „Solidarności” 
w Chojnicach, i Bogdan Ty-
loch, kierownik Oddziału ZRG 
w Chojnicach. 

– Ta akcja pomocy po-
szkodowanym w sierpniowej 
nawałnicy to taki znak praw-
dziwej, międzyludzkiej so-
lidarności – mówi Wojciech 
Książek. Na drugi dzień po 
zebraniu i skompletowaniu 
dokumentów członkowie pre-
zydium ZRG rozdysponowali 
zebrane pieniądze. Wszystkie 
odwiedzone przez nas osoby 
otrzymają wsparcie z kwot 
zebranych na koncie Zarządu 
Regionu.

Małgorzata Kuźma

Dziękujemy za wsparcie i wpłaty  
dla poszkodowanych w nawałnicach 
na Pomorzu. Wpłaciły organizacje 
zakładowe/międzyzakładowe  
NSZZ „Solidarność”:
 Pracowników Oświaty i Wychowania w Sopocie
 OPEC sp. z o.o. Gdynia
 Region Gdański NSZZ „Solidarność”
 Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku
 Pracowników Oświaty, Wychowania i Kultury w Chojni-

cach
 Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni
 Pracowników Oświaty i Wychowania w Krakowie (dwu-

krotnie)
 WARS Gdynia
 Przedsiębiorstwa Usług Drogowo-Mostowych SA w Ko-

ścierzynie
 Szpitala w Kościerzynie
 Muzeum we Wdzydzach Kiszewskich
 ZPS Lubiana SA
 Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Kościerskiej
 Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku
 Drobnicy Portu Gdynia
 Sekcja Służby Zdrowia Regionu Gdańskiego
 Portu Gdańsk
 Remontowej Shipbuilding
 Eaton Truck Components Tczew
 DCT Gdańsk
 Uniwersytetu Gdańskiego
 Apatoru Metrix SA Tczew
 PRCiP w Gdańsku
 Pracowników Komisji Krajowej NSZZ „S”
 Stoczni Remontowej Nauta 
 National Oilwell Wanco Poland w Gdańsku
 Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni
 Indywidualnie Bożena Brauer, Wojciech Książek

W budynku przy ul. Polnej 1 w Brusach wichura poczyniła 
nieodwracalne szkody.

Wojciech Książek i Józef Rymsza oglądają szkody, jakie żywioł poczynił w gospodarstwie 
pani Bernadety Kubskiej w Czyczkowach.
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DOBRA CYRKULACJA
ekologiczny nr 17

Gospodarka w XX wieku oparta była na modelu linearnym, odwzorowują-
cym produkcję przy taśmociągu w fabryce. Był to wygodny, ale wyniszcza-
jący środowisko przyrodnicze i rabunkowo eksploatujący zasoby naturalne 
schemat: powstanie produktu, wykorzystanie go, a na końcu wyrzucenie. 
Wiek XXI ma należeć do gospodarki cyrkulacyjnej, w której każdy produkt 
jest wykorzystany w maksymalnym stopniu, a odpady powstają w znikomej 
ilości. To jednak, czy tak faktycznie się stanie, zależy nie tylko od decyden-
tów w sprawach gospodarki, ale także od nas – konsumentów.

Gospodarka linearna generuje 
tony śmieci. Wiele z nich to od-
pady, które albo mogą zostać 

ponownie wykorzystane, albo w ogóle 
nie powinny znaleźć się w koszu, bo 
są w stanie umożliwiającym ich dal-
sze użytkowanie (na przykład elektro-
śmieci). Głównym celem gospodarki 
cyrkulacyjnej jest właśnie ograniczenie 
powstawania odpadów i ich recykling, 
dlatego często nazywa się ją również 
gospodarką o obiegu zamkniętym.

Na wzór przyrody
Zgodnie z definicją gospodarka cyr-

kulacyjna to model gospodarki, która 
już na etapie założeń i projektowania 
zakłada obieg zamknięty surowców, 
a nie wyrzucanie produktów i materia-
łów. Produkty z materiałów biologicz-
nych mają być zaprojektowane tak, 
aby ich odpady mogły być bezpiecznie 
ponownie wprowadzone do biosfery 
(na przykład ekologiczne, biodegra-
dowalne opakowania). Z kolei produk-
ty i urządzenia techniczne powstałe 
z tworzyw sztucznych mają być trwałe i 
wysokiej jakości oraz przetwarzane tak, 
aby działać jak najdłużej, a w okresie 
użytkowania nie szkodzić środowisku 
naturalnemu. 

W rzeczywistości gospodarka cyr-
kulacyjna to nic innego, tylko kopia 
rozwiązań stosowanych przez samą 
naturę. Już krótka i pobieżna dowol-
na obserwacja przyrodnicza pokazuje 
nam, że w przyrodzie nic się nie mar-
nuje, a wszystkie „odpady” (na przy-
kład opadłe liście czy resztki martwych 
organizmów) są wykorzystywane po-
nownie. W przypadku gospodarki ta-
kiej stuprocentowej skuteczności raczej 
nigdy nie osiągniemy, ale wyznacza 
nam ona kierunek, do którego mamy 
dążyć.

Zmień złe nawyki!
Pozornie gospodarka cyrkulacyjna 

opiera się tylko na recyklingu. W rze-
czywistości to dużo więcej, to syste-
mowe podejście do cyklu życia danego 
produktu. W przypadku „zwykłego” 
recyklingu (oby był jak największy!) do-
piero po powstaniu odpadów zastana-
wiamy się, jak możemy je wykorzystać 
ponownie. W gospodarce cyrkulacyjnej 
już na etapie projektowania i plano-
wania produktu bierze się pod uwagę 
przyszłość materiałów wykorzystanych 
do jego produkcji. Towary mają być 
projektowane tak, aby w przypadku 
uszkodzenia lub zużycia materiałów 
eksploatacyjnych można je było na-
prawić lub uzupełnić brakujące części, 
a nie wyrzucać. 

W tym kontekście odpowiedzialność 
spada nie tylko na decydentów kierują-

cych gospodarką i poszczególnych pro-
ducentów, ale także na konsumentów, 
czyli każdego z nas. Czy nie ulegamy 
zbyt pochopnie trikom marketingo-
wym i nie wymieniamy wciąż dobrych 
i przydatnych urządzeń na „nowy, lep-
szy model”? Czy zamiast oddać sprzęt 
do naprawy nie wolimy kupić nowego? 
Czy nie kierujemy się lenistwem i wy-
godą, wyrzucając sprzęty elektroniczne 
i AGD gdzie popadnie, zamiast oddać 
je do miejsc lub firm prowadzących 
specjalistyczne zbiórki? Sprzęt, który 
dla nas nie spełnia już swej roli, ale 
wciąż jest sprawny, może przecież być 
wciąż wykorzystywany w gospodar-
kach mniej rozwiniętych. Wydłużając 
„czas życia” danego produktu w prosty 
sposób sprawiamy, że gospodarka wy-
korzystuje mniej bezcennych zasobów 
naturalnych. 

Wspólnie – znaczy 
ekologicznie

Gospodarka cyrkulacyjna to także 
tzw. ekonomia współdzielenia, czyli 
maksymalne wykorzystanie jednego 
produktu. Przykładowo w dużej firmie 
lub instytucji nie ma potrzeby, aby każ-
dy dział posiadał własny sprzęt kopiu-
jąco-drukujący. Do produkcji dziesię-
ciu kserokopiarek trzeba zużyć więcej 
energii i zasobów niż do produkcji jed-
nej. Poza tym każdy posiadany sprzęt 
jest z reguły podłączony do prądu 
przez cały czas pracy biura, co zwielo-
krotnia zużycie prądu. Ponadto każdy 
dodatkowy sprzęt „kusi” nas także do 
nadmiernej produkcji odpadów, na 
przykład drukowania niepotrzebnych 
dokumentów. Zgodnie z ideą współ-
dzielenia i gospodarki cyrkulacyjnej 
w każdej firmie lub instytucji wystarczy 
jedna lub kilka drukarek dostępnych 
dla wszystkich pracowników w „stra-
tegicznych” miejscach (sekretariat, 
wspólny korytarz itp.). Takie właśnie 
rozwiązanie z powodzeniem jest prak-
tykowane od lat w biurach Zarządu Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. 

Ekonomia współdzielenia to także 
na przykład wspólne dojazdy do pra-
cy jednym samochodem i wzajemne 
wypożyczanie sobie sprzętów (aby nie 
kupować produktów, które chcemy 
wykorzystać tylko sporadycznie). Nie 
sposób oprzeć się wrażeniu, że to po 
prostu praktykowanie solidarności na 
co dzień, tak bliskie członkom NSZZ 
„Solidarność”, a tak dalekie od przymu-
su nadmiernej konsumpcji i posiadania 
ogromnej liczby dóbr, promowanego 
przez neoliberalny model gospodarki.

Wprowadzenie modelu gospodar-
ki cyrkulacyjnej wymaga posiadania i 
rozwoju przemysłu wysokich technolo-
gii, bo to one finalnie tworzą produkty 

To już naprawdę ostatni moment, aby dać sobie szansę na zdobycie 
cennej nagrody ułatwiającej kontakt z przyrodą, na przykład lornetki 
lub aparatu fotograficznego. Tylko do końca listopada czekamy na Pań-
stwa zdjęcia obrazujące jeden z dwóch tematów:

1. Ochrona środowiska naturalnego w Polsce (szczególnie w województwie 
pomorskim). 2. Gospodarka i przyroda w województwie pomorskim. Prace na-
leży przesłać do redakcji (na adres mailowy: magazyn@solidarnosc.gda.pl lub 
za pośrednictwem profilu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w serwisie 
Facebook.). Zwycięzców w obu kategoriach wybierze specjalne jury, a ich na-
zwiska podamy w grudniowym „Magazynie”. Warto zatem raz jeszcze przej-
rzeć swoje zbiory fotografii, chociażby z letnich wyjazdów na łono natury.

Wygraj nagrody!
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o większej efektywności, trwalsze i zu-
żywające mniej zasobów naturalnych. 
Posiadanie takiego przemysłu decyduje 
również o konkurencyjności całej gospo-
darki, a w konsekwencji o większej licz-
bie miejsc pracy w danym kraju. Z kolei 
upowszechnienie ekonomii współdziele-
nia prowadzi do rozwoju sektora usług. 

Gospodarka cyrkulacyjna to zatem 
świetny przykład zrównoważonego 
rozwoju, korzystnego zarówno dla 
człowieka, jak i środowiska naturalne-
go. Oby w Polsce jak najszybciej stała 
się faktem.

Adam Chmielecki
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Nowelizacja rozporządzenia w sprawie BHP 
przy ręcznych pracach transportowychbhpbhpA B C  

Z dniem 1 maja 2017 r. weszło w życie rozporządzenie mi-
nistra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 25 kwietnia 
2017 r zmieniające rozporządzenie z dnia 14 marca 2000 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pra-
cach transportowych. Tytuł nowego rozporządzenia otrzymał 
brzmienie: „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach zwią-
zanych z wysiłkiem fizycznym”.

Przepisy nowego rozpo-
rządzenia nie naruszają 
wymagań określonych w 

przepisach o dozorze technicz-
nym, a także wymagań dotyczą-
cych ręcznego przemieszczania 
ciężarów przez młodocianych 
oraz kobiety w ciąży i kobiety 
karmiące dziecko piersią, okre-
ślonych w przepisach w spra-
wie wykazu prac wzbronionych 
młodocianym i warunków ich 
zatrudniania przy niektórych 
z tych prac oraz w przepisach 
w sprawie wykazu prac uciąż-
liwych, niebezpiecznych lub 
szkodliwych dla zdrowia kobiet 
w ciąży i kobiet karmiących 
dziecko piersią, wydanych na 
podstawie kodeksu pracy.

Rozporządzenie ws. BHP 
przy ręcznych pracach trans-
portowych oraz innych pracach 
związanych z wysiłkiem fizycz-

nym określa między innymi do-
puszczalne masy przemieszcza-
nych przedmiotów, ładunków 
lub materiałów, dopuszczalne 
wartości sił niezbędne do ich 
przemieszczania oraz dopusz-
czalne wartości wydatku ener-
getycznego na wykonanie pracy 
związanej z wysiłkiem fizycz-
nym, w tym z podnoszeniem i 
przenoszeniem przedmiotów 
przez pracowników.

Zgodnie z nowelizacją wy-
datek energetyczny netto nie-
zbędny do wykonywania pracy 
związanej z wysiłkiem fizycz-
nym, w tym z podnoszeniem i 
przenoszeniem przedmiotów, w 
czasie zmiany roboczej nie może 
przekraczać dla kobiet 5000 kJ, 
a dla mężczyzn 8400 kJ. Nato-
miast przy pracy dorywczej, tzn. 
nie częściej niż 4 razy na godzi-
nę, jeżeli łączny czas wykony-

wania tych prac nie przekracza 
4 godzin na dobę – 20 kJ/min 
dla kobiet oraz 30 kJ/min dla 
mężczyzn.

Masa przedmiotów podno-
szonych i przenoszonych przez 
jednego pracownika nie może 
przekraczać:
1. dla kobiet – 12 kg przy pracy 

stałej oraz 20 kg przy pracy 
dorywczej,

2. dla mężczyzn – 30 kg przy 
pracy stałej oraz 50 kg przy 
pracy dorywczej.
Masa przedmiotów pod-

noszonych przez jednego pra-
cownika na wysokość powyżej 
obręczy barkowej nie może 
przekraczać:
1. dla kobiet – 8 kg przy pracy 

stałej oraz 14 kg przy pracy 
dorywczej,

2. dla mężczyzn – 21 kg przy 
pracy stałej oraz 35 kg przy 
pracy dorywczej.
Jeżeli przedmioty są przeno-

szone przez jednego pracownika 
na odległość przekraczającą 25 
metrów albo jeżeli przedmio-
ty są przenoszone pod górę po 
nierównej powierzchni, pochyl-
niach lub schodach, których 
maksymalny kąt nachylenia nie 

przekracza 30 stopni, a wyso-
kość przekracza 4 metry, nie-
zależnie od odległości, na jaką 
przedmioty są przenoszone, to 
masa przenoszonych przedmio-
tów nie może przekraczać:
1. dla kobiet – 12 kg,
2. dla mężczyzn – 30 kg.

Jeżeli przedmioty są prze-
noszone jak wyżej, z tym, że 
maksymalny kąt nachylenia 
przekracza 30 stopni, to masa 
tych przedmiotów nie może 
przekraczać:
1. dla kobiet – 8 kg przy pracy 

stałej oraz 12 kg przy pracy 
dorywczej,

2. dla mężczyzn – 20 kg przy 
pracy stałej oraz 30 kg przy 
pracy dorywczej.
Przenoszenie przedmiotów, 

których długość przekracza 4 m 
oraz masa przekracza 30 kg dla 
mężczyzn i 20 kg dla kobiet, po-
winno odbywać się zespołowo, 
pod warunkiem jednak, aby na 
jednego pracownika przypadała 
masa nieprzekraczająca:
1 przy pracy stałej – 25 kg dla 

mężczyzn i 10 kg dla kobiet,
2. przy pracy dorywczej – 42 

kg dla mężczyzn i 17 kg dla 
kobiet.

Niedopuszczalne jest ze-
społowe ręczne przemieszcza-
nie przedmiotów na odległość 
przekraczającą 25 m lub o ma-
sie przekraczającej 500 kg dla 
mężczyzn i 200 kg dla kobiet.

Niedopuszczalne jest przeno-
szenie przez jednego pracownika 
materiałów ciekłych – gorących, 
żrących albo o właściwościach 
szkodliwych dla zdrowia, któ-
rych masa wraz z naczyniem i 
uchwytem przekracza 25 kg dla 
mężczyzn i 10 kg dla kobiet.

Balony szklane z kwasami 
lub innymi cieczami żrącymi 
powinny być przewożone na 
specjalnych wózkach, a tylko 
w wyjątkowych przypadkach 
mogą być przenoszone przez 
dwóch pracowników w odpo-
wiednio wytrzymałych koszach 
z uchwytami. Niedopuszczalne 
jest przenoszenie ww. balonów 
– na plecach lub przed sobą.

Niedopuszczalne jest także 
ręczne przemieszczanie ładun-
ków na wózkach lub taczce po 
terenie o nachyleniu większym 
niż 8 procent oraz na odległość 
większą niż 200 m.

Iwona Pawlaczyk

Naszemu Koledze Zdzisławowi Czapskiemu, kierownikowi 
Oddziału Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 

w Starogardzie Gdańskim, szczere wyrazy współczucia 
z powodu śmierci

Ojca
składają

członkowie Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”

Serdecznie dziękuję delegacjom KM NSZZ „Solidarność” 
ZF Polpharma SA, KZ NSZZ „Solidarność” SI Pomorzanka 

oraz KZ NSZZ „Solidarność” Dovista za udział 
w uroczystościach pogrzebowych mojego Ojca

ś.p.

Antoniego Czapskiego
Żył 89 lat, zmarł 2 października 2017 r., uroczystości 

pogrzebowe odbyły się 5 października 2017 r.
Zdzisław Czapski

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie
oraz Współpracownikom

ś.p.

Henryka Doeringa
wraz z pamięcią o dokonaniach Wójta Gminy Krokowa 

szczególnie w sferze oświaty 
składają

Członkowie NSZZ „Solidarność” w Regionie Gdańskim, 
w tym szczególnie z Ziemi Puckiej

Od dwóch miesięcy obo-
wiązuje nowelizacja 
ustawy z dnia 20 marca 

2015 r. o działaczach opozycji 
antykomunistycznej oraz oso-
bach represjonowanych z po-
wodów politycznych. Ustawa 
przyznaje działaczom opozycji 
antykomunistycznej oraz oso-
bom represjonowanym z powo-
dów politycznych o potwierdzo-
nym statusie działacza opozycji 
lub osoby represjonowanej na-
stępujące uprawnienia:
 Stałe świadczenie pieniężne 

w wysokości 402,72 zł mie-
sięcznie, które będzie podle-
gało waloryzacji;

 Możliwość przyznania po-
mocy pieniężnej osobom 
uprawnionym znajdującym 
się w trudnej sytuacji mate-
rialnej lub w związku z za-
istnieniem zdarzeń losowych. 
Pomoc pieniężna może być 
przyznana w szczególności 
na pokrycie kosztów zakupu 
wózka inwalidzkiego, zaku-
pu sprzętu rehabilitacyjnego, 
zakupu przedmiotów ortope-
dycznych, zakupu ułatwiają-
cych pracę i życie środków 
pomocniczych, dostosowania 
pomieszczeń mieszkalnych 
do rodzaju inwalidztwa lub 
opłacania pomocy pielę-

gnacyjnej. Pomoc pieniężna 
jest przyznawana w formie: 
pomocy jednorazowej w 
przypadku trudnej sytuacji 
materialnej lub zaistnienia 
zdarzeń losowych do wyso-
kości 150 procent najniższej 
emerytury lub na częściowe 
pokrycie kosztów, o których 
mowa wyżej, do wysokości 
300 procent najniższej eme-
rytury; pomocy okresowej 
do wysokości 100 procent 
najniższej emerytury mie-
sięcznie, w szczególności 
na zaspokojenie potrzeb 
bytowych i ochronę zdrowia 
w przypadku długotrwałej 
choroby powodującej wzrost 
kosztów utrzymania, zakupu 
leków, środków opatrunko-
wych oraz dojazdów do za-
kładów leczniczych na zabie-
gi medyczne i rehabilitacyjne 
oraz usługi pielęgnacyjne 
niezbędne ze względu na 
wiek i stan zdrowia. Pomoc 
pieniężną w formie pomocy 
jednorazowej przyznaje się 
nie częściej niż raz na 12 
miesięcy, natomiast pomoc 
pieniężną w formie pomocy 
okresowej przyznaje się na 
okres do 6 miesięcy. Jednakże 
w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach szef Urzędu do 

Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych może 
przyznać pomoc pieniężną 
na innych warunkach;

 Prawo do korzystania poza 
kolejnością ze świadczeń 
opieki zdrowotnej, z usług 
farmaceutycznych udziela-
nych w aptekach oraz pra-
wo do korzystania z leczenia 
specjalistycznego bez skiero-
wania;

 Prawo pierwszeństwa do śro-
dowiskowej opieki socjalnej, 
w tym w uzyskaniu miejsca w 
domu pomocy społecznej;

 Okresy osadzenia w więzie-
niach lub innych miejscach 
odosobnienia lub okresy in-
ternowania uwzględnia się w 
wymiarze podwójnym przy 
ustalaniu prawa do emerytury 
lub renty osoby uprawnionej, 
na zasadach określonych w 
ustawie o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych;

 Możliwość udzielania przez 
samorząd terytorialny pomo-
cy osobom uprawnionym, w 
zakresie udogodnień komuni-
kacyjnych, świadczeń miesz-
kaniowych, kulturalnych, 
zdrowotnych i oświatowych.

Stan prawny na 27.10 2017 r.
Łukasz Sulej

Przypominamy o wsparciu
dla działaczy opozycji antykomunistycznej
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PRAWO

Z głębokim smutkiem pożegnaliśmy naszą Koleżankę  

ś.p.

Józefę Konwińską
Członka Zarządu Regionu Gdańskiego w latach 2010-2014

Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie Zmarłej składają
Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 

 oraz Regionalna Sekcja Służby Zdrowia  
NSZZ „Solidarność”

I) Obniżenie  
powszechnego  
wieku emerytalnego

Ustawa zmieniająca przy-
wraca powszechny wiek emery-
talny do obowiązującego przed 
dniem 1 stycznia 2013 r., tj. wiek 
60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla 
mężczyzn. Przyznanie prawa 
do emerytury w obniżonym po-
wszechnym wieku nie jest uza-
leżnione od posiadania określo-
nego stażu ubezpieczeniowego, 
a wysokość emerytury jest uza-
leżniona od wysokości kapitału 
zgromadzonego na indywidu-
alnych kontach w ZUS i OFE. 
Aby jednak otrzymać emeryturę 
przynajmniej w minimalnej wy-
sokości, dalej w pkt V 

II) Środki zgromadzo-
ne w OFE

Otwarte Fundusze Eme-
rytalne wobec osób, którym 
zostało 10 lat do osiągnięcia 
wieku emerytalnego, są zobo-
wiązane do przekazania środ-
ków z konta OFE na subkonto 
danej osoby w ZUS (w ramach 
tzw. suwaka bezpieczeństwa). 
Dotyczy to tych osób, które 
przed 1 października 2017 r. 
skończą odpowiednio 50 lat 
(kobiety) i 55 lat (mężczyźni), 
ale nie będą jeszcze w nowym 
obniżonym wieku emerytal-
nym.

Wobec osób, które do 30 
września 2017 r. skończyły od-
powiednio 60 i 65 lat, w dniu 
6 października 2017 r. otwarty 
fundusz emerytalny umorzy 
wszystkie jednostki rozrachun-
kowe zgromadzone na rachun-
kach tych osób, a następnie do 
dnia 10 października 2017 r. 
OFE przekaże do ZUS środki z 
rachunku tej osoby równe war-
tości umorzonych jednostek 
rozrachunkowych. Te środki 
ZUS zapisze na subkontach 
osób ubezpieczonych i weź-
mie pod uwagę przy ustalaniu 
wysokości emerytury. 

III)  Tablice średniego 
dalszego trwania 
życia

Po wejściu w życie no-
wych przepisów osoby, któ-
re przeszły już na emeryturę 
z uwzględnieniem wyższego 
wieku emerytalnego, mogą 
złożyć wniosek o przelicze-
nie swojego świadczenia, 
z uwzględnieniem tablic śred-
niego dalszego trwania życia z 
dnia osiągnięcia obniżonego 
wieku emerytalnego O ILE 
BĘDZIE TO KORZYST-
NIEJSZE.

Dotyczy to osób urodzo-
nych po 1948 r., którym do 30 
września 2017 r. ZUS przyznał 

Podstawowe zmiany w emeryturach
emeryturę, bo osiągnęły pod-
wyższony wiek emerytalny. 
Mają one prawo do warianto-
wego obliczenia emerytury z 
zastosowaniem średniego dal-
szego trwania życia dla wieku 
przejścia na emeryturę według 
tablicy trwania życia:
1. z dnia zgłoszenia wniosku o 

emeryturę,
2. z dnia osiągnięcia podwyż-

szonego wieku emerytalne-
go,

3. z dnia ukończenia 60 lub 65 
lat,
w zależności od tego, co bę-

dzie dla nich korzystniejsze.

IV) Emerytury  
częściowe

Zgodnie z nowymi prze-
pisami emerytura częściowa 
od 1 października 2017 r. nie 
będzie już przyznawana (został 
skreślony art. 26b ustawy eme-
rytalnej).

Jeśli jednak do końca wrze-
śnia 2017 r. ubezpieczony speł-
nił warunki wymagane do tego, 
aby otrzymać emeryturę czę-
ściową, ZUS przyzna to świad-
czenie, nawet gdy wniosek zo-
stanie złożony po 30 września 
(art. 17 ustawy zmieniającej 
– zasada praw nabytych). Eme-
ryturę częściową pobiera się do 
czasu otrzymania prawa do po-
wszechnej emerytury i złożenia 
stosownego wniosku do ZUS. 
Wypłata pełnej emerytury wy-
maga rozwiązania stosunku 
pracy z dotychczasowym pra-
codawcą.

V) Wymogi stażowe 
dla najniższej eme-
rytury 

Od 1 października 2017 r. 
nastąpi obniżenie do 20 lat mi-
nimalnego stażu składkowego 
i nieskładkowego dla kobiet i 
25 dla mężczyzn. Po spełnieniu 
tej przesłanki ZUS podwyższy 
emeryturę do kwoty najniższej 
emerytury (aktualnie jest to 
kwota 1000 złotych) bez ko-
nieczności składania wniosku 
w tej sprawie (z urzędu).

VI)  Kiedy ZUS przeliczy 
emeryturę z urzędu

Osobie, której przyznano 
prawo do wcześniejszej eme-
rytury, ale zawieszono ją lub 
zmniejszono jej wypłatę z po-
wodu osiągania zbyt wysokich 
przychodów, po ukończeniu po-
wszechnego obniżonego wieku 
emerytalnego ZUS wznowi 
wypłatę od 1 października 
2017 r., a jeśli ubezpieczony 
ukończy 60 lat (kobieta) lub 65 
lat (mężczyzna) po 30 września 
2017 r. od miesiąca osiągnięcia 
powszechnego wieku.

Zasadą jest bowiem, że 
pobierając emeryturę z tytu-
łu ukończenia powszechnego 
wieku można dorabiać bez li-
mitów przychodów.

Ważne!!!
O s o b y  p o b i e r a j ą c e 

emeryturę pomostową, na-
uczycielskie świadczenie 
kompensacyjne lub świad-
czenie przedemerytalne, a 
które ukończyły z dniem 1 
października 2017 r. (bądź 
też ukończą) powszechny 
obniżony wiek emerytalny, 
muszą złożyć wniosek o 
emeryturę – ZUS nie przy-
zna jej z urzędu.

VII) Okresowa emery-
tura kapitałowa

Okresowa emerytura ka-
pitałowa przysługuje osobie 
ubezpieczonej (kobiecie), 
urodzonej po dniu 31 grudnia 
1948 r., a przed dniem 1 paź-
dziernika 1973 r., która:
 była członkiem otwartego 

funduszu emerytalnego,
 ukończyła wiek emerytalny, 

określony w ustawie o eme-
ryturach i rentach z FUS,

 ma ustalone prawo do eme-
rytury na nowych zasa-
dach,
a kwota środków zaewiden-

cjonowanych na subkoncie w 
ZUS, ustalona na ostatni dzień 
miesiąca poprzedzającego mie-
siąc, od którego zostanie przy-
znana emerytura na nowych 
zasadach, jest równa lub wyż-
sza od dwudziestokrotności 
kwoty dodatku pielęgnacyjne-
go (aktualnie 4191,80 zł, czyli 
209,59 zł x 20). 

Prawo do naliczenia emery-
tury kapitałowej przysługuje do 
dnia poprzedzającego ukończe-
nie 65 roku życia i może być 
pobierana do ukończenia przez 
ubezpieczoną 67 roku życia.

Z tymi zmianami skore-
lowane zostały zmiany w art. 
26c ustawy emerytalnej. Prawo 
do emerytury z FUS ulega z 
urzędu ponownemu obliczeniu 
– środki zewidencjonowane na 
subkoncie zostaną uwzględnio-
ne przy ponownym obliczaniu 
wysokości emerytury z FUS. 

Kobieta, będąca członkiem 
OFE, która mając 65 lat zgłosi 
wniosek o emeryturę po dniu 
30.09.2017 r. nie nabywa pra-
wa do okresowej emerytury 
kapitałowej – a środki zewi-
dencjonowane na subkoncie 
zostaną uwzględnione przy 
ustalaniu wysokości emerytury 
z FUS.

Analogicznie – mężczyź-
nie, będącemu członkiem OFE, 
który mając 65 lat wystąpi z 
wnioskiem o emeryturę po 30 
września 2017 r., zostanie usta-

lone prawo do emerytury z FUS 
i przy obliczaniu jej wysokości 
zostaną uwzględnione środki ze-
widencjonowane na subkoncie. 

Emerytura z FUS po przeli-
czeniu nie może być niższa od 
kwoty odpowiadającej sumie 
emerytury z FUS i okresowej 
emerytury kapitałowej przysłu-
gującej w dniu poprzedzającym 
dzień, od którego ustalono nową 
wysokość emerytury z FUS.

Przykład
Kobieta ur. 2.11.1953 r. 

ma ustalone prawo do okre-
sowej emerytury kapitało-
wej od dnia 1.12.2015 r., 
tj. od miesiąca zgłoszenia 
wniosku do dnia 1.11.2020 
r. (do dnia poprzedzającego 
osiągnięcie wieku 67 lat). 

Kobieta ta będzie mogła 
zgłosić po dniu 30.09.2017 
r. wniosek o ponowne usta-
lenie wysokości emerytury 
z FUS (na podstawie art. 20 
ust. 1 ustawy zmieniającej). 
Wniosek taki może zgłosić 
najwcześniej w dniu osią-
gnięcia wieku 65 lat, tj. w 
dniu 2.11.2018 r., a najpóź-
niej do dnia 1.11.2020 r. 

Maria Szwajkiewicz

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 listopada 
2016 r. o zmianie ustawy o 
emeryturach i rentach z Fundu-
szu Ubezpieczeń Społecznych 
oraz niektórych innych ustaw, 
Dziennik Ustaw z dnia 5 stycz-
nia 2017 r. poz. 38, weszła w 
życie 1 października 2017 r. 

Dziś moją duszę w ręce Twe powierzam,
mój Stworzycielu i najlepszy Ojcze,

Do domu wracam, jak strudzony pielgrzym,
a Ty z miłością przyjmij mnie z powrotem.

Tułaczka moja już dobiegła kresu,
dla moich oczu słońce ziemi zgasło.

W Tobie mój Panie, znajdę pokój wieczny,
Ty będziesz dla mnie niegasnącym światłem.

Z głębokim żalem i bólem przyjęliśmy wiadomość 
o tragicznej śmierci

ś.p.

Józefy Konwińskiej
naszej niezapomnianej, nieodżałowanej, kochanej Ziutki, 

wieloletniej Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.
Rodzinie Zmarłej wyrazy głębokiego współczucia składają 

Komisja Zakładowa i Członkowie NSZZ „Solidarność”  
w Portowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gdyni

Z głębokim smutkiem pożegnaliśmy członka naszej 
Organizacji 

ś.p.

Zdzisława Rogalskiego
   Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłego składa

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”  
Stoczni Marynarki Wojennej S.A.
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SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność”
opracował Wojciech Matuszewski

Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

16 października br. odbyło 
się posiedzenie Zarządu Re-
gionu NSZZ „Solidarność” 
w Słupsku.

Obradowały także Regio-
nalna Komisja Rewizyjna i Za-
rząd Regionalnego Funduszu 
Strajkowego.

Jednym z ważniejszych 
tematów obrad ZR było mię-
dzy innymi zagadnienie, co 
dalej z rozwojem Związku w 
naszym Regionie i pozyski-

waniem nowych członków 
(o tym szerzej w następnym 
wydaniu „Magazynu”). Ko-
lejne tematy to: informacje 
na temat pielgrzymki na Jasną 
Górę naszych związkowców, 
wykonanie uchwały WZDR 
ws. zasłużonych członków 
Związku w Regionie, powo-
łanie kapituły do rozpatrzenia 
wniosków, regulamin przy-
znawania wyróżnień i regu-
lamin kapituły.

Obradował Zarząd Regionu 

78 rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

Edward Muler, Stanisław Szukała i Tadeusz Pietkun składają 
kwiaty pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego 
i Armii Krajowej.

Poczty sztandarowe podczas uroczystości 33 rocznicy 
zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki.

Stanisław Szukała w imieniu ZR NSZZ „Solidarność” 
w Słupsku składa kwiaty pod pomnikiem bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki.

27 września br. przypadła 
78 rocznica powstania 
Polskiego Państwa Pod-
ziemnego.

W nocy z  26  na  27 
września 1939 r. w 
oblężonej Warszawie 

Pomnik ks. Jerzego.

W tym roku uroczysto-
ści związane z 33 
rocznicą męczeń-

skiej śmierci błogosławionego 
księdza Jerzego Popiełuszki, 
zamordowanego przez funk-
cjonariuszy Służby Bezpie-
czeństwa na rozkaz najwyż-
szych władz PRL, odbyły się 
22 października. Jak co roku 
miejscem spotkań była parafia 
pod wezwaniem Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Słupsku, 
gdzie były odprawiane pod-
czas stanu wojennego przez 
śp. księdza Włodzimierza 

33 rocznica męczeńskiej śmierci bł. księdza Jerzego Popiełuszkię skiej 
Obchody w Regionie Słupskim

Jankowskiego, kapelana słup-
skiej „Solidarności”, Msze za 
Ojczyznę i gdzie spotykali się 
represjonowani działacze słup-
skich struktur związkowych. 
Tam też wielokrotnie padały z 
ambony słowa dodające otuchy 
i nadziei w trudnym czasie, jak 
również były cytowane słowa 
ks. Jerzego z jego kazań.

W kościele stanęły poczty 
sztandarowe Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność” w Słup-
sku, bytowskiego Polmoru, 
„Solidarności” z Ustki, a także 
sztandar NSZZ „Solidarność” 
Ziemi Sławieńskiej. Swoją 
obecnością uroczystość za-
szczycili: posłanka Jolanta 
Szczypińska, radny Sejmiku 
pomorskiego Jerzy Barzowski, 
przewodnicząca Rady Miej-
skiej w Słupsku Beata Chrza-
nowska, radni miasta Słupska 
i przedstawiciele starostwa, 
przedstawiciele policji i straży 
pożarnej. Na czele delegacji 
naszego Regionu NSZZ „Soli-
darność” stał jej przewodniczą-
cy Stanisław Szukała. Uroczy-
stą eucharystię poprowadził ks. 
dr Sebastian Kowal, a homilię 
wygłosił ks. Roman Maziec. W 
jej trakcie padały wielokrotnie 
słowa o służbie, jaką pełnił ks. 
Jerzy. Przypomniano, jak bł. 
ks. Jerzy Popiełuszko rozu-
miał słowo „służba”, jak je do 
końca swoim postępowaniem 
wypełnił. 

 –  Prze łomowym mo-
mentem w życiu ks. Jerzego 
był dzień 31 sierpnia 1980 r. 
Wówczas to został poproszo-
ny o odprawienie mszy św. 
dla warszawskich hutników 
w Hucie Warszawa i od tamtej 
pory stał się kapelanem świata 
pracy i całej „Solidarności”. 
Nie szedł na kompromis, bo 
prawda nie zna kompromisu, 
motywem wszystkich jego ka-
zań były słowa św. Pawła „Zło 
dobrem zwyciężaj”. Zapłacił za 
służbę człowiekowi, narodowi 
i Kościołowi cenę najwyższą 
– cenę swojego młodego życia. 
Jest on dla nas, współczesnych, 
niedoścignionym wzorem do 
naśladowania i wszyscy modli-
my się do Boga, aby bł. ks. Je-
rzy wstąpił w poczet świętych 
– zakończył swoje kazanie ks. 
Roman. 

Do podniosłej atmosfery 
podczas mszy św. przyczynił 
się słupski zespół muzyczny 
Trio Arte, który wykonał liczne 
utwory. Po skończonym nabo-
żeństwie uczestnicy przenieśli 
się pod pomnik ks. Jerzego 
Popiełuszki. Mimo padające-
go deszczu pośród pocztów 
sztandarowych złożono wią-
zanki kwiatów i zapalono zni-
cze, była też modlitwa za duszę 
ks. Jerzego. Odczytano wiersze 
Wacława Pomorskiego.

 Zarząd Regionu NSZZ 
„Solidarność” w Słupsku skła-

da serdeczne podziękowania 
wszystkim pocztom sztandaro-
wym i związkowcom za obec-
ność podczas uroczystości, 

osobne podziękowania także 
należą się za oprawę muzycz-
na i nagłośnienie Grzegorzowi 
Kundzie.

w wyniku porozumienia władz 
cywilnych i wojskowych po-
wstała Służba Zwycięstwu 
Polski (SZP), konspiracyjna 
organizacja wojskowa mająca 
toczyć walkę przeciw oku-
pantom. 13 listopada 1939 r. 
SZP została przekształcona 

w Związek Walki Zbrojnej 
(ZWZ) podlegający Rządowi 
RP na Uchodźstwie. 14 lute-
go 1942 r. general Władysław 
Sikorski z kolei przekształcił 
ZWZ w Armię Krajową (AK). 
Jej komendantem głównym 
został generał Stefan Rowecki 
- Grot. Utworzenie AK miało 
służyć scaleniu wszystkich grup 
wojskowych podległych do tej 
pory różnym podziemnym 
ugrupowaniom politycznym w 
jedną organizację podległą Rzą-
dowi RP na Uchodźstwie.

W Słupsku w 78 rocznicę 
utworzenia Polskiego Państwa 
Podziemnego odprawiona 
została uroczysta msza św. w 
kościele Mariackim. Po nabo-
żeństwie główne uroczysto-
ści przeniosły się w okolice 
pomnika Polskiego Państwa 
Podziemnego i Armii Krajowej 
gdzie delegacje złożyły kwiaty, 
odbył się także Apel Pamięci, 
a miejscowy garnizon Wojska 
Polskiego wspólnie z harcerza-
mi wystawił posterunki hono-
rowe.

Wśród licznych delegacji, 
które przybyły na tę wyjąt-
kową uroczystość, była także 
związkowa delegacja NSZZ 
„Solidarność”, z przewodni-
czącym Stanisławem Szukałą 
na czele. Po salwie honorowej 
kompanii wartowniczej WP 
głos zabrał wicewojewoda 
pomorski Mariusz Łuczyk. 
Przypomniał genezę powsta-
nia struktur podziemnych w 
czasie II wojny światowej na 

terenie Polski i to, czym dla 
ludności było Polskie Państwo 
Podziemne.

Na koniec obchodów głos 
zabrał jeden z kombatantów 
walki podziemnej, który ze 
wzruszeniem podziękował za 
hołd złożony walczącym w 
konspiracji, szczególnie harce-
rzom i młodzieży za tak liczny 
udział.

Cześć  i chwała Bohate-
rom!
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CZYTELNICY I MY

Na końcu 
JĘZYKA
Na końcu
JĘZYKA

Krzyżówka z wyspą lemurów

Ni to, ni owo
Co to jest „ni” – spójnik czy partykuła? W jakich sytu-
acjach stosujemy to tajemnicze „ni”? Czy przed powtó-
rzonym „ni” stawiamy przecinek? Zanim odpowiem na 
te pytania, sprawdźmy, kiedy stosujemy „ni”.

Przykłady występowania spójnika „ni”
1. 
Nie miał pieniędzy ni sławy.
Widział coś ni to we śnie, ni na jawie.
Miała włosy ni to blond, ni to siwe.
Mruczał coś ni to do siebie, ni to do nas.
Jeść nie chciał ni humoru dobrego nie miał.
Słońce tu nie dojdzie ni ptak nie doleci.
2. 
– Adam wczoraj pojawił się w pracy ni stąd, ni zowąd i ni z tego, 
ni z owego zaczął krzyczeć – relacjonowała Anna.
– A na pytanie, co się stało, odpowiedział tajemniczo: „Ni to, ni 
owo” – dodała Beata.
– Potem coś zawile mówił o Tomaszu, ale na pytanie, czy on po-
stąpił dobrze, czy źle, usłyszeliśmy odpowiedź: „Ni tak, ni siak” 
– wtrąciła Anna.
– Rozmawiamy już pięć minut, a wy mi jeszcze nic konkretnego 
o Adamie i całej sytuacji nie powiedziałyście – zauważył Jan.
– A bo to ni pies, ni wydra – mruknęła Anna.
– Zobaczcie, co ten Adam teraz robi, on do tego towarzystwa 
zupełnie nie pasuje. Ni przypiął, ni przyłatał zaczął śpiewać – za-
uważył Jan.

Tajemnicze krótkie „ni” jest skróconą formą spójnika „ani”.
Jak widać, w zdaniach, w punkcie pierwszym, spójnik „ni” łą-

czy zaprzeczone równorzędne człony zdania lub zdania współrzęd-
ne. Często powtarza się go przed każdym z członów łączonych. 

Natomiast w punkcie drugim (w rozmowie) „ni” występuje 
w dziewięciu związkach frazeologicznych.

Poniżej podaję, co znaczą najczęściej stosowane związki fra-
zeologiczne z „ni”.

Związki frazeologiczne z „ni”:
 ni stąd, ni zowąd oraz ni z tego, ni z owego – ‘z niewyjaśnio-

nych, nieznanych przyczyn, powodów, niespodziewanie, nie-
oczekiwanie’;

 ni mniej, ni więcej – ‘wyrażenie ekspresywne, poprzedzające 
informację nieoczekiwaną, zaskakującą’;

 ni to, ni owo oraz ni to, ni sio – ‘coś niedającego się bliżej 
określić, coś niezdecydowanego’;

 ni tak, ni siak – ‘ani tak, ani inaczej’, w sposób niezdecydowa-
ny, ani dobrze, ani źle’;

 ni pies, ni wydra – ‘lekceważąco o kimś lub o czymś niedają-
cym się bliżej określić, zaklasyfikować’;

 ni z pierza, ni z mięsa – lekceważąco o człowieku nijakim, 
mającym charakter niezdecydowany, trudny do określenia’;

 ni przypiął, ni przyłatał – ‘o czymś zupełnie niepasującym, 
niedostosowanym do czegoś’;

 ni w pięć, ni w dziewięć (dziesięć) – ‘o czymś zupełnie niedo-
stosowanym do sytuacji, niedorzecznym’;

 ni widu, ni słychu – ‘ani nie widać, ani nie słychać; ani widu, 
ani słychu’;

 ni w ząb – ‘ani trochę, wcale, w ogóle; ani w ząb’, np. „Ni 
w ząb tego nie rozumiem”.

Uwaga!
W zdaniach, w których powtarza się „ni”, przed drugim (po-

wtórzonym „ni”) stawiamy przecinek, np. „Ni to, ni owo…”.

„Ni” i „ani” jako dwie formy wzmocnionej partykuły prze-
czącej

„Ni” i „ani” występuje także jako przestarzała wzmocniona 
partykuła przecząca, na przykład w zdaniach: „Ni pożalić się 
komu”, „Ni śladu życia we wsi” oraz w przestarzałym związ-
ku frazeologicznym „Ni chybi” – znaczącym ‘niewątpliwie, 
niezawodnie, na pewno; ani chybi’, np. „Ni chybi, pojechał do 
stolicy”, „Ani chybi, będzie padać”. Barbara Ellwart

 klasyfikacja zawodników
 część nosa
 zadra w sercu
 scena dla Maryli Rodowicz
 wielki, stary las
 mniej ważny niż ambasador
 wielka ilość, mnóstwo
 bożek z łukiem
 nieduże miasto nad Drwę-

cą Warmińską, anagram 
tenora

 zawodowcowi nie dorówna
 koala, kangur
 banknot z Władysławem 

Jagiełłą potocznie
 klamra budowlana
 krótki żartobliwy utwór li-

teracki, anagram armatko.

PIONOWO
1) ortograficzny lub wyra-
zów obcych, 2) smaczna 
ryba morska, 3) na koszulce 
R. Lewandowskiego, 4) au-
torka „Dumy i uprzedzenia”, 
5) charakterystyczna wielkość 
dla danego produktu, 6) wy-
spa lemurów, 7) umiejętność 
dochowania tajemnicy, 8) ka-
mień w pierścionku, 9) kolisty 
wypiek, 10) zgrana ósemka, 
11) zbiorowisko dendrolo-
giczne, 12) auto na postoju, 
13) właściciel stajni, które 
uprzątnął Herakles, 14) święta 
góra Ormian, 15) stolica regio-
nu Walonia w Belgii, 16) biały 
wermut chorwacki. (kas)

1 2 3 4 5 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 16

POZIOMO
(w dowolnej kolejności)
 lekcja na uniwersytecie 
 mieszkanka Chartumu 
 żart, psikus

 Ariel, jeden z najwybitniej-
szych polityków Izraela, 
premier 2001 – 2006

 sprzeczka, zatarg
 czarne u ukochanej

Na rozwiązania (e-maile, listy 
tradycyjne, adresy w stopce 
na str. 2) czekamy do 15 
dnia następnego miesiąca od 
ukazania się tego wydania 
„Magazynu”. Rozlosowali-
śmy nagrodę za rozwiązanie 
Krzyżówki z ptakiem podob-
nym do mewy z nr. 9/2017. 
Otrzymuje ją pan Artur Sądej 
z Bydgoszczy. Nagrodę wy-
ślemy pocztą. Hasło brzmiało: 
„Czas do szkoły”.

Dobiegł końca cykl szkoleń 
dla seniorów współfinanso-
wany z Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej zatytułowa-
ny „Akademia Społecznika 
– aktywność i partycypacja 
seniorów w życiu publicz-
nym i społecznym”.

35 uczestników szkoleń po-
dzielono na trzy grupy, a głów-
nym celem było zaznajomienie 
ich z narzędziami informatycz-
nymi umożliwiającymi aktyw-
ność i partycypację seniorów 
w życiu publicznym i społecz-
nym. Kursanci uczyli się więc, 
jak korzystać z poczty elektro-
nicznej czy Facebooka. Wiąza-
ło się to w wielu przypadkach 
z koniecznością założenia kont 
e-mailowych oraz profili na Fa-
cebooku, ze względu na to, że 
do tej pory szkolący się seniorzy 
nie korzystali z tych usług. 

Na kolejnych spotkaniach 
uczestnicy szkoleń poznawali Zin-
tegrowany Informator Pacjenta, 
w ramach zajęć seniorzy uzyskali 
dostęp (za pomocą loginów i ha-
seł) do portalu, na którym można 
sprawdzić wszystkie informacje 
dotyczące leczenia finansowanego 
z NFZ. Dalej seniorzy dowiedzieli 
się, jak robić zakupy w Internecie, 
a także jak skorzystać z Platformy 
Usług Elektronicznych ZUS, co 

wiązało się z utworzeniem pro-
filu zaufanego dla wszystkich 
uczestników szkoleń. Na koniec 
zapoznano się z możliwościami 
tworzenia e-petycji. 

Szkolenia podobały się 
uczestnikom, co odzwierciedlo-
ne było w wypełnianej ankiecie 
oceniającej szkolenia. Kursanci 
wyrazili nadzieję, że podobne 
szkolenia będą kontynuowane.

(mk)

Akademia Społecznika
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Listopad nie jest najlepszym miesiącem do podróżowania. Dni zrobiły się krótkie, często 
pada, brakuje nastroju do wychodzenia z domu. Spróbujmy jednak przełamać nostalgicz-
ną atmosferę i wybierzmy się na wycieczkę aż na Zabory, do miejsca, gdzie rzeczywistość 
łączy się z „prywatną wizją świata”, gdzie dowiemy się, że „człowiek to pierwszy dialog 
natury z Bogiem”. Jeśli ktoś nie wie, gdzie leżą Zabory, podpowiadam: Zabory to histo-
ryczna nazwa południowej części Kaszub. To tereny położone za Borami Tucholskimi. Po 
raz pierwszy nazwano je Ziemią Zaborską w dokumencie wystawionym przez Władysława 
I Łokietka w Gnieźnie w 1299 roku. Od tego czasu o mieszkającej tam ludności mówiono, 
że są Zaborakami i nie należy ich mylić z Borowiakami.

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. 9, 301 34 67,  
308 43 47  
biuro.pracy@solidarnosc.gda.pl

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

Reg. Sekcja Oświaty i Wychowania, 
pok. 119 , 308 44 22, fax: 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

Pomorska Fundacja Edukacji i Pracy, 
pok. 9, 308 43 56

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

REKLAMA

OSTATNIA STRONA „MAGAZYNU”

ANIOŁY, ULE I INNE CUDA

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

Jaglie, a raczej Brusy-Jaglie, 
są niewielką wsią, chociaż 
coraz częściej mówi się, że to 

dzielnica Brus, odległa od centrum 
miasta o dwa kilometry na połu-
dniowy zachód, usytuowana przy 
drodze wiodącej do Swornegaci. 
To w Jagliach, pomiędzy rokiem 
1934 a 2013, żył Józef Chełmow-
ski, którego nazywano „kaszub-

skim Leonardem da Vinci”. Był 
rzeźbiarzem, malarzem, konstruk-
torem, ale i filozofem. Stworzył ze 
swojego domu, zwyczajnej chaty, 
niby niczym niewyróżniającej się, 
swoiste arcydzieło. Dom i ogród 
stanowią całość, niestety, przez 
sierpniową nawałnicę znacznie 
podniszczoną. Mimo to warto tam 
pojechać właśnie może w brzydką, 
nostalgiczną pogodę, bo można 
przeżyć niezłą przygodę. 

Zacznijmy od ogrodu, gdzie 
znajduje się cała gama drewnia-
nych, rzeźbionych w lipie figur 
z postaciami Kaszubów, najróż-
niejszych świętych, zwierząt. 
Wiele z nich to barwne, figural-
ne ule. Są tam również anioły, 
całe zastępy anielskie, wciska-
jące się w niemal każdy zakątek 
ogrodu i domu, no i oczywiście 
kapliczki. Przepięknie wyglądają 
latem, kiedy kwitną słoneczniki 
i różnobarwne kwiaty. Jesienią 
są posępne, płaczące kroplami 
deszczu, ale właśnie o tej porze 
roku zmuszają do refleksji nad 
życiem, nad światem, nad sobą.

Pan Józef był osobą nieprze-
ciętną. Interesowało go wszyst-

ko, kochał przyrodę, żył z nią 
w przyjaźni. Najbardziej kochał 
Kaszuby, a właściwie Boga, któ-
ry stworzył Kaszuby. Jak artyści 
za dawnych czasów, wszystko 
robił sam. Gruntował, korzysta-
jąc ze starodawnych przepisów. 
Farby mieszał według własnych 
receptur. Niemal każde dzieło 
opatrywał napisami w różnora-
kich językach. Pisał sekwencje po 
polsku, łacinie, ale i po szwedzku, 
arabsku, a najczęściej po kaszub-
sku. Na przykład jedno ze swoich 
dzieł nazwał „Komputer Żywo-
ta”. Jego twórczość nie kończy-
ła się na malowanych rzeźbach. 
Malował też obrazy na desce, na 
płótnie i na szkle. Wykonywał 
skomplikowane mechanizmy, 
jak zegar słoneczny działający 
na zasadzie światła a nie cienia, 
„maszynę do łapania żywiołów” 
i inne „cuda”. Był wynalazcą au-
torskich instrumentów muzycz-
nych – muzykonosa, brzozoli-
ścia, werbotrepa. Zajmował się 
również pisaniem, napisał traktat 
„Tajemnice Świata Światów”, w 
którym umieścił własne refleksje 
na temat życia i śmierci.

Jego najbardziej tajemniczym, 
przesyconym symbolami dziełem 
jest Apokalipsa św. Jana, wyko-
nana na sześciu tkaninach (sześć 
części), o łącznej długości 55 me-
trów. Każda ze scen została opa-
trzona numerem, identycznie jak 
kolejne wiersze w Biblii. Artysta 
przedstawia w nim istotę Księgi, 
czyli zapowiedź boskiej kary za 
grzechy ludzkości. Apokalipsa, 
tworzona przez dwa lata, została 
połączona z osobnym dziełem, 
w którym rozwinięta jest kwe-
stia owej kary. Niestety, nie zo-

Kapliczka wprowadzająca.

baczymy ich w Jagliach, gdyż 
zdobią zbiory etnograficzne w 
Bytowie. Niemniej to, co jest 
w jego rodzinnym domu, war-
to zobaczyć. Zachęca do tego 
kapliczka wprowadzająca na 
posesję Chełmowskich.

Obecnie po domu i ogrodzie 
oprowadza Jadwiga Chełmow-
ska, wdowa po Józefie. 

Obok posiadłości Chełmow-
skiego stoi Chata Kaszubska 
wzniesiona z XIX-wiecznego 
drewna, kryta strzechą. Została 
wykonana według projektu Jana 
Sabiniarza, architekta tworzące-
go „domy z duszą”, propagato-
ra „architektury odchodzącego 
piękna”. Nawiązuje do trady-
cyjnej zabudowy południowych 
Kaszub. Obecnie znajduje się w 
niej muzeum, w którym prezen-
towane są pamiątki związane z 
historią oraz kulturą materialną 
Ziemi Zaborskiej. Muzeum, 
niestety, jest zamknięte w 
weekendy, ale można wcze-
śniej zadzwonić i się umówić: 
tel. 52 398 32 02.

Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Koguty. Rzeźby Chełmowskiego. Anioł.


