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Dlaczego zarobki w Polsce 
powinny rosnąć
Po kryzysie gospodarczym, który rozpoczął 
się w 2008 roku, dysproporcje w wynagro-
dzeniach w Polsce i innych krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej zaczęły się powiększać 
w stosunku do bogatych państw Europy 
Zachodniej. Takie wnioski płyną z raportu 
„Dlaczego Europa Centralna i Wschodnia 
potrzebują wzrostu płac” opracowane-
go przez Europejski Instytut Związkowy 
(European Trade Union Confederation ETUC). 
Publikacja została poświęcona sytuacji w 
krajach Europy Środkowej i Wschodniej, które 
dołączyły do Unii Europejskiej w 2004 i w 
2007 roku. Autorem raportu jest ekonomista 
dr Béla Galgóczi, ekspert ETUC w zakresie 
polityki gospodarczej i rynku pracy. – Polityka 
utrwalająca model rozwoju oparty na niskich 
płacach jest niezrozumiała i nieuzasadniona. 
Choć w naszym regionie nie istnieje jasno 
określona strategia oparta na niskich płacach, 
to jednak narzucono nam w międzynarodo-
wym podziale pracy konkretną rolę cechującą 
się niskimi zarobkami – przekonuje autor 
publikacji. Zaznacza równocześnie, że poziom 
kwalifikacji pracowników w krajach Europy
Środkowej i Wschodniej jest porównywalny 
z poziomem kwalifikacji pracowników w
Europie Zachodniej.

W sądach pracują nie tylko 
sędziowie
Dwa tysiące pracowników sądów i pro-
kuratury demonstrowało 13 listopada w 
Warszawie przed Kancelarią Prezesa Rady 
Ministrów. Domagają się 10-procentowej 
podwyżki wynagrodzeń. Akcja protestacyjna 
została też przeprowadzona w tym dniu 
w siedzibach sądów i prokuratur w całym 
kraju. Demonstracji przed KPRM towarzy-
szyła głośna rockowa muzyka. Jej uczestnicy 
trzymali transparenty: „Bez nas nie ma 
dobrej zmiany. Nasze pensje do wymiany”, 
„Zamrożenie wykluczone, sądownictwo jest 
wkurzone”, „Za dużo pracy, za mało płacy”. 
– Na protest przyjechali pracownicy z całej 
Polski. Wszystkim wydaje się, że w sądach 
pracują tylko sędziowie, a nikt nie pamięta 
o nas, o szeregowych pracownikach, którzy 
wykonują równie ciężką i odpowiedzialną 
pracę. Bez nas wymiar sprawiedliwości nie 
istnieje – mówiła podczas manifestacji Edyta 
Odyjas, przewodnicząca Międzyzakładowej 
Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Sądownictwa.

W Biedronkach łamane 
są prawa pracownicze i 
związkowe
Praca w nadgodzinach bez wynagrodzenia i 
brak możliwości skorzystania z przysługującej 
pracownikom przerwy – to tylko część nie-
prawidłowości wykrytych przez inspektorów 
pracy podczas kontroli przeprowadzonej 
w sklepach sieci Biedronka. Pracownicy 
sieci są przemęczeni, bo mają zbyt wiele 
obowiązków do wykonania. Piotr Adamczak, 
przewodniczący „Solidarności” w sklepach 
Biedronki, podkreśla, że ludzi jest za mało 
we wszystkich centrach dystrybucyjnych oraz 
w sklepach. – Zdarzyła się taka sytuacja, 
że w jednym ze sklepów na zmianie był 
tylko kierownik i jeden pracownik – mówi 

związkowiec. Podkreśla, że pracownicy nie 
mogą równocześnie obsługiwać klientów, 
układać produktów na półkach i przyjmować 
towaru. Dochodzi do sytuacji, że nawet nie 
są w stanie skorzystać z przysługującej im 
15-minutowej przerwy w pracy. 

Chcemy konstytucji  
dla pracowników!
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zorgani-
zowała konferencję „Układy zbiorowe pracy 
drogą do społecznej gospodarki rynkowej”. 
To kontynuacja sierpniowej debaty „Konstytu-
cja dla obywateli, nie dla elit”. Dziś punktem 
wyjścia do dyskusji jest artykuł 20 ustawy 
zasadniczej, mówiący o społecznej gospodar-
ce rynkowej. Po konferencji odbyła się debata 
ekspertów. – Kodeks pracy to tylko minimum 
przyzwoitości. Dopiero układy zbiorowe są 
podstawą prawdziwej partycypacji pracowni-
czej. „Solidarność” będzie o nie walczyć, bo 
dziś art. 20 Konstytucji RP realizuje tylko część 
wskazanej w nim idei społecznej gospodarki 
rynkowej, tę o wolności działalności gospo-
darczej. W części społecznej to zapis martwy 
– mówił przewodniczący „S” Piotr Duda, 
otwierając 17 października w Warszawie 
konferencję.

Rząd łamie elementarne 
zasady dialogu społecznego
Przyjęcie nowelizacji ustawy o systemie ubez-
pieczeń społecznych znoszącej górny limit, od 
którego potrąca się składki na FUS (dzisiaj to 
30-krotność przeciętnego wynagrodzenia) w 
trybie, jaki przyjął rząd, a więc z pominię-
ciem Rady Dialogu Społecznego, będzie 
zdaniem Prezydium Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” złamaniem zasad prawidłowej 
legislacji i może być zakwestionowane przez 
Trybunał Konstytucyjny. Związek, negatywnie 
opiniując sam projekt, ostro skrytykował rząd 
za łamanie elementarnych zasad dialogu 
społecznego. 
Przypomnijmy. Po przyjęciu przez Komitet Stały 
Rady Ministrów (31 października) rząd skiero-
wał do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych znoszący 
limit wysokości wynagrodzenia (30-krotność 
przeciętnego wynagrodzenia), od którego 
potrąca się składki na Fundusz Ubezpieczeń 
Społecznych. Pierwsze czytanie odbyło się już 
9 listopada. Projekt w ogóle nie został skiero-
wany do Rady Dialogu Społecznego, a jedynie 
bezpośrednio do konsultacji w trybie art. 19. 
ustawy o związkach zawodowych

„Solidarność” przedstawi 
własny projekt ustawy
Podzespół ds. usług publicznych Rady Dialogu 
Społecznego, który zajmuje się m.in. nowe-
lizacją ustawy o minimalnym zasadniczym 
wynagrodzeniu w ochronie zdrowia, ma 
konkretne zadanie do wykonania. Ustawa 
w obecnym kształcie jest zła, nie rozwią-
zuje żadnego problemu, przenosi konflikt
dotyczący wysokości wynagrodzeń na poziom 
placówek ochrony zdrowia. Jeżeli podze-
spół Rady Dialogu Społecznego ds. usług 
publicznych nie będzie potrafił przygotować
zmian przepisów i nie uda się wynegocjować 
wspólnego stanowiska, to NSZZ „Solidarność” 
przedstawi własny projekt. 
– W takiej sytuacji jako związek zwrócimy się 
do klubu parlamentarnego PiS lub do prezy-
denta RP o podjęcie inicjatywy legislacyjnej 
w tej sprawie. RDS pewnie w innych obsza-
rach potrafi wypracowywać rozwiązania.
W zdrowiu, niestety, to się nie udaje. 

Poszkodowani przez wichurę 
otrzymają pomoc
Pomoc dla poszkodowanych w sierpniowej na-
wałnicy, płace w służbie zdrowia oraz projekt 
ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę – to 
główne tematy spotkania przewodniczącego 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność” Krzysztofa Dośli z przedstawicielami 
komisji zakładowych z Oddziału Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w 
Chojnicach, które odbyło się 31 października. 
Przewodniczący poinformował związkowców o 
akcji przekazania pieniędzy dla ofiar nawałnicy,
która w sierpniu przeszła nad Polską. Fundusze 
przyznano m.in. chojnickiej członkini Związku, 
której bliscy stracili dom. Na terenie oddziału 
Chojnice znajduje się też szkoła w Czycz-
kowach, której z kolei przyznano środki na 
odbudowę placu zabaw.

Pat w Stoczni  
Marynarki Wojennej
Podczas listopadowego posiedzenia ZRG 
Mirosław Kamieński, przewodniczący „S” w 
Stoczni Marynarki Wojennej, poinformował, 
że nie została sfinalizowana umowa na zakup
będącej w upadłości likwidacyjnej Stoczni 
Marynarki Wojennej w Gdyni. Ma ją nabyć 
Polska Grupa Zbrojeniowa Stocznia Wojenna 
za 224 miliony złotych. Nadal więc los Stoczni 
Marynarki Wojennej jest w rękach syndyka 
Magdaleny Smółki i Konrada Konefała, 
prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej Stoczni 
Wojennej. A przecież oferta PGZ została 
wybrana przez syndyka i zatwierdzona przez 
sędziego komisarza w lutym br. Wówczas 
to wiceminister obrony narodowej Bartosz 
Kownacki zapewniał, że założeniem rządu 
jest, by przemysł stoczniowy i zamówienia z 
polskiej armii były jednym z kół zamachowych 
gospodarki. I cóż z tego, skoro do listopada 
nie doszło do wykupienia stoczni przez PGZ z 
powodu niespełnienia wymogów formalnych. 
Tym bardziej nie rozwiewa to obaw związ-
kowców co do losów majątku Stoczni MW.

Ochrona praw związkowych 
nie może być iluzoryczna 
Rozprawy przed sądami pracy trwają nawet 
ponad dwa – trzy lata, więc za co ma żyć  osoba 
niesłusznie zwolniona z pracy, skoro sąd przyzna 
jej rację po tych trzech latach, a odszkodowanie 
jest niewielkie, zaledwie trzy pensje. Jedno-
cześnie pracodawca nie ponosi konsekwencji 
finansowych za łamanie prawa pracy czy ustawy
o związkach zawodowych. Mandat przecież i tak 
obciąży firmę czy instytucję. Z przestrzeganiem
praw pracowniczych i wolności związkowych 
nadal nie jest dobrze. Takie wnioski można 
wyciągnąć, wsłuchując się w głosy związkowców 
z zakładów pracy Pomorza, które wybrzmiały na 
listopadowym posiedzeniu ZRG. 

Rynek pracy w Pomorskiem
W stosunku do ubiegłego miesiąca stopa 
bezrobocia spadła we wszystkich wojewódz-
twach. Największy spadek zanotowano w 
województwach opolskim i podlaskim, bo o 0,4 
pkt proc. W pozostałych województwach stopa 
bezrobocia spadła od 0,1 do 0,3 pkt proc.
Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy poda-
je, według danych z 31 października 2017 r., 
że stopa bezrobocia w naszym województwie 
wynosi 5,6 proc. (w całym kraju 6,6 proc.). W 
odniesieniu do poprzedniego miesiąca spadła 

o 0,1 pkt proc. W porównaniu do paździer-
nika 2016 r. jest niższa o 1,6 pkt proc. Mamy 
50,1 tys. zarejestrowanych bezrobotnych. 
Jest to, w stosunku do sytuacji sprzed roku, 
mniej o 12,6 tys. osób. Największy spadek 
odnotowano w Gdańsku – o 7,3 proc. (o 554 
osoby) i w powiecie starogardzkim – o 7,1 
proc. (o 182 osoby). Niestety, w powiecie 
nowodworskim bezrobocie wzrosło o 13,8 
proc. (o 170 osób).

Gdańscy emeryci poza 
sekretariatem krajowym
Uczestnicy nadzwyczajnego Walnego Zebrania 
Delegatów Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ 
„Solidarność” Regionu Gdańskiego jednogło-
śnie przyjęli decyzję o wystąpieniu z Krajowe-
go Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ 
„Solidarność”. Gdańscy emeryci 16 listopada 
2017 r. przyjęli uchwałę dotyczącą wystą-
pienia ze struktur krajowych. „Delegaci WZD 
Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ 
„Solidarność” Regionu Gdańskiego upoważnia-
ją Przewodniczącego Rady Sekcji do wycofania 
akcesu ze struktury Krajowego Sekretariatu 
E i R NSZZ „Solidarność”. Jako uzasadnienie 
swojej decyzji podają: „Obowiązujący od 
dłuższego czasu w Krajowym Sekretariacie E 
i R klucz wyborczy nie uwzględnia aktualnej 
struktury członków w poszczególnych regio-
nach, zubożając drastycznie reprezentatywność 
we władzach krajowych. Wobec powyższego 
winien ulec zmianie, gdyż rażąco dyskryminuje 
duże sekcje”.

Likwidują „Maćki”

Z mapy gospodarczej Gdańska definitywnie
znika  Spółdzielnia Mleczarska Polmlek-Mać-
kowy. Wygaszenie produkcji w zakładzie na-
stąpi do 31 grudnia br. Udało się wywalczyć 
odprawy dla pracowników zatrudnionych 
na czas określony. Z kolei rozpoczynają się 
negocjacje dotyczące zwolnień grupowych i 
przyszłości pozostającego w miejsce produkcji 
na ograniczonym terenie podmiotu, czyli 
hurtowni.  – Żądamy odpraw w wysokości 
pięciomiesięcznego wynagrodzenia – wylicza 
Zbigniew Sikorski, przewodniczący Sekcji Kra-
jowej Przemysłu Mleczarskiego, Spirytusowe-
go i Koncentratów Spożywczych NSZZ „Soli-
darność”. W opinii związkowców żądanie nie 
jest wcale wygórowane wobec mleczarskiego 
giganta, który niespodziewanie 25 sierpnia 
br. postanowił głosami Walnego Zgromadze-
nia Członków Polmlek-Maćkowy, w liczbie 
trzech, że z końcem 2017 roku wygaśnie 
produkcja mleczarska w Maćkowach.  

Dziesięć straconych lat 
i wyrzucone pieniądze
Tak w skrócie można powiedzieć o funkcjono-
waniu Europejskiego Centrum Solidarności po 
lekturze artykułu „ECS – stracona dekada” au-
torstwa Adama Chmieleckiego, który ukazał 
się na stronie Radia Gdańsk. Potwierdzeniem 
tej tezy są słowa: Mimo „mocarstwowego” 
PR ze strony kierownictwa Centrum i władz 
samorządowych Gdańska oraz wielomi-
lionowego budżetu, ECS – obchodzące 
właśnie swoje dziesięciolecie – nie potrafiło
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W numerze między innymi:
„I tak wygramy!” – głosiło hasło związkowej kampanii przeciw 
złej i nieprzygotowanej decyzji rządu PO-PSL o podniesieniu 
wieku emerytalnego. I rzeczywiście, „Solidarność” tę batalię 
wygrała. Teraz całe polskie społeczeństwo musi wygrać bitwę o 
godne emerytury.

Droga do godnej emerytury, str. 6

Gdańscy archeolodzy „zaprosili” „Solidarność” do swojego 
muzeum już jesienią 1980 roku, tworząc Komisję Zakładową. Do 
dzisiaj oryginalna związkowa tablica z tego czasu wisi w holu 
budynku przy ul. Mariackiej w Gdańsku.

Trzymanie się razem daje poczucie 
bezpieczeństwa, str. 9

Rozmowa z prezesem Agencji Rozwoju Przemysłu Marcinem 
Chludzińskim

Co dalej ze Stocznią Gdańsk, str. 11

Dramat, który rozegrał się na ulicach Gdyni, Gdańska, Szczecina 
i Elbląga, stał się niemal natychmiast tematem wierszy i piose-
nek, które często tworzono na gorąco, na skrawkach papieru, 
w przekazie słownym, nieraz bardzo prostym.

Grudzień 1970 w wierszu i piosence, str. 12

Nauczyciele z oświatowej „S” wyruszyli do biur posłów i sena-
torów rządzącej partii, by przekonać parlamentarzystów PiS 
do poparcia postulatu podwyżek dla nauczycieli i zaprzestania 
wprowadzania niekorzystnych zmian w prawie pracy.
Nauczyciele zapukali do parlamentarzystów PiS, 
str. 14

dla dzieci. Koszt elementów  do zabawy jest 
wysoki, bo wymagane są odpowiednie atesty. 
„S” Regionu Gdańskiego postanowiła pomóc 
maluchom. Udało się zebrać na ten cel środki. 
Wpłaty pochodzą od struktur „S”. W poprzed-
nim „Magazynie Solidarność” podaliśmy listę 
darczyńców, którą uzupełniły dwie komisje: 
Komisja Zakładowa NSZZ „S” PAN Biblioteka 
Gdańska oraz Komisja Podzakładowa NSZZ 
„S” Pracowników Centrum Poczty Polskiej 
Oddziału Regionalnego w Gdańsku. Dzięki tej 
pomocy udało się odtworzyć plac zabaw. 13 
listopada odbyło się jego uroczyste otwarcie. 
Uczestniczyli w nim Stefan Gawroński i Woj-
ciech Książek z Prezydium ZRG. 

Piękna nasza Polska cała

15 listopada w sali Akwen odbył się XI 
Wojewódzki Konkurs Pieśni Patriotycznej, w 
którym wzięły udział 23 zespoły muzyczne 
oraz soliści, uczniowie z 15 szkół specjalnych 
i integracyjnych woj. pomorskiego. Razem 93 
wykonawców. Przyjechali z Pelplina, Tczewa, 
Kolnika, Kwidzyna, Trójmiasta. Uczestnicy 
konkursu wykazali się dużym zaangażowa-
niem. Niektórzy z nich przebrali się w stroje 
żołnierskie z okresu międzywojennego, a 
więc z czasu, kiedy tworzyła się polska 
państwowość po 123 latach niewoli. Konkurs 
zorganizowało Stowarzyszenie Miłośników 
Pieśni Patriotycznej funkcjonujące przy Szkole 
Podstawowej Specjalnej nr 26 w Gdańsku. 
Wspierały je środowiska kombatanckie, jak 
Sybiracy, Rodzina Katyńska, Rodzina Pona-
rska, kombatanci ze Związku „S”. Patronat 
objął przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” Piotr Duda, który ufundował 
uczestnikom konkursu specjalne statuetki. 
Ambasadorem wydarzenia jest aktorka 
Krystyna Łubieńska.

Jan Pietrzak:  
satyra i piosenka  
przeciwko komunie

W związku ze zbliżającą się 36 rocznicą wpro-
wadzenia stanu wojennego zapraszamy na 
koncert Jana Pietrzaka, satyryka, aktora, autora 
i wykonawcę licznych piosenek, współtwórcę 
Kabaretu Hybrydy oraz twórcę Kabaretu Pod 
Egidą.  Występ rozpocznie się 7 grudnia 
(w czwartek) w Sali BHP w Gdańsku (ul. 
ks. J. Popiełuszki 6) o godzinie 17. Wstęp 
wolny. Przed koncertem IPN zaprasza na część 
edukacyjną. Odbędzie się ona w godzinach 
16.15–17.00 na placu przy Sali BHP.

zbudować należytej pozycji w przestrzeni 
publicznej. Instytucja, która w założeniach 
miała promować dziedzictwo oraz ideały 
„Solidarności” poza granicami Polski, stała 
się czymś dokładnie odwrotnym – swoistą 
ekspozyturą nad Wisłą zachodnioeuropejskich 
lewicowo-liberalnych elit.

11 Listopada w Gdańsku
99 lat temu Polska odzyskała niepodległość 
i powróciła na mapę świata. Obchody 
Narodowego Święta Niepodległości w 
Gdańsku rozpoczęły się od złożenia kwiatów 
pod pomnikiem Jana Pawła II i Ronalda 
Reagana w parku im. Ronalda Reagana na 
Przymorzu. Gdańszczanie, w tym członkowie 

Stowarzyszenia „Godność”, udali się pod 
pomniki Marszałka Józefa Piłsudskiego i Anny 
Walentynowicz, gdzie również złożyli kwiaty. 
Nie zapomniano też o sarkofagu Macieja 
Płażyńskiego. Przemarsze między pomnikami 
zakończono w samo południe w bazylice 
Mariackiej rocznicową mszą św., na której 
zgromadziły się setki wiernych. Mszę św. w 
intencji ojczyzny koncelebrował metropolita 
gdański ks. abp Sławoj Leszek Głódź.

Nowe władze w SDP

Już po raz trzeci na stanowisko prezesa 
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dzienni-
karzy Polskich został wybrany red. Krzysztof 
Skowroński (na zdjęciu). Podczas Zjazdu 
Delegatów SDP, który odbył się w Kazimierzu 
Dolnym w dniach 18-19 listopada, wybrano 
również skład Zarządu Głównego, do którego 
weszła nasza redakcyjna koleżanka dr Maria 
Giedz. Członkiem zarządu został też, już po 
raz kolejny, red. Tadeusz Woźniak z Pomorza. 
Jest to pierwszy przypadek, kiedy w Zarządzie 
Głównym SDP znalazły się dwie osoby z re-
gionu gdańskiego. 

Plac zabaw dla dzieci 
w Czyczkowach
Sierpniowa nawałnica zniszczyła m.in. miej-
sce do zabaw dla najmłodszych znajdujące 
się przy szkole im. Błogosławionego Księdza 
Józefa Jankowskiego w Czyczkowach. Dzięki 
pomocy NSZZ „S” Regionu Gdańskiego od 13 
listopada dzieci mają się gdzie bawić.
Środki zebrane na remont tamtejszej Szkoły 
Podstawowej, zerwanego dachu domu i 
budynku gospodarczego k. Parchowa oraz 
pomoc dla rodziny, która straciła mieszkanie 
w Brusach, nie wystarczyły na remont placu 

Bóg się rodzi, moc truchleje: 
Pan niebiosów obnażony. 

Ogień krzepnie, blask ciemnieje, 
Ma granice Nieskończony:

Niech nadchodzące święta Bożego Narodzenia  
dadzą nową nadzieję, a rok 2018  

przybliży realizację naszych marzeń, tak w życiu osobistym,  
jak i miejscu pracy.

Niech opłatek, którym już wkrótce będziemy się łamali, 
przyniesie pokój i solidarność nas wszystkich,  

naszych rodzin i bliskich.
Niech Boże Dziecię błogosławi naszą Ojczyznę 

i wspiera jej siłę swą siłą.

Krzysztof Dośla

Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego
NSZZ „Solidarność”
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Mamy to. Po kilkuletniej walce NSZZ „Solidarność” posłowie uchwalili stopniowe wpro-
wadzenie zakazu handlu w niedziele. Od 1 marca 2018 r. będą dwie niedziele handlowe w 
miesiącu, w 2019 r.  jedna, a pełny zakaz będzie obowiązywał od 2020 r.

Odzyskane niedziele 
– trochę na raty 

Za ustawą zakazującą han-
dlu w niedziele zagłoso-
wało 254 posłów, 156 

było przeciw, a 23 wstrzymało 
się od głosu. Teraz ustawa trafi 
do Senatu, a jeśli on nie zgło-
si uwag, to do prezydenta do 
podpisu.

Przypomnijmy: we wrze-
śniu 2016 roku NSZZ „Soli-
darność” wraz z kilkunastoma 
organizacjami, w tym zrzesza-
jącymi pracodawców z branży 
handlowej oraz stowarzysze-
niami społecznymi, złożył pro-
jekt obywatelski ograniczający 
handel w niedzielę, który został 
poparty przez ponad pół milio-
na obywateli. Projekt zakładał 
zakaz handlu w niedziele z 
wyłączeniem kilku niedziel w 
roku. Zgodnie z jego zapisami 
otwarte mogłyby być sklepy, w 
których sprzedaje sam właści-
ciel. Zwolennicy zakazu handlu 
w niedziele uzasadniają potrze-
bę jego wprowadzenia wzglę-
dami społecznymi, przede 
wszystkim poprawą sytuacji 
pracowników handlu. Projekt 
obywatelski zakładał ograni-
czenie handlu we wszystkie 
niedziele, za wyjątkiem kilku 
poprzedzających święta. W 
październiku pojawiła się pro-
pozycja posłów PiS mówiąca o 
dwóch handlowych niedzielach 
w miesiącu. Spotkało się to ze 
stanowczą reakcją „Solidar-
ności”.

– 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 członko-
wie „Solidarności”, zgłoszą 
poprawki  przywraca jące 
wszystkie niedziele – powie-
dział podczas konferencji 
prasowej szef „Solidarności” 
Piotr Duda.

24 listopada Sejm przyjął 
ustawę, która wprowadza cał-
kowity zakaz handlu w nie-
dziele od 2020 roku, od 1 mar-
ca 2018 r. będą dwie niedziele 
handlowe w miesiącu, w 2019 
r. – jedna.

Przyjęta ustawa różni się 
od wcześniej proponowanej. 
Niemniej stanęło na tym, że w 
każdym miesiącu w pierwszą i 
ostatnią niedzielę będzie moż-
na handlować. 

Z zakazu zostały wyłączone 
sklepy internetowe, z czego nie 
jest zadowolona „Solidarność”, 
ponieważ tworzy to spore pole 
do nadużyć. Zakaz nie dotyczy 
również sklepów na stacjach 
benzynowych czy dworcach ko-
lejowych. Jednak ustawa wpro-
wadza obostrzenia w budowaniu 
supermarketów przy stacjach 
benzynowych oraz tworzeniu 
nowych sklepów na dworcach 
kolejowych. Natomiast mogą 
być otwarte piekarnie, cukiernie, 
małe osiedlowe sklepy, pod wa-
runkiem jednak, że w niedzielę 
klientów będzie obsługiwać 
właściciel sklepu. Dodatkowo 
ustawa eliminuje zatrudnienie 
na podstawie umowy cywilno-
prawnej, co nagminnie stosowali 
pracodawcy, chcąc zatrudnić 
pracownika w święta.

(mk)

ROMAN KUZIMSKI, zastępca 
przewodniczącego Regionu 
Gdańskiego  
NSZZ „Solidarność”

– Oczekiwania były większe, chcieliśmy, 
by od początku 2018 roku wszystkie niedzie-
le były dla handlowców wolne. Dziś przegło-

sowana ustawa zakłada, że tak będzie dopiero w roku 2020. 
W najbliższym roku będą to dwie niedziele, w 2019 – trzy 
niedziele wolne w miesiącu. Myślę jednak, że zdecydowana 
postawa „Solidarności” i osobiście przewodniczącego Piotra 
Dudy spowodowały, że politycy złagodzili swoje zamiary, bo 
były projekty dania docelowo tylko dwóch niedziel wolnych. 
Mimo wszystko, mimo tego rozciągnięcia w czasie, uważa-
my, że to jest nasze zwycięstwo.

Gospodarka wojewódz-
twa pomorskiego, jej 
bariery rozwoju i wzro-

stu, była głównym tematem  
dyskusji podczas posiedzenia 
Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego, które odbyło się 
23 listopada w Urzędzie Mar-

WRDS. Stan gospodarki w Pomorskiem

szałkowskim Województwa 
Pomorskiego.

Liczba ofert pracy w naszym 
województwie rośnie, natomiast 
maleje bezrobocie (5,6 proc.). 
Zaczyna brakować pracowników 
w usługach, budownictwie, bra-
kuje kierowców, spawaczy, ale i 

informatyków. Występuje coraz 
większe zapotrzebowanie na 
pracowników z zewnątrz i tę lukę 
wypełniają cudzoziemcy, głównie 
Ukraińcy oraz Białorusini. 

Liczba podmiotów prowa-
dzących działalność gospo-
darczą znacznie wzrasta (o 7 
tys. w stosunku do ubiegłego 
roku), są to małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Dlatego w 
założeniach na rok 2018 zna-
lazło się m.in. promowanie 
tejże przedsiębiorczości, ale i 
dopasowywanie kompetencji 
oraz kwalifikacji zatrudnia-
nych do potrzeb rynku pracy. 
Należy głównie zwrócić uwagę 
na osoby młode do 30 roku ży-
cia, a także te powyżej 50 roku 
życia oraz osoby długotrwale 
bezrobotne, kobiety, imigran-
tów i reemigrantów.

(mig)

Posiedzenie WRDS, 23 listopada 2017 r. 
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Grudzień to miesiąc podsumowań, ale też miesiąc pamięci 
o grudniowych ofiarach i wreszcie – miesiąc oczekiwania 
na Boże Narodzenie. To tematy dominujące także w na-

szym grudniowym „Magazynie”. 
Dla związkowców minione miesiące były dobrą zmianą. 

Z opóźnieniem, ale wreszcie została zrealizowana kluczowa obiet-
nica powrotu do wieku emerytalnego sprzed nieprzygotowanej, 
nieprzemyślanej i oprotestowanej reformy Tuska. Według sondaży 
„S” to była najbardziej oczekiwana przez związkowców zmiana. 

Ostatnie dni przyniosły także realizację postulatu zakazu handlu 
w niedziele. Wprawdzie ostateczny zakaz wejdzie w życie dopiero 
za dwa lata, ale ustawowa ścieżka dojścia została wyznaczona. 
A tym wszystkim którzy wieszczą – także po stronie obozu „dobrej 
zmiany” – jak to będą protestowali zwalniani z hipermarketów 
pracownicy i jaki to cios w wolność wyboru, raz jeszcze należy 
uświadomić, że zakaz handlu w niedzielę nie spowoduje, iż nie 
kupię sobie butów, koszuli czy wody mineralnej. A co do wolności 
wyboru – nigdy taka wolność nie może być niewolą dla innych. 
A tak to jest w przypadku niedzielnego handlowania. 

Nieźle – wbrew zapowiedziom opozycji (nie mylić z total-
ną propozycją) – ma się gospodarka. Wzrost o 4,9 proc. PKB w 
trzecim kwartale, a także istotny wzrost produkcji przemysłowej, 
któremu towarzyszy wzrost płac (ponad 7 proc. rok do roku) oraz 
rekordowo niskie bezrobocie – to wszystko są sygnały, że co-
raz więcej osób partycypuje w owym wzroście. Na pewno jest to 
w jakimś stopniu wynik programu 500+, bo przecież te pieniądze 
w zdecydowanej większości są wydawane na rzeczy, które do tej 
pory były niedostępne – szczególnie dla rodzin wielodzietnych 
– napędzając w ten sposób popyt. 

Niepokojący jest masowy napływ pracujących cudzoziemców 
– i nie piszę tego po to, aby zamykać przed nimi polskie drzwi, ale 
żeby ograniczyć dumping płacowy szkodliwy i dla rynku pracy, i dla 
gospodarki; sprzeczny też z gromkimi zapowiedziami rządzących, że 
kończymy z konkurowaniem na globalnym rynku niskimi kosztami 
pracy. Tylko w pierwszym półroczu 2017 wg danych MRPiPS wyda-
no ponad 117 tysięcy zezwoleń na pracę, gdy pięć lat wcześniej było 
to niecałe 20 tysięcy. Jeszcze bardziej alarmująco wyglądają dane do-
tyczące tzw. pracy na oświadczenia (dla pracowników ze wschodniej 
Europy, głównie z Ukrainy). Z tej możliwości podjęcia zatrudnienia 
przez pierwsze sześć miesięcy roku skorzystało blisko 950 tysięcy 
osób (!). Może to oznaczać, że w ciągu całego roku zbliżymy się do 
oszałamiającej liczby dwóch milionów. Przez ostatnie pięć lat liczba 
ta wzrosła dziesięciokrotnie. Dobrze więc, iż proponowane są zmiany: 
po pierwsze uzależniające przyjęcie takiego oświadczenia od udo-
wodnienia przez pracodawcę, że na dane stanowisko nie może znaleźć 
polskiego pracownika, po drugie umożliwiające kontrolę, czy dana 
osoba rzeczywiście takie zatrudnienie podjęła, i po trzecie zachęcają-
ce, aby było to zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. 

Na koniec nie sposób nie odnieść się do tego, co stało się w listo-
padzie okazją do pałowania Polski przez rodzimych pałkarzy i ich 
zagranicznych sojuszników – Marszu Niepodległości określanego też 
przez niektórych europejskich prominentów jako marszu 60 tysięcy 
faszystów. Jeden z internautów zadał sobie trud policzenia – dziesiąt-
kom tysięcy polskich flag niesionych przez głównie młodych ludzi 
ulicami Warszawy, setkom rozmaitych transparentów – głównie o wy-
mowie niepodległościowej i religijnej towarzyszyło 6 (słownie sześć) 
transparentów o charakterze rzeczywiście rasistowskim niesionych 
przez odrębną grupę identyfikowaną ze środowiskiem tzw. „Sztur-
mowców”. Tych transparentów tam być nie powinno, ale oczernianie 
na tej podstawie tysięcy jest czymś więcej niż łajdactwem. Nie mam 
żadnych wątpliwości, że więcej nazistowskich symboli pojawia się 
podczas demonstracji na ulicach niemieckich miast, a symbole drugiej 
zbrodniczej ideologii komunizmu – czerwone flagi z sierpem i mło-
tem – swobodnie i w dużych ilościach są prezentowane na ulicach 
większości miast zachodniej Europy podczas licznych protestów. 

I to by było na tyle. Resztę podsumowań odłóżmy do początku 
nowego roku i następnego numeru.

Jacek Rybicki

Grudniowe 
podsumowania
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i œmIesZno, i strAszno
Sposób
na ¿ycie

MATEUSZ KIJOWSKI, była nadzieja 
obrońców demokracji, wymyślił nowy sposób 
na życie. Po pierwsze wyliczył, ile na to życie mu 
potrzeba pieniędzy, z uwzględnieniem bieżących 
i zaległych alimentów. A że wyszła mu pokaźna 
suma ponad 8 tysięcy miesięcznie, więc zwrócił 
się do swoich zwolenników w Internecie, ale nie 
o pomoc w znalezieniu pracy, ale o wpłaty na 
swoje konto. Zebrał już ponoć 20 tysięcy złotych.

Bez Petru

Przełomowe zmiany w Nowoczesnej. RY-
SZARDA PETRU najpierw usunięto 
z nazwy partii, a następnie z funkcji prezesa. 

Wbrew ogólnym tendencjom my pana Ryszar-
da z naszej rubryki nie usuwamy i wierzymy, że 
jeszcze nieraz u nas zagości.

Koty gór¹

Debata w Parlamencie Europejskim, zmiany 
w partiach opozycyjnych, dyskusja nad reformą 
sądownictwa, a i tak wszystko przebił „Atlas 
kotów”, który przeglądał prezes JAROS£AW 
KACZYÑSKI. Zagłębionego w lekturze 
książki o sympatycznych futrzakach pierwszego 
polityka w Polsce pokazały nie tylko wszystkie 
krajowe media, ale także serwisy informacyjne 
na całym świecie. Co więcej, na sprawie sko-
rzystały bezdomne zwierzęta. „Atlas kotów” 
z odręczną dedykacją Jarosława Kaczyńskiego 
na Allegro uzyskał astronomiczną kwotę 25 
tys. złotych, która została przekazana na jedno 
ze schronisk dla zwierząt. 

Króliki
nie przejd¹
Na niewłaściwe zwierzęta postawił natomiast 
minister KONSTANTY RADZIWI££, który 
powinien schować się do króliczej nory po tym, 
jak jego ministerstwo wypuściło spot reklamo-
wy, w którym namawia Polaków, by mnożyli 
się jak… króliki. Panie ministrze: trzeba zmienić 
doradców, bo za dużo tam osłów.

(mk)

PYTANIE MIESIĄCA

Jak oceniamy 
mijający rok?

IRENA JENDA, przewodnicząca 
Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia 
NSZZ „S” 

– Obserwujemy nasilający się kryzys w sys-
temie ochrony zdrowia. Pogłębia się wzrost 
negatywnych nastrojów wśród pacjentów i 
pracowników. Nie maleją kolejki pacjentów 

do specjalistów. Brakuje pielęgniarek, a te, które pracują, są 
nadmiernie przeciążone pracą. Za mało jest lekarzy. Wielu z 
nich pracuje w miesiącu po 300-500 godzin, co  zagraża życiu 
i zdrowiu pacjentów i ich samych. Notowane są kolejne zgony 
lekarzy na dyżurach. Najwyższa Izba Kontroli alarmuje przed 
rosnącą liczbą wakatów w NFZ, co może spowodować unie-
możliwienie realizacji zadań tej instytucji, a tym samym para-
liż w całym systemie służby zdrowia. Wprowadzona w życie 
ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia za-
sadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne w 
podmiotach leczniczych wywołała falę niezadowolenia i skon-
fliktowała grupy zawodowe między sobą, a także środowiska 
pracowników z pracodawcami. Kolejna ustawa, która w tym 
roku weszła w życie, to ustawa o sieci szpitali. Ma usprawnić 
organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, popra-
wić dostęp pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpita-
lach. Na ocenę realizacji tej ustawy musimy jeszcze poczekać.  
Czekamy na dobrą zmianę i ministra zdrowia, do którego bę-
dziemy mieli zaufanie.

PIOTR MADEJ, przewodniczący 
Komisji Zakładowej NSZZ „S” 
w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej

– Mijający rok oceniam pozytywnie. To, 
co cieszy, to przede wszystkim przywrócenie 
niższego wieku emerytalnego. Jeśli chodzi o 

sanepidy, to jako pracownicy jesteśmy zadowoleni, że nie do-
szło do przekazania części naszych kompetencji do mającej 
powstać Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Nadal walczymy 
o to, że jeśli ta instytucja powstanie, aby odbyło się to bez 
naszego udziału. Nastąpiło pewne zamieszanie w związku z 
wejściem w życie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w 
służbie zdrowia, która dzieli naszych pracowników na me-
dycznych i niemedycznych. Ci pierwsi dostają podwyżki z au-
tomatu, drudzy natomiast, których jest w sanepidzie około 
40 proc., są wyłączeni z działania ustawy. Podwyżki dostali 
wszyscy, ale to dzięki oszczędnościom w naszej firmie. To, co 
zostaje do zrealizowania, to powrót sanepidu spod kompe-
tencji wojewody do Ministerstwa Zdrowia. 

EWA ŁAPIŃSKA, przewodnicząca 
Komisji Zakładowej NSZZ „S” 
Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki w Gdańsku

– Kondycja biblioteki jest bardzo dobra. 
Jesteśmy współfinansowani przez marszałka 
województwa i przez władze miasta. Przepro-

wadziliśmy remonty, poprawiliśmy warunki w starych filiach, 
otwieramy nowe filie. Dogadaliśmy się z dyrekcją w sprawach 
płacowych. Podwyżki dostaliśmy w 2016 r. Pozytywnie oce-
niam mijający rok i chciałabym, aby ten następny był przynajm-
niej taki sam. Przed nami jednak wielka niewiadoma, ponie-
waż czeka nas konkurs na dyrektora. Obecny dyrektor wygrał 
konkurs na stanowisko dyrektora bibliotek publicznych miasta 
Łodzi i od nas odchodzi. To, co martwi, to fakt, że do Związku 
nie zapisują się ludzie młodzi, spotykamy się także z opiniami, 
że nasza organizacja jest zbyt upolityczniona.

A jednak pali³a
Po raz kolejny potwierdziła się zasada, że w Internecie nic nie ginie. Przekonała się o tym 
MA£GORZATA GERSDORF, pierwsza prezes Sądu Najwyższego. Po tym, jak na komisji 
sejmowej stwierdziła, że nie brała udziału w żadnych politycznych manifestacjach, internauci 
udowodnili jej mijanie się z prawdą. W odpowiedzi na słowa pierwszej sędzi, że sędziowie 
Sądu Najwyższego nie chodzili z żadnymi świeczkami i ona też nie, internauci opublikowali 
filmik, na którym widać, że Małgorzata Gersdorf uczestniczy w lipcowej antyrządowej mani-
festacji i właśnie osobiście zapala świecę. Czy to ładnie tak kłamać, Pani Sędzio?

iBi
S

NSZ
Z

W każdą środę 
w Twojej 
skrzynce 
mailowej i na 
www.
solidarnosc.
gda.pl

Prawda czasu, prawda internetu...
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Jednak, aby zająć się przy-
szłością, trzeba na chwilę 
spojrzeć w przeszłość. 

Obowiązujący w Polsce sys-
tem emerytalny ma charakter 
repartycyjny i jest oparty na 
tzw. solidarności międzypoko-
leniowej (mowa o najbardziej 
powszechnym Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych, poza któ-
rym funkcjonuje jeszcze Kasa 
Rolniczych Ubezpieczeń Spo-
łecznych rządząca się innymi 
regułami). Oznacza to, że cho-
ciaż nasze comiesięczne skład-
ki emerytalne odkładane (czy 
precyzyjniej: księgowane) są 
na indywidualnych kontach (w 
Zakładzie Ubezpieczeń Spo-
łecznych i w Otwartych Fun-
duszach Emerytalnych – OFE) 
i to od wysokości tych składek 
zależy konkretna kwota naszej 
przyszłej emerytury, to w rze-
czywistości świadczenie nie 
będzie wypłacane z wpłaca-
nych przez nas w trakcie karie-
ry zawodowej pieniędzy, lecz 
przyszłych środków ZUS po-
chodzących z wpłat osób pra-
cujących w czasie, gdy my bę-
dziemy już na emeryturze. Ten 
model – w kierunku bardziej 
kapitałowym – zmodyfikowa-
ła reforma systemu emerytal-
nego z 1999 r., wprowadzająca 
OFE, które zarządzały częścią 
składek emerytalnych. Chociaż 
tak naprawdę nie doczekaliśmy 
się momentu, w którym moż-
na by w pełni ocenić trafność 
takiego rozwiązania, to jednak 
kilkanaście lat funkcjonowania 
OFE wykazało jego manka-
menty. Inwestowanie środków 
finansowych przez OFE na 
rynkach kapitałowych (gieł-
da, obligacje) z jednej strony 
dawało szansę wyższych zy-

sków, z drugiej – ryzyko strat. 
Ponadto fundusze pobierały 
„procent” od każdej wpłacanej 
składki i dodatkowo wysokie 
opłaty za zarządzanie środka-
mi od przyszłych emerytów. W 
efekcie szacunkowe wyliczenia 
wysokości świadczeń przysyła-
ne pierwszym rocznikom pra-
cowników, którzy mieli otrzy-
mywać „mieszane” emerytury 
z ZUS i OFE, wskazywały, że 
nie jest to wcale rozwiązanie 
efektywne. W 2013 r. rząd 
PO-PSL (przyznajmy – nie z 
powodu troski o los przyszłych 
emerytów, ale po prostu łatając 
dziurę w finansach publicz-
nych) faktycznie zlikwidował 
filar kapitałowy (II filar) sys-
temu emerytalnego, znosząc 
obligatoryjność udziału każ-
dego pracownika w wybranym 
OFE i ograniczając wysokość 
tej części składki emerytalnej, 
która może być przekazana nie 
do ZUS, ale do funduszu eme-
rytalnego.

Bitwa o wiek i zasady

Ważniejsza dla systemu 
emerytalnego była jednak inna 
decyzja rządu Donalda Tuska 
– ta z 2012 r. o podwyższeniu 
wieku emerytalnego do 67 lat 
(oznaczało to wzrost o 2 lata 
dla mężczyzn i aż 7 lat dla ko-
biet). Podejmując tę decyzję 
politycy PO i PSL zignorowali 
opinię większości Polaków 
będących przeciw tej pseudo-
reformie i największe po 1989 
r. protesty społeczne zorgani-
zowane przez „Solidarność”, a 
także wyrzucili do kosza pod-
pisy ponad 2,5 miliona osób 
żądających referendum w tej 
sprawie. Jednak podobnie jak 

w przypadku wielu innych te-
matów, tak i tym razem domi-
nujące elity polityczne III RP 
w swoistym owczym pędzie 
skopiowały po prostu rozwią-
zania zachodnioeuropejskich 
rządów. Przypomnijmy, że na 
fali kryzysu gospodarczego po 
2008 r. w wielu państwach tzw. 
starej Unii podniesiono wiek 
emerytalny (w kilku z nich już 
uznano to za pospieszną decy-
zję). W istocie tak w zachod-
niej Europie, jak i w Polsce 
był to kolejny wyraz liberal-
nego podejścia do gospodarki, 
w którym jedynym pomysłem 
na rozwój (poza machlojkami z 
tzw. kreatywną księgowością) 
jest zwiększanie obciążeń (w 
tym przypadku to dodatkowe 
lata pracy) zwykłego obywa-
tela.

Podobnie, proponowane 
od lat przez „S” rozwiązania, 
mające poparcie większości 
Polaków, nie ograniczały się 
jedynie do prostego powrotu 
do niższego wieku emerytal-
nego. Chodziło o coś więcej 
– o realizację w praktyce w 
obszarze zabezpieczeń spo-
łecznych modelu społecznej 
gospodarki rynkowej, obowią-
zującej przecież formalnie w 
Polsce zgodnie z Konstytucją 
RP. Dlatego związkowcy pod-
kreślali i podkreślają, że umoż-
liwiająca godne życie seniorów 
wysokość emerytur oraz stabil-
ność całego systemu ubezpie-
czeń społecznych musi być 
oparta przede wszystkim na 
wysokich, rosnących płacach 
dla wszystkich pracowników 
(a nie tylko najlepiej zarabia-
jących grup zawodowych), 
objęciu obowiązkiem odpro-
wadzania składek wszystkich 

form zatrudnienia, a nie tylko 
kodeksowej umowy o pracę 
oraz polityce prorodzinnej 
wspierającej zachowanie tzw. 
zastępowalności pokoleń.

Dobra zmiana

Trzeba przyznać, że w tym 
kontekście po wyborach w 
2015 r. nastąpiła prawdziwa 
„dobra zmiana”. Przywrócenie 
niższego wieku emerytalnego 
było jednym z najważniejszych 
punktów umowy programowej 

zawartej w prezydenckiej kam-
panii wyborczej między „S” a 
Andrzejem Dudą. Także kan-
dydatka PiS na premiera Beata 
Szydło zobowiązała się do re-
alizacji tego postulatu Związ-
ku. W listopadzie 2016 r. rzą-
dząca większość parlamentarna 
z PiS na czele uchwaliła ustawę 
przywracającą od 1 październi-
ka 2017 r. wiek emerytalny w 
wysokości 60 lat dla kobiet i 
65 lat dla mężczyzn. Również 
Andrzej Duda już jako głowa 
państwa wsparł działania „S” 

LICZBY
50 proc. – tyle wyniesie przeciętna zastępowal-
ność ostatniej pensji w przypadku emerytury kobiety*54 proc. – tylu Polaków planuje pozostać na 
rynku pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego**68 proc. – tyle wyniesie przeciętna zastępowal-
ność ostatniej pensji w przypadku emerytury mężczyzny*1024 zł – tyle wyniesie w 2018 r. minimalna 
emerytura2300 zł – tyle wyniesie przeciętna emerytura 
w 2018 r.331 tys. – tylu emerytów przybędzie w IV kwartale 
2017 r.*9,1 mln – tylu emerytów będzie w Polsce w styczniu 
2018 r. *

* Szacunki ZUS, 2017 r.
** Badanie dla Work Service, 2017 r.

Droga
do godnej 
emerytury 

„I tak wygramy!” – głosiło hasło związkowej kampanii przeciw złej i nieprzygotowanej 
decyzji rządu PO-PSL o podniesieniu wieku emerytalnego. I rzeczywiście, „Solidarność” tę 
batalię wygrała. W dużej mierze to dzięki aktywności Związku od 2015 r. rządzi w Polsce 
Zjednoczona Prawica, której rząd od 1 października 2017 r. przywrócił poprzedni wiek 
emerytalny. Teraz całe polskie społeczeństwo musi wygrać bitwę o godne emerytury.
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w tej sprawie. Wiosną i latem 
2017 r. Kancelaria Prezydenta 
RP wspólnie ze Związkiem zor-
ganizowała kampanię społecz-
ną „Godny wybór” informują-
cą nie tylko o nowym-starym 
wieku emerytalnym, ale także 
o samej istocie i fundamentach 
ideowych nowych rozwiązań 
systemowych.

Zwolennicy wyższego 
wieku umożliwiającego za-
kończenie pracy zawodowej 
alarmowali, że spowoduje to 
lawinowy przyrost liczby eme-
rytów, co z kolei doprowadzi 
co najmniej do destabilizacji 
budżetu państwa. „Przeoczyli” 
jednak fakt, że wskazane war-
tości wiekowe nie oznaczają 
przymusu przejścia na emery-
turę, a jedynie takie prawo. 

Cezury 60 i 65 lat określa-
ją „tylko” minimalny wiek 
uprawniający do przejścia na 
emeryturę. Każdy ubezpie-
czony może indywidualnie 
podjąć decyzję o momencie 
zakończenia aktywności za-
wodowej, biorąc pod uwagę 
– jak się można domyślać 
– swoją pozycję zawodową, 
rodzinną, zdrowotną i oczy-
wiście finansową. Wysokość 
otrzymywanego świadczenia 
będzie bowiem zależała nie 
tylko od wysokości zarob-
ków, a zatem i przekazywa-
nej składki, ale także długości 
okresu aktywności zawodo-
wej. Każdy dodatkowy rok, 
a nawet miesiąc pracy ozna-
cza akumulację wyższego 
kapitału, a z drugiej strony 
– krótszy czas pobierania 
przyszłego świadczenia, co 
w efekcie będzie skutkowało 
zauważalnym podwyższe-
niem wysokości emerytury. 
Ta gra będzie warta świeczki, 
bo wyliczenia ZUS wskazu-
ją, że stosunek podstawowej 
emerytury do ostatniej pobie-
ranej pensji będzie stosunko-
wo niski (68 proc. w przypad-
ku mężczyzn i tylko 50 proc. 
w przypadku kobiet). Jednak 
przedłużenie okresu pracy 
tylko o rok oznaczać będzie 
aż 8-procentowy przyrost 
wysokości emerytury (z ko-
lei trzy dodatkowe lata będą 

oznaczać emeryturę wyższą 
o 20 proc.)!

Polacy umieją liczyć oraz 
są narodem aktywnym i go-
spodarnym. Badania opinii 
społecznej pokazują, że więk-
szość z nas (54 proc.) planu-
je pracować dłużej. Dlatego 
przeciętny wiek przejścia na 
emeryturę z pewnością będzie 
wyższy od ustawowych 60 i 
65 lat. Z szacunków ZUS wy-
nika, że w IV kwartale 2017 r. 
(a więc pierwszym obowiązy-
wania niższych granic wieko-
wych) z możliwości przejścia 
na emeryturę skorzysta 331 tys. 
Polaków. Na tle około 9 mln 
emerytów w naszym kraju to 
może nie kropla w morzu, ale z 
pewnością również nie lawina, 
którą straszyli liberałowie.

Od 2015 r. następuje także 
systematyczna poprawa w in-
nych obszarach, których wagę 
podkreślają związkowcy. Roz-
wój gospodarczy jest wysoki i 
tak też prezentuje się w kilku-
letniej perspektywie. Sytuacja 
na rynku pracy zmienia się 
w kierunku rynku pracowni-
ka. Pracodawcy konkurując 
o przyszłych zatrudnionych 
muszą oferować coraz wyż-
sze zarobki. Presję na wzrost 
wynagrodzeń stymuluje także 
państwo poprzez podnoszenie 
płacy minimalnej (w 2018 r. 
wyniesie 2100 zł brutto) oraz 
minimalnej stawki godzino-
wej dla osób zatrudnionych na 
podstawie umowy zlecenia (w 
2018 r. 13,70 zł za godzinę). 
Wszystkie te elementy skła-
niają do pozostania na rynku 
pracy. Oczywiście wysokość 
emerytur obecnych pracowni-
ków zależy do długotermino-
wych trendów rozwojowych, 
wykraczających poza obecną 
czy kolejną kadencję parlamen-
tarną, wydaje się jednak, że 
następujące od 2015 r. zmiany 
mentalnościowe wśród Pola-
ków uniemożliwiają już trwa-
ły prosty powrót do liberalnego 
modelu rozwoju społeczno-go-
spodarczego.

Nieznacznie, ale mimo 
wszystko poprawia się sytuacja 
demograficzna, co ogranicza 
ryzyko powstania za kilka-
dziesiąt lat sytuacji, w której 
zabraknie pracowników mają-
cych na utrzymaniu emerytów. 
Stabilność Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych zwiększyło 
wprowadzenie obowiązku od-
prowadzania składek od umów 
zlecenia oraz przychodów 
członków rad nadzorczych. 

Podsumowując, system 
emerytalny w Polsce nie zmie-
nia swojego repartycyjnego 
charakteru. Zwiększa się jed-
nak obszar solidarności spo-
łecznej i wzrastają szanse na 
efektywność całego systemu, 
którą każdy z nas może odczuć 
już (a nie dopiero!) za kilkana-
ście bądź kilkadziesiąt lat.

Adam Chmielecki

Umożliwiająca godne 
życie seniorów 
wysokość emerytur 
oraz stabilność całego 
systemu ubezpieczeń 
społecznych muszą 
być oparte przede 
wszystkim na wysokich, 
rosnących płacach 
dla wszystkich 
pracowników oraz 
objęciu obowiązkiem 
odprowadzania składek 
wszystkich form 
zatrudnienia, a nie tylko 
kodeksowej umowy 
o pracę.

Do końca 2017 r.  na 
Pomorzu z prawa do 
przejścia na emery-

turę w przywróconym wieku 
60/65 lat może skorzystać 35,5 
tys. osób. Do tej pory do obu 
pomorskich oddziałów ZUS 
wpłynęło blisko 23 tys. wnio-
sków o emeryturę w obniżonym 
wieku emerytalnym (17 407 
w Gdańsku i  475 w Słupsku), 
co oznacza, że wniosek złożyło 
65 proc. uprawnionych.

ZUS przyjął też 2716 wnio-
sków o przeliczenie emerytury 
w związku z obniżeniem wieku 
emerytalnego przy zastosowaniu 
innej tablicy średniego dalszego 
trwania życia. Było ich 2043 w 
Gdańsku i 673 w Słupsku. 

Większość osób, bo aż  49 
proc., przed złożeniem wnio-
sku była nieaktywna zawodo-
wo. Gros z nich (37 proc.) do 

niedawna pobierało rentę lub 
świadczenia przedemerytalne, 
a 12 proc. nie pobierało świad-
czenia i nie było aktywnych 
zawodowo. 30 proc. z osób 
nieaktywnych zawodowo było 
poza rynkiem pracy dłużej niż 
rok. Kolejne 28 proc. to osoby, 
które w momencie występowa-
nia  o emeryturę nie rozwiązały 
stosunku pracy, a 7 proc. to ci, 
którzy nie musieli rozwiązywać 
stosunku pracy, gdyż wykonu-
ją pracę w ramach umowy cy-
wilnoprawnej bądź prowadzą 
działalność gospodarczą

Wydano 17 207 pozytyw-
nych decyzji o wypłacie świad-
czenia (w Gdańsk 13 124, zaś 
w Słupsku 4083 decyzje). 
Pierwsze pieniądze emeryci 
odebrali już na początku paź-
dziernika. 2737 decyzji było 
zawieszonych i odmownych. 

Decyzje o wypłacie świadcze-
nia otrzymało więcej kobiet, bo 
57 proc. Przeciętna emerytura, 
wynikająca z wydanych de-
cyzji o wypłatach świadczeń, 
wyniosła w przypadku kobiet 
1 tys. 586 zł, a w przypadku 
mężczyzn 2 tys. 771 zł. 

Nie wszyscy chcą 
na emeryturę

35,5
tysiąca uprawnieni

do skorzystania 
z obniżonego wieku 

emerytalnego
(do końca 2017 roku)

w woj. pomorskim

Najczęstsze błędy 
we wnioskach 
emerytalnych to brak 
informacji o tym, że 
emeryt jeszcze pracuje 
na umowę o pracę, 
brak informacji o 
pobieranych zasiłkach 
z opieki społecznej 
oraz deklaracja odbioru 
emerytury jednocześnie 
na konto i pocztą.

Wysokość emerytury wylicza się wg wzoru: 

średnie dalsze trwanie życia
emerytura = 

(kapitał początkowy + składki zgromadzone od 1999 r.)

Bardzo się ucieszyłam 
z nowej ustawy o eme-
ryturach – mówi 63-

-letnia Barbara Kwiatkowska 
z Gdańska, z wykształcenia 
ekonomistka. – Skorzystałam 
z niej, chociaż nie przepraco-
wałam obowiązkowych 20 lat. 
W starej ustawie trzeba było 
koniecznie przepracować mi-
nimum 20 lat, aby otrzymać 
emeryturę. Ja zawodowo byłam 
czynna zaledwie 17 i pół roku. 
Tak ułożyło się moje życie, 
że najpierw wychowywałam 
trójkę dzieci i zostałam w do-
mu, mimo że skończyły mi się 
urlopy wychowawcze. Właśnie 

wtedy, kiedy zamierzałam po-
wrócić do pracy zawodowej, 
moja mama bardzo ciężko 
zachorowała. Ktoś musiał się 
nią zaopiekować. Przez 13 lat 
byłam „etatową” pielęgniarką 
w domu. Po tak długiej prze-
rwie, mając wówczas 56 lat, 
trudno było wrócić do zawo-
du, bo wszystko się zmieniło. 
Według starej ustawy musiała-
bym dopracować 2 i pół roku 
i opłacać składki. Jednak nikt 
nie chciał mnie przyjąć, byłam 
za stara do pracy i za młoda na 
emeryturę. Po śmierci mamy 
żyło się nam bardzo skromnie, 
bo mąż niewiele zarabia. 

– Nowa ustawa wymaga je-
dynie ukończenia 60 roku życia 
i dostanę tyle, ile uzbierałam 
ze składek – kontynuuje pani 
Barbara. – Podoba mi się ta za-
sada, że tyle będziesz miał, ile 
uzbierasz. Wiem, że otrzymam 
zaledwie kilkaset złotych, ale 
mimo wszystko będzie to spory 
zastrzyk w naszym domowym 
budżecie. W podobnej sytuacji 
znalazło się kilka moich kole-
żanek, które zamiast pracować 
wychowywały dzieci, a potem 
zabrakło im składkowych lat 
do emerytury. 

(mig)

Bardzo się ucieszyłam wtedy, kiedy zamierzałam po-

Radość ze zmiany
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– 24 listopada Sejm przyjął 
ustawę wprowadzającą ogra-
niczenia w handlu w niedziele. 
To kolejny punkt zrealizowany 
z programu „Solidarności”. 

– Niewątpliwie wprowa-
dzenie ograniczeń w handlu w 
niedziele należy traktować jako 
sukces, choć na pełne wprowa-
dzenie nowych zasad, a więc 
realizację postulatu „Solidar-
ności”, musimy trochę pocze-
kać. Po wielu latach udało się 
odwrócić tendencje i dotrzeć 
do decydentów politycznych z 
postulatem ograniczenia pracy 
w niedziele. Przez lata domi-
nowała liberalna doktryna, we-
dług której pracownik najemny 
powinien pracować siedem dni 
w tygodniu i być wdzięczny za 
to, że otrzymuje wynagrodzenie. 
Po 1989 roku zachłysnęliśmy się 
wolnością i swobodą działalno-
ści gospodarczej, bezkrytycz-
nym przyjęciem wszystkiego, 
co głosiły pewne doktryny eko-
nomiczne. Takie postępowanie 
wymuszały między innymi wiel-
kie sieci handlowe i koncerny 
globalne, które chciały, aby jak 
najszybciej zwróciły się im na-
kłady poniesione na inwestycje. 
Wykorzystywano sytuację spo-
łeczną i ekonomiczną biednego 
społeczeństwa, które w zamian 
za nawet najmniejsze wynagro-
dzenie gotowe było pracować po 
12, a i 16 godzin na dobę, przez 
siedem dni w tygodniu. 

– Problemy, z którymi się 
obecnie stykamy, mają źródło 
w błędnych zasadach „założy-
cielskich” ustroju, który budo-
waliśmy po 1989 roku.

– Jako społeczeństwo dali-
śmy się uwieść liberalnej ide-
ologii. Określone ośrodki opi-
niotwórcze promowały pracę w 
niedzielę i zatrudnianie na umo-
wach cywilnoprawnych czy w 
postaci samozatrudnienia, czyli 
wszystko to, co niszczyło rze-
czywistą i uczciwą konkurencję. 
Dopiero teraz dochodzimy do 
tego, że konkurowanie powin-
no polegać przede wszystkim 
na stosowaniu nowoczesnych 
technologii, konkurowanie tym, 
że mój produkt będzie lepszy, 
wykonany szybciej i taniej – a 
nie poprzez tańszą siłę roboczą. 

Te wszystkie patologie kumulu-
ją się w dużych sieciach handlo-
wych, w których np. pracowni-
cy na kasach – głównie kobiety 
– siedzieli na umowach o dzie-
ło. Przerzucali tony produktów, 
mając na zeskanowanie jednego 
mniej niż sekundę. Efektywność 
placówek była liczona na podsta-
wie zysku z jednego metra kwa-
dratowego. Niestety, to patolo-
giczne podejście do gospodarki 
miało też wpływ na nasze życie. 
Możemy mówić o całym poko-
leniu, które zostało wychowane 
w ten sposób, że nie wyobraża 
sobie, aby dzień wolny od pracy 
mógłby być spędzony inaczej, 
niż w galerii handlowej. 

– 2017 rok można uznać 
za dobry dla pracowników. 
Oprócz ograniczenia handlu w 
niedziele udało się zrealizować 
kilka innych postulatów zgła-
szanych przez „Solidarność”. 

– W sprawach pracowni-
czych nastąpił przełom, choć na 
co dzień wciąż mamy do czy-
nienia z łamaniem przepisów 
prawa pracy czy BHP. Warto 
jednak zauważyć, że z istotnych 
postulatów sformułowanych 
przez Związek przywrócone 
zostały rozwiązania dotyczące 
uprawnień emerytalnych i prawa 
do przechodzenia na emeryturę 
w wieku 60 lat dla kobiet i 65 
lat dla mężczyzn. Weszła rów-
nież długo oczekiwana zmiana 
w kodeksie pracy, mówiąca, że 
każdy pracownik, który podej-
muje zatrudnienie, musi otrzy-
mać na piśmie warunki zatrud-
nienia przed przystąpieniem do 
pracy. Mijający rok to pierwszy 
rok obowiązywania minimalnej 
stawki godzinowej na umowach 
cywilnoprawnych. Na ukończe-
niu są też prace nad ustawą o 
związkach zawodowych. Są 
tam zawarte propozycje, na 
które czekamy: chodzi o moż-
liwość zrzeszania się w związ-
ku zawodowym pracowników 
zatrudnionych na podstawie 
umów cywilnoprawnych czy 
samozatrudnionych. 

– A czego nie udało się w 
mijającym roku zrealizować?

– W 2017 roku w sposób 
istotny została podniesiona płaca 
minimalna. Dawało to szanse na 

realizację w ciągu kilku lat na-
szego postulatu o tym, że płaca 
minimalna będzie stanowiła 50 
procent średniej płacy krajowej. 
Niestety, propozycje przyjęte na 
2018 rok nas od tego celu odda-
lają. Naszym zdaniem warto wy-
korzystać wzrost gospodarczy 
na podniesienie wynagrodzeń. 
Teraz jest najlepszy okres do-
brych systemów wynagradzania. 
W 2017 roku została przeprowa-
dzona trudna reforma w oświa-
cie. Nie jesteśmy zadowoleni ze 
sposobu przeprowadzenia tej re-
formy, szczególnie jeśli chodzi o 
dialog z partnerami społecznymi 
i uwzględnienie ich postulatów.

– Podstawową formą roz-
wiązywania problemów w 
krajach demokratycznych jest 
dialog społeczny. Czy pod rzą-
dami dobrej zmiany poprawi-
ło się funkcjonowanie dialogu 
społecznego w Polsce?

– Cały czas wracają słowa, 
które mówił na ostatniej au-
diencji dla „Solidarności” Jan 
Paweł II, że niezależnie od tego, 
kto będzie rządził, to problemy 
robotników, rolników, nauczy-
cieli, pracowników służby zdro-
wia trzeba będzie rozwiązywać. 
Wraz ze zmianą rządu nie stało 
się tak, że na wszystkie urzę-
dy przyszli ludzie, dla których 
dialog społeczny jest istotną 
wartością, jako środek służący 
do dochodzenia do najlepszych 
rozwiązań. Również wśród wie-
lu pracodawców pokutuje prze-
konanie, że najprościej osiągnąć 
zysk oszczędzając na pracowni-
kach. Wciąż w wielu zakładach 
płace nie są adekwatne do war-
tości wykonanej przez pracow-
nika pracy. W listopadzie odbył 
się protest w jednej z placówek 
służby zdrowia w naszym wo-
jewództwie, gdzie bardzo duża 
grupa pracowników, pracująca 
w pełnym wymiarze czasu pra-
cy, otrzymuje dopłatę do najniż-
szego wynagrodzenia. W wielu 
zakładach pracy dominującą 
formą zatrudnienia jest wciąż 
umowa cywilnoprawna, samo-
zatrudnienie czy praca poprzez 
agencje pracy tymczasowej. 
Dzisiaj, co jest zresztą feno-
menem roku 2017, bezrobocie 
spadło do poziomu najniższego 

od początku przemian ustrojo-
wych. I raptem pracodawcy 
załamują ręce, że brakuje rąk 
do pracy. A brakuje, bo wielu 
pracodawców nadal nie traktu-
je pracownika jako podmiotu, 
ale jako przedmiot i uważa, że 
pracownik powinien pracować 
za minimalne wynagrodzenie. 
Gdyby dialog społeczny, ten 
instytucjonalny, był na pozio-
mie nas satysfakcjonującym, to 
pewnie wielu dzisiejszym pro-
blemom udałoby się zapobiec.

– Czy i tutaj źródłem nie-
powodzeń są błędy popełnio-
ne na początku transformacji 
ustrojowych?

– Zacznijmy od tego, że 
„Solidarność” swoją tożsamość 
zbudowała na dialogu. Dzięki 
dialogowi, uporowi i konse-
kwencji osiągnęliśmy sukces, 
ale po 1989 roku zachwycili-
śmy się kolorowym Zachodem. 
Wydawało się nam, że wszyst-
ko już zostało zrobione i teraz 
to już tylko będziemy czerpali 
korzyści. Daliśmy się złapać na 
coś, co już dawno temu Mikołaj 
Kopernik zdefiniował w posta-
ci pierwszej monetarystycznej 
teorii, że zły pieniądz wypiera 
dobry pieniądz. To złe praktyki, 
które do nas jako pierwsze do-
tarły, wyparły te dobre, co wię-
cej, te dobre się u nas nigdy nie 
zakorzeniły. I tak znowu od zera 
próbujemy budować dialog, bo 
przecież pod koniec rządów 
poprzedniej koalicji przez dwa i 
pół roku instytucjonalny dialog 
w ogóle nie funkcjonował. Dzi-
siaj też nie umiemy wspólnie 
ze stronami do końca zdefinio-
wać, czym ten dialog ma być. 
My jako związkowcy wiemy, 
czemu dialog ma służyć, ale po 
drugiej stronie niekoniecznie 
jest takie otwarcie i zrozumie-
nie. To jedna z przyczyn wielu 
konfliktów, które mają obecnie 
miejsce.

– Jak w tym kontekście 
wpisuje się nowa formuła 
dialogu społecznego, czyli 
Wojewódzka Rada Dialogu 
Społecznego? 

– Obecnie, jako przedsta-
wiciel jednej ze stron dialogu, 
kieruję radą. Wkrótce przewod-
nictwo nad WRDS przekażę 

wojewodzie pomorskiemu. Po 
roku sprawowania funkcji czu-
ję duży niedosyt wynikający z 
tego, że nadal jako partnerzy 
społeczni znacznie się różnimy. 
Różne jest nasze pojmowanie 
tego, czym jest dialog. Z dru-
giej strony dobrze, że w ogóle 
jest taka płaszczyzna, gdzie 
możemy się spotkać i próbować 
porozumieć. Reprezentujemy 
organizacje – wydawałoby się 
– o rozbieżnych celach, a jed-
nak potrafimy ze sobą rozma-
wiać, w wielu przypadkach są 
rozładowywane sytuacje kon-
fliktowe, jednak wydaje się to 
niewystarczające. 

– Czego życzy Pan związ-
kowcom na nowy rok?

– Kończy się rok i kolejna 
kadencja funkcjonowania na-
szego Związku, będą wybrani 
nowi działacze związkowi na 
najbliższe cztery lata. Trzeba 
określić najistotniejsze do roz-
wiązania sprawy. Inne są prio-
rytety na różnych szczeblach, 
czy to zakładów pracy, czy na 
poziomie Regionu i wojewódz-
twa. Jednak nie możemy zapo-
minać o sprawie podstawowej, 
że nasze działanie ma służyć 
drugiemu człowiekowi. Mam 
nadzieję, że w przyszłym roku 
doczekamy się nowej ustawy o 
związkach zawodowych i pro-
jektu nowego kodeksu pracy, 
który będzie satysfakcjonujący 
dla pracowników. Mam też na-
dzieję, że zmieni się podejście 
pracodawców do wynagradza-
nia pracowników. Myślę tutaj 
nie tylko o przedsiębiorcach, 
ale także o rządzących, którzy 
są pracodawcami dla pracow-
ników sfery budżetowej. Liczę 
na poprawę sytuacji pracowni-
ków administracji publicznej, 
oświaty czy służby zdrowia. 
Niezbędny jest zdecydowany 
ruch zwiększający nakłady na 
te obszary. Mam nadzieję, że 
po wyborach Związek będzie 
silniejszy i sprawniejszy, ale też 
niezapominający o tym, co legło 
u podstaw jego powstania. Soli-
darność w nazwie zobowiązuje. 

Rozmawiała 
Małgorzata Kuźma

Cała rozmowa na  
www.solidarnosc.gda.pl
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Dobry czas  
na podnoszenie 
wynagrodzeń
Rozmowa z KRZYSZTOFEM DOŚLĄ, przewodniczącym Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
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Gdańscy archeolodzy „za-
prosili” „Solidarność” 
do swojego muzeum 

już jesienią 1980 roku, tworząc 
Komisję Zakładową. Do dzisiaj 
oryginalna związkowa tablica z 
tego czasu wisi w holu budynku 
przy ul. Mariackiej w Gdańsku. 

– Jesteśmy zbieraczami, więc 
zachowaliśmy wiele przedmio-
tów, broszurek, ulotek z cza-
sów tworzenia się Związku, ale 
i z okresu stanu wojennego czy 
strajków z końca lat 80. XX 
wieku – mówi Marian Kocha-
nowski, członek Komisji Zakła-
dowej NSZZ „Solidarność” w 
Muzeum Archeologicznym w 
Gdańsku. – Prowadziłem nie-
legalną kasę „brysia”, to skrót 
od kościoła św. Brygidy, gdzie 
przez lata spotykali się związ-
kowcy. Zbieraliśmy pieniądze 
dla osób poszkodowanych, a 
także dla ich rodzin. Pani Ba-
sia Wiącek zanosiła kopertę z 
pieniędzmi do kościoła, dalej 
docierały one do zaintereso-
wanych. Zanim uzbierało się 
odpowiednią sumę, koperta 
była ukrywana w niepozornym 
starożytnym naczyniu, o czym 
wiedziało zaledwie kilka osób.

Dzisiaj do Związku należy 
26 członków, co stanowi około 
25 procent wszystkich pracow-
ników muzeum. Jak twierdzi 
Adam Kamrowski, przewod-
niczący Komisji Zakładowej, 
nowych członków trudno jest 
pozyskać, bo niektórzy zarzu-
cają Związkowi zbyt duże zaan-
gażowanie w politykę. Ponadto 
wielu z nich nie jest w stanie 
płacić składek, ponieważ mają 
tak niskie zarobki. W muzeum 
pracują także osoby samotne czy 
samotnie wychowujące dzieci. 
Do niedawna niektórzy praco-
wali na umowy zlecenia.

Średnia pensja brutto w gdań-
skim Muzeum Archeologicznym 
wynosi około 3 tysięcy złotych. 
Od wielu lat nie przeprowadza-
no tam regulacji płac. Dopiero 
w tym roku, po kilkukrotnych 
spotkaniach Rady Międzyregio-
nalnej Sekcji Muzeów Regionu 
Gdańskiego i Słupskiego z mar-
szałkiem Mieczysławem Stru-
kiem, do których doszło dzięki 
pomocy i w obecności Krzysz-
tofa Dośli, przewodniczącego 

Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”, udało 
się wynegocjować nieznaczne 
podwyżki, średnio w wysokości 
200-250 złotych brutto. Nato-
miast podczas posiedzenia Wo-
jewódzkiej Rady Dialogu Spo-
łecznego, które miało miejsce 
już po przyznaniu owych pod-
wyżek, archeolodzy przedsta-
wili sytuację w muzealnictwie 
pomorskim z punktu widzenia 
właśnie muzealników.

– Marszałek województwa, 
a raczej Zarząd Województwa 
Pomorskiego, podjął decyzję 
o inwestowaniu w nowe insty-
tucje kultury, co odbija się na 
niedofinansowaniu instytucji już 
istniejących, wpływając na jakość 
oferty tych starszych i na nasze 
zarobki – wyjaśnia Kamrowski. 
– Inwestuje się w kulturę typu 
Muzeum II Wojny Światowej, 
Europejskie Centrum Solidar-
ności, Teatr Szekspirowski, ale 
zapomina się o ludziach, pra-
cownikach istniejących od daw-
na instytucji kultury. Człowiek 
przegrywa z murami. 

Problem polega na tym, że 
wyższe dotacje trafiają do nowo 
powstałych instytucji kultury. 
Muzealników rozlicza się z fre-
kwencji, a w nowych muzeach 
jest ona wyższa, bo zwiedzają-
cych przyciągają nowoczesne 
formy wystawiennicze.

– Nasze dotacje wystarczają 
jedynie na pensje, a tam inwestu-
je się w wystawy – kontynuuje 
Kamrowski. – My nie jesteśmy 
w stanie zaoferować lepszych 
możliwości wystawienniczych. 
Sama inicjatywa nie wystarczy, 
więc jest mniej zwiedzających. 
Na wystawy interaktywne po-
trzebne są środki.

Mimo wszystko archeolo-
dzy jakoś sobie radzą, głównie 
dzięki sprzedaży biletów, 10 
procent przychodów wypraco-
wują sami. Jednak konserwacja 
obiektów archeologicznych, 
ich magazynowanie i ekspo-
nowanie wymaga znacznych 
nakładów. Nie mówiąc już o 
prowadzeniu badań na tere-
nach dotychczas nieeksploato-
wanych, a mogących ukrywać 
sporo tajemnic z historii. 

Związek nie ma wpływu na 
zarządzanie placówką. Zajmu-

je się głównie ochroną praw 
pracowników. Niemniej to pra-
cownicy, również członkowie 
„Solidarności”, starają się o 
pieniądze, składając wnioski o 
granty na badania. Na przykład 
w Pracowni Cyfryzacji i Archi-
wizacji pozyskuje się środki na 
jej wyposażenie, a wszyscy tam 
zatrudnieni należą do „S”,  

– Muzeum to nie tylko wy-
stawy, to dbałość o dziedzictwo 
kulturowe – dodaje Kamrowski. 
– Poza wystawami mamy ma-
gazyny, wykonujemy konser-
wacje, opisujemy zbiory i na ich 
podstawie dowiadujemy się o 
naszych dziejach, o przeszłości. 
Materiałów archeologicznych 
mamy bardzo dużo. Jednak 
główną bolączką są płace. 

Związkowcom z Muzeum 
Archeologicznego udało się 
połączyć siły z innymi muzeal-
nikami, tworząc Międzyregio-
nalną Sekcję Muzeów Regionu 
Gdańskiego i Słupskiego NSZZ 
„Solidarność”. Przyłączeniem 

się do tej struktury były zainte-
resowane inne regiony. Na razie 
gdańscy archeolodzy weszli w 
skład Sekcji Muzeów Polski 
Północnej NSZZ „Solidarność”, 
przynależącej do Krajowej Sek-
cji Muzeów i Instytucji Ochrony 
Zabytków.

Wspólnie z Sekcją Krajową 
zorganizowali akcję „Dziady 
kultury”, pokazując, z jakimi 
spotykają się bolączkami. Ofla-
gowali budynki, chodzili po mu-
zeach i w ich okolicach, rozdając 
ulotki informacyjne.

– To był nasz solidarno-
ściowy protest, ale zaangażo-
wali się wszyscy pracownicy 
– wyjaśnia Joanna Szmit, 
członek „S”. – Zaprojekto-
waliśmy specjalne zapinki, ja 
nawet zrobiłam plakacik.

– Muzeum jest trudną pla-
cówką, bo praca w nauce nie 
przekłada się na godne graty-
fikacje – dodaje Adam Ostasz, 
wiceprzewodniczący Komisji 
Zakładowej. – Marszałek nie 
przeznacza na nasze utrzymanie 
wystarczającej kwoty pieniędzy, 
więc musimy starać się o dofi-
nansowania. Piszemy projekty 
na prace, na pracownie, na wy-
posażenie, na wydawanie ksią-
żek. Jednocześnie, jeśli chcemy 
wygrać projekt, musimy spełniać 
wszystkie wymogi, a z tym czę-
sto jest trudno, bo muzeum nie 
stać na wiele rzeczy. W naszych 
magazynach znajduje się około 
300 tysięcy zabytków, które trze-
ba nie tylko spisać, ale co kilka 
lat je sprawdzać i ponownie 
opisywać. Jest to bardzo żmud-
na praca, trudna do wykonania 
przez jedną, dwie osoby, a jest 
tam przecież materiał zebrany 

KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Trzymanie się razem daje poczucie 
bezpieczeństwa 

W magazynach Muzeum Archeologicznego w Gdańsku kryje 
się wiele cudów, które można pokazać na wystawie. W więk-
szości są to przedmioty wykopane z ziemi, jak chociażby bu-
telka ze szkła weneckiego. Znajduje się tam również plakat z 
wyborów prezydenckich w roku 1990, kiedy to jednym z kan-
dydatów był ówczesny premier Polski Tadeusz Mazowiecki. 
Do ciekawostek zalicza się neolityczne naczynie, w którym w 
czasach PRL-u ukrywano pieniądze zbierane na wsparcie dla 
osób strajkujących czy się ukrywających. 

jeszcze przed II wojną świato-
wą. Mogę więc powiedzieć, że 
zajmuję się archeologią magazy-
nową. Na badania w terenie nie 
mam ani pieniędzy, ani czasu. 
Niemniej stale podnoszę swoje 
kwalifikacje, ale to nie przekłada 
się na finanse.

Adam Ostasz jest także spo-
łecznym inspektorem pracy i, jak 
twierdzi, każdej osobie poświęca 
sporo czasu, mówi, jak ma po-
stępować, kiedy łamane są jej 
prawa pracownicze. Zgłaszają 
się do niego nie tylko związkow-
cy. Niestety, sporo z tych osób 
nie ma odwagi walczyć o swoje 
prawa i się wycofuje.

Współpraca komisji z dyrek-
cją jak na razie układa się dobrze, 
zmianę na stanowisku dyrektora 
przeprowadzono ponad dwa lata 
temu. Obecna pani dyrektor jest 
członkiem „Solidarności”. Za 
kadencji poprzedniego dyrekto-
ra, dzięki staraniom zakładowej 
„S”, w muzeum powstała Rada 
Pracowników, która może mieć 
wgląd w finanse firmy, ale jest 
ciałem niezależnym od „Solidar-
ności”. Natomiast zadaniem „S” 
jest rozmowa z dyrekcją o pro-
blemach pracowniczych, co udaje 
się muzealnikom realizować. 

– Chcemy wiedzieć, co należy 
zrobić, aby poprawić zarówno wa-
runki pracy, jak i płacy – wyjaśnia 
Kamrowski. – Mamy poczucie, 
że w tej instytucji jesteśmy zinte-
growani. Doszliśmy do wniosku, 
że trzymanie się w gromadzie 
daje poczucie bezpieczeństwa. 
Nie mamy punktów spornych. 
Dyrekcja prosi nas o konsultacje. 
Wspieramy się nawzajem.

Tekst i zdjęcie Maria Giedz 

Od lewej: Adam Kamrowski, Marian Kochanowski, Katarzyna Odya, Joanna Szmit, Adam Ostasz.

ADAM KAMROWSKI: 
– Zarząd Województwa 
Pomorskiego podjął 
decyzję o inwestowa-
niu w nowe instytucje 
kultury, co odbija się na 
niedofinansowaniu in-
stytucji już istniejących, 
wpływając na jakość 
oferty tych starszych  
i na nasze zarobki. Za-
pomina się o ludziach, 
pracownikach istnieją-
cych od dawna instytu-
cji kultury. 
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ZWIĄZEK

Terminal ma pełne obłożenie. Statki przy kei cumują niczym tak-
sówki pod popularnymi klubami. Tak jak głosiło jedno z naszych 
haseł: „My chcemy spokojnie pracować, a nie pikietować”, w koń-

cu zarząd ustąpił. A przecież eskalacja konfliktu nie była nikomu na rękę. 
My znamy nasz fach i chcemy być traktowani poważnie. Jeśli się na coś 
umawiamy, to wykonujemy. Tego samego oczekiwaliśmy i oczekujemy 
od zarządu. Praca na nabrzeżu nie jest łatwa. Wymaga profesjonalizmu, 
skupienia i precyzji – mówi Adam Piotrowski, przewodniczący NSZZ 
„Solidarność” w DCT Gdańsk SA, nawiązując do jednostronnie zmienio-
nego przez zarząd DCT zapisu o systemie premiowania, co wywołało nie-
zadowolenie załogi, protest i było powodem pikiety przed biurowcem. 

Pracownicy domagali się m.in. respektowania zapisów układu zbioro-
wego pracy i czytelnych zasad premiowania. Z początkiem listopada br. 
związkowcy zostali poinformowani, że na okres zimowy wraca dotych-
czasowy system premiowy. Zależnie od wydajności pracy załogi premie 
wyniosą (w czterostopniowej skali) od 350 do 800 złotych.  Wracają też 
posiłki regeneracyjne. 

Operatorzy suwnic i dźwigów będą też mieli prawo do trzech, w miej-
sce dwóch, przerw po 40 minut w 12-godzinnym cyklu pracy. 

Przypomnijmy, że właśnie mija 10 lat działalności operacyjnej DCT 
Gdańsk, największego i jedynego głębokowodnego terminalu kontene-
rowego w Polsce, zlokalizowanego na terenie Portu Północnego. DCT 
należy do Macquarie Group Limited z Sydney.

Załoga, reprezentowana przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidar-
ność”, przedstawiła główne postulaty: respektowanie pakietu gwarancji 
pracowniczych, zapisanych w ZUZP, czytelne i realne zasady premio-
wania za efekty pracy. 

Gdy po żmudnych, trwających ponad rok negocjacjach, związkowcy 
i zarząd DCT Gdańsk doszli do porozumienia i podpisali w kwietniu ub.r.  
układ zbiorowy pracy wydawało się, że wzajemne relacje pracowników 
i zarządu terminalu będą układały się co najmniej poprawnie. Jednak 
nowy zarząd postanowił jednostronnie, bez uzgodnienia z organizacją 
związkową, o likwidacji jednego z elementów motywacyjnych, czyli 
współczynnika korygującego w systemie premiowym.  Czym jest ów 
współczynnik korygujący? Jest to wprowadzony od września ub.r. w 
DCT dodatek procentowy za przeładowanie kontenerów na zmianie 
ponad ustalone minimum. Ma on wpływ na wysokość otrzymywanego 
przez pracownika świadczenia.

A czym jest układ zbiorowy pracy i jakie ma znaczenie? W najwięk-
szym skrócie: jest to rodzaj prawa wewnątrzzakładowego. 

Dodajmy, że organizacja NSZZ „Solidarność” w DCT Gdańsk SA 
dynamicznie się rozwija. Należy do niej 331 członków z liczącej 900 
pracowników załogi.  (asg)

Jest wstępne porozumienie 
w Szpitalu dla Nerwowo i 
Psychicznie Chorych im. Sta-
nisława Kryzana w Staro-
gardzie Gdańskim. Salowi, 
wykonujący w warunkach 
szpitalnych odpowiedzial-
ną i – bywa – niebezpiecz-
ną pracę, otrzymali wyższy 
stopień zaszeregowania, a 
inni pracownicy niemedycz-
ni podwyżkę.

Oznacza to zawieszenie 
akcji protestacyjnej w 
tym istotnym dla regionu 

szpitalu, w którym mieszczą się 
m.in. cztery oddziały „podsąd-
ne”, gdzie przebywają osadzeni 
w zakładach karnych skazani za 
ciężkie przestępstwa lub areszto-
wani. 

Porozumienie zakłada, że do 
końca kontraktu, a przed przy-
szłorocznym „kontraktowaniem 
usług medycznych” przez NFZ, 
czyli do wiosny 2018 r., akcje 
protestacyjne nie będą konty-
nuowane. Na listopadowym ze-
braniu ZRG NSZZ „S” sytuację 
przedstawiał Wacław Ciecholiń-
ski, przedstawiciel Komisji Za-

kładowej NSZZ „Solidarność” 
ze starogardzkiego szpitala im. 
Kryzana.

Przypomnijmy, że 17 sierp-
nia 2017 r. Komisja Zakładowa 
weszła w spór zbiorowy z  dy-
rekcją szpitala. Problem i kon-
flikt wynikł z faktu, że ustawa „o 
sposobie ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników wykonujących za-
wody medyczne zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych” z 8 
czerwca 2017 r. pomija pracow-
ników niemedycznych. Ustawo-
dawca w art. 5 ustawy zakłada, 
że współczynniki wynagrodzeń 
dla pracowników niemedycz-
nych opracuje pracodawca w 
uzgodnieniu ze związkami za-
wodowymi w regulaminie wy-
nagradzania.   

27 października br. w Szpi-
talu dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych im. Stanisława Kryzana 
w Starogardzie Gdańskim w tzw. 
sali zebrań odbył się dwugodzin-
ny strajk ostrzegawczy. O formie 
protestu  przesądziło referendum, 
w którym wzięło udział 390 pra-
cowników, z których 386 opo-
wiedziało się za strajkiem. 

Zarobki salowych na oddzia-
łach dla podsądnych wynosiły 
ok. 1,6 tys. zł „na rękę”. Pracow-
nicy na pozostałych oddziałach 
otrzymywali ok. 1,4 tys. zł netto. 
Stąd konieczność wypłacania do-
datku do pensji, by ta osiągnęła 
minimum ustawowe najniższej 
płacy.

Związkowcy z „Solidarno-
ści” na podstawie poprzedniego 
regulaminu i współczynników 
dla zawodów medycznych do-
magali się dodatku 230 zł do pła-
cy zasadniczej dla pracowników 
niemedycznych. I to zostało za-
gwarantowane. Drugi załatwio-
ny postulat to wprowadzenie do 
regulaminu w taryfikatorze i ta-
beli zaszeregowania IX kategorii 
„starszy salowy”. 

Nadal nie ma zgody co do 
postulatu wprowadzenia współ-
czynników pracy w regulaminie 
wynagradzania dla zawodów nie-
medycznych, analogicznych jak 
w ustawie o sposobie ustalenia 
najniższego wynagrodzenia za-
sadniczego pracowników wyko-
nujących zawody medyczne. 

(asg)

Sukces dokerów
Trzeba było sporu zbiorowego i pikiety przed wejściem do biu-
rowca głębokowodnego terminalu kontenerowego w Gdańsku, 
by zarząd przywrócił uzgodnione w Zakładowym Układzie Zbio-
rowym Pracy reguły premiowania.

Porozumienie w szpitalu

Pikieta przed terminalem DCT,  20 października 2017 r. 
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Wraz z początkiem 2018 
roku zmienią się zasady 
legalizacji pobytu i pracy 
cudzoziemców w Polsce. 
Cel to ograniczenie sza-
rej strefy i utrudnienie 
cudzoziemcom, głównie 
Ukraińcom, nielegalnego 
dostępu do rynku pracy 
w Europie.  

Dwa i pół miliona Pola-
ków, często fachowców 
w swoich dziedzinach, 

pracuje na Zachodzie. Po-
wód? Lepsze warunki płacy, 
cywilizowane warunki pracy 
i stabilność życiowa, jaką wy-
pracowują sobie za granicą. Ich 
miejsce zajmują pracownicy ze 
Wschodu, gdyż pracodawcy, 
mimo wzrostu efektywności 
pracy, na podwyżki się nie go-
dzą. Wolą zatrudniać tańszych 
pracowników – gości.

Znowelizowana ustawa o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy wprowadza nowe 
zasady przyjmowania cudzo-
ziemców do wykonywania pracy 
sezonowej i krótkoterminowej.  

Procedura, wzorowana na 
obowiązującej, zawiera me-
chanizmy zabezpieczające 
przed nadużyciami, tj. możli-
wość odmowy wpisu do ewi-
dencji oświadczeń i obowiązek 
informacyjny o podjęciu lub 

niepodjęciu pracy przez cudzo-
ziemca.

Zmiany mają zapobiegać 
nadużyciom w zatrudnianiu 
cudzoziemców na podstawie 
oświadczeń, w szczególności 
na ich rejestracji mimo bra-
ku możliwości i zamiaru za-
trudnienia  (zjawisko handlu 
oświadczeniami). Wiele osób 
nie podejmuje pracy w Polsce 
i  wyjeżdża do innych krajów 
Unii Europejskiej, wykorzy-
stując oświadczenie i wydaną 
na tej podstawie polską wizę, 
pozwalającą na pobyt w strefie 
Schengen przez 90 dni.

Nowe przepisy o dostę-
pie cudzoziemców do pracy 
sezonowej będą dotyczyły 
obywateli wszystkich państw 
spoza UE, umożliwiają jednak 
utrzymanie preferencyjnych 
rozwiązań dla obywateli Ukra-
iny, Rosji, Mołdawii, Armenii, 
Białorusi i Gruzji (zwolnienie 
z tzw. testu rynku pracy, moż-
liwość uzyskania wpisu wie-
losezonowego do 3 lat oraz 
możliwości powierzenia innej 
pracy niż sezonowa).

Pracę sezonową będzie 
można podjąć tylko w rolnic-
twie, ogrodnictwie i turystyce.   

Obcokrajowcy spoza UE 
zostaną zatrudnieni pod wa-
runkiem, że pracodawca wy-
każe, że posady nie chciał 

kandydat z polskim obywa-
telstwem. 

Procedura uzyskania ze-
zwolenia nie będzie się różniła 
od obecnej, ale będzie obowią-
zek poinformowania urzędu 
pracy o tym, czy pracownik 
faktycznie podjął pracę.  Sta-
rosta będzie mógł odmówić 
rejestracji, jeżeli w przeszłości 
pracodawca zatrudniał pracow-
ników nielegalnie.  

Wydanie oświadczenia o 
powierzeniu wykonywania 
pracy cudzoziemcowi będzie 
odpłatne  – 30 zł.

Przepisy przewidują za-
ostrzenie kar dla podmiotów 
zatrudniających cudzoziem-
ców nielegalnie. Górny limit 
grzywny za nielegalne zatrud-
nianie zostanie podniesiony z 5 
tys. zł do 30 tys. zł. 

Zezwolenia na pracę oraz 
oświadczenia wydane w pro-
cedurze uproszczonej będą 
rejestrowane w systemach 
teleinformatycznych, do któ-
rych dostęp będą miały służby 
kontrolujące legalność zatrud-
nienia i pobytu.  

Nowe regulacje mają obo-
wiązywać od 1 stycznia 2018 
r. do końca 2018 r., ale będzie 
obowiązywał okres przejściowy 
na pracę na podstawie oświad-
czeń już zarejestrowanych.   

(asg)

Z głębokim smutkiem informujemy o odejściu od nas 
naszego Kolegi     

ś.p.

Wojciecha Jankowskiego
byłego pracownika Ośrodka Uzbrojenia i Elektroniki  

SMW S.A. 
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego 

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

Nowe zasady zatrudniania 
cudzoziemców 
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PRZEMYSŁ STOCZNIOWY

Rozmowa z prezesem Agencji Rozwoju Przemysłu  
MARCINEM CHLUDZIŃSKIM

– Od kilku miesięcy trwają 
rozmowy pomiędzy udziałow-
cami Grupy Stoczni Gdańsk 
– Agencją Rozwoju Przemy-
słu i ukraińską grupą kapi-
tałową Siergieja Taruty na 
temat przyszłości stoczni. Jaki 
jest stan rozmów?

– Kilka miesięcy temu przed-
stawiliśmy ukraińskiemu wła-
ścicielowi realne scenariusze 
dotyczące przyszłości Stoczni 
Gdańsk i GSG Towers. Każda 
propozycja uwzględnia wykorzy-
stanie potencjału pracowników i 
zaplecza technicznego Stoczni 
Gdańsk oraz jej rozwój. Zależało 
nam, aby jak najszybciej przejść 
od propozycji do realizacji. Uwa-
żamy, że mamy dobry plan, który 
odwróci złą passę stoczni. Jednak 
przedstawiciele ukraińskiego 
właściciela zwlekali z odpowie-
dzią, a w międzyczasie szukali w 
różnych środowiskach poparcia 
dla utrzymania status quo. Wo-
bec naszej twardej postawy pró-
bowali znaleźć sojuszników, co 
im się nawet czasami udawało. 
To opóźniało rozmowy. Przełom 
nastąpił w połowie października 
na spotkaniu z panem Tarutą zor-
ganizowanym z naszej inicjaty-
wy. Ponowiliśmy wówczas nasze 
propozycje, które znalazły wresz-
cie zrozumienie. Na tej podstawie 
udało się nam wówczas uzgodnić 
harmonogram działań, zaakcep-
towany przez obie strony.

– Na początku września 
przedstawiciele ARP zapowie-
dzieli, że do 15 października 
zapadną decyzje w tej sprawie. 
Termin minął – co dalej?

– My dotrzymujemy ter-
minów. Nie możemy jednak 
podjąć ostatecznej decyzji bez 
przeprowadzenia rzetelnej 
oceny kondycji obu spółek. To 
byłoby nieodpowiedzialne, bo 
są to aktywa dużej wartości. W 
połowie października podpisa-
liśmy ze stroną ukraińską list 
intencyjny, ale do tanga trzeba 
dwojga. Terminy i realizacja 
jego zapisów zależy mocno od 
tempa i jakości pracy drugiej 
strony. Takie opóźnienia nastą-
piły w procesie przygotowania 
do badania sytuacji finansowo-
-prawnej spółek. Dla nas każdy 
dzień jest ważny w kontekście 
naszych planów rozwojowych 
dotyczących stoczni. Dlate-

Co dalej  
ze Stocznią Gdańsk

go liczymy w tym zakresie na 
wsparcie pracowników.

Przygotowania do audytu, 
którego wyniki dadzą nam wiary-
godne informacje na temat kon-
dycji spółek, są zaawansowane. 
Wybraliśmy wyspecjalizowane 
podmioty, które pomogą nam w 
ocenie sytuacji prawno-ekono-
micznej Stoczni Gdańsk i GSG 
Towers. Niecierpliwie czekamy 
na przekazanie przez spółki doku-
mentów, z czym były dotychczas 
spore problemy i z tego powodu 
są już dwa tygodnie opóźnienia. 
W ostatnich dniach przekazy-
wanie dokumentacji idzie już 
sprawniej. Liczymy, że badanie 
rozpocznie się w najbliższych 
dniach. Po jego zakończeniu 
przedłożymy ostateczną propozy-
cję ukraińskiemu właścicielowi.

– Brak decyzji na temat 
GSG odbija się negatywnie na 
nastrojach pracowników gru-
py. Gdańscy stoczniowcy, ich 
organizacje związkowe, doma-
gają się zdecydowanych roz-
wiązań w sprawie przyszłości 
stoczni, zwłaszcza że odczuwa 
się zahamowania w produkcji, 
również wież wiatrowych, co 
może prowadzić do bankruc-
twa grupy. Czy świadomość 
tego towarzyszy rozmowom?

– Oczywiście ARP zna po-
tencjał, jaki stoi za pracownika-
mi dawnej Stoczni Gdańskiej, 
którzy po prywatyzacji pracują 
w należącej do ukraińskiego 
właściciela Stoczni Gdańsk i 
nowej spółce GSG Towers. Ten 
potencjał powinien być wyko-
rzystany w odbudowie przemy-
słu stoczniowego. Mamy dobry 
plan, ale jeśli ma być naprawdę 
zrealizowany, to od początku 
ARP musi mieć kontrolę nad 
jego wdrażaniem. W obecnej 
strukturze właścicielskiej, kiedy 
wszystkie decyzje co do funk-
cjonowania Stoczni Gdańsk, 
ale także GSG Towers zależą od 
strony ukraińskiej, to ona obec-
nie ma decydujący głos.

ARP jest świadoma sytuacji 
płynnościowej spółek, choćby 
dlatego, że strona ukraińska nie 
spłaca pożyczki od ARP. Sytuacja 
taka jest konsekwencją niespraw-
nego zarządzania obiema spółka-
mi przez GSG. Odpowiedzial-
ność za płynność stoi po stronie 
właściciela. Przypominam, że w 

Stoczni Gdańsk mamy tylko 19 
procent akcji i w związku z tym 
nasze możliwości są bardzo ogra-
niczone. W GSG Towers, w której 
ARP jest właścicielem 50 procent 
udziałów, mamy tylko jednego 
przedstawiciela w zarządzie. Tak 
niekorzystne zapisy dla polskiej 
strony niestety zaakceptowali 
nasi poprzednicy. Teraz chcemy 
to zmienić. Obecnie monitujemy 

zarządy i rady nadzorcze obu 
spółek, aby udostępniły nam do-
kumenty niezbędne do dokonania 
wyceny. ARP jest zdecydowana 
na przeprowadzenie transakcji, 
która pozwoli przejąć kontrolę 
nad działalnością obu spółek, 
aby zmienić ich złą sytuację jak 

najszybciej. Nie pozwolimy, aby 
rozmowy przeciągały się ponad 
miarę. Nie damy się zwodzić 
kolejnymi planami rozwoju, któ-
re pozostają na papierze. Liczę, 
że przedstawiciele ukraińskiego 
inwestora zrozumieją, że czas 
się kończy. Nie będzie kolejnej 
kroplówki finansowej, jak za 
czasów rządów PO-PSL, które 
konserwowały zły stan stoczni. 

Nie ulega wątpliwości, że for-
muła współpracy między ARP a 
ukraińskim właścicielem Stocz-
ni Gdańsk, stosowana przez 
naszych poprzedników, po pro-
stu nie sprawdziła się i nie ma  
żadnego uzasadnienia, aby ją 
kontynuować.

– Pracownicy stoczni do-
magają się konkretnych kro-
ków w zakresie rozwinięcia 
produkcji okrętowej w GSG, 
m.in. na terenach przejętych 
przez Pomorską Strefę Eko-
nomiczną, terenach dawnego 
wydziału K3 (dzierżawionych 
przez Nautę), pochylniach C, 
wykorzystywanych przez 
Montex i stoczniowej płycie 
montażowej. Jakie kroki dla 
realizacji tych zamierzeń po-
dejmować będzie ARP?

– Zgodnie z rządową Strate-
gią Odpowiedzialnego Rozwo-
ju chcemy rozwijać przemysł 
stoczniowy w oparciu o krajowe 
aktywa, co jest zbieżne z oczeki-
waniami stoczniowców. Nasze 
plany zna wicepremier Mateusz 
Morawiecki i je popiera. Różne 
warianty są możliwe, wszystkie 
wymienione przez pana redak-

tora aktywa są pod bezpośrednią 
albo pośrednią kontrolą Skarbu 
Państwa. O tym, gdzie i w jakim 
zakresie będzie prowadzona ta 
działalność zależy od wyników 
negocjacji ze stroną ukraińską 
dotyczących przyszłego wyko-
rzystania obecnych aktywów 
Stoczni Gdańsk.

Jednak jeśli nie uda się nam 
porozumieć z ukraińskim inwe-

storem, mamy gotowy, ciągle 
aktualizowany, alternatywny 
plan działań, który możemy 
wdrożyć w krótkim czasie. 
Na razie nie mogę odkrywać 
wszystkich kart, bo mogłoby to 
wpłynąć na przebieg negocjacji, 
jak i ich końcowy efekt.

– Załoga Grupy Stocz-
ni Gdańsk z pełną aprobatą 
przyjęła przed dwoma laty 
zapowiedzi rządu i prezyden-
ta RP o krokach przywraca-
jących stoczni jej możliwości 
produkcyjne. Co ARP zamie-
rza uczynić, by przyspieszyć 
realizację tych zapowiedzi?

– W ARP bardzo poważnie 
podchodzimy do deklaracji 
złożonych przez polski rząd 
i czujemy się odpowiedzialni 
za ich realizację. Plan rozwoju 
przemysłu stoczniowego na tere-
nach dawnej Stoczni Gdańskiej 
przygotowaliśmy na przełomie 
roku. Negocjacje przeciągały się 
nie z naszej winy. Opóźnienie w 
stosunku do harmonogramu wy-
nosi około pół roku. Liczę, że ten 
stracony czas uda się nadrobić.

– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Jacek Mach
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– Kilka miesięcy temu 
przedstawiliśmy 
ukraińskiemu 
właścicielowi 
realne scenariusze 
dotyczące przyszłości 
Stoczni Gdańsk 
i GSG Towers. Każda 
propozycja uwzględnia 
wykorzystanie 
potencjału 
pracowników i zaplecza 
technicznego Stoczni 
Gdańsk oraz jej rozwój. 
Przełom nastąpił 
w połowie października. 
Ponowiliśmy wówczas 
nasze propozycje, 
które znalazły wreszcie 
zrozumienie. 
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Władze PRL bały się pamięci o Grudniu ’70. 
Cenzura prewencyjna skrzętnie usuwała 
wszelkie wzmianki w środkach masowe-

go przekazu. Nie przepuściła sceny w „Człowieku 
z marmuru” (1976 r.), w której Agnieszka (w tej roli 
Krystyna Janda) zawiesza na stoczniowej bramie bu-
kiet kwiatów. Z opracowań wycinano opisy dramatu, 
pozwalając co najwyżej na określenie „wydarzenia 
grudniowe”. Wydarzenia jak wiele innych.

Byliśmy dumni, że został nagrodzony Złotą Palmą 
w Cannes film Andrzeja Wajdy „Człowiek z żelaza” z 
dokumentalnymi sekwencjami z Grudnia pokazywa-
nymi (Linda) w tajemnicy z projektora dziennikarzo-
wi (Opania), a „Czarny Czwartek” ukazał na wielkim 
ekranie dramat Grudnia ’70, ale gdyby nie pamięć pro-
stych robotników Grudzień nie doczekałby się nawet 
skromnej ikonografii.

 Pamięć

Stoczniowcy nigdy nie zapomnieli o swoich kole-
gach. Tuż po smutnym Bożym Narodzeniu 1970 roku 
domagali się skromnej tablicy u wejścia do zakładu. 
Pod bramą stoczni w każdą rocznicę 1970 roku i na 
Święto Pracy leżały kwiaty. Podczas 1-majowego po-
chodu w 1971 roku robotnicy nieśli transparenty „Żą-
damy ukarania winnych za zajścia grudniowe!” i „Żą-
damy odsłonięcia tablicy poległych stoczniowców”. 
Proletariusze upominali się o pamięć. Na grobach 
w kolejne rocznice składano kwiaty i wieńce „Ofie-
rze Grudnia”, „Poległemu Koledze w wydarzeniach 
grudniowych”, które z mogił były niemal natychmiast 
usuwane przez SB. Jeszcze nie obeschły łzy matek, 
żony nie przestały nosić żałoby po zabitych mężach, 
a już znaki pamięci okazały się niebezpieczne.  

Niewielu intelektualistów w kraju stać było na gest 
odwagi. Był wyjątek. Zbigniew Herbert w grudniu 1971 
roku na Wawelu rozpoczął swój wykład od słów:

– Idąc do państwa uświadomiłem sobie, iż dzisiaj 
przypada pierwsza rocznica tragicznych wydarzeń na 
Wybrzeżu. Chciałbym więc to, co mówić będę, po-
święcić poległym w walce o chleb.

W 1974 roku poeta napisał jeden ze swoich ge-
nialnych wierszy „Przesłanie Pana Cogito”. Poemat 

o losie człowieka, który musi zachować swoją god-
ność. Wiersz był „na cenzurowanym”. Po 1989 roku 
znalazł się w kanonie poezji. W wierszu pojawiają się 
„zdradzeni o świcie”.

Niech nie opuszcza ciebie twoja siostra Pogarda  
I nie przebaczaj zaiste nie w twojej mocy przebaczać 
w imieniu tych, których zdradzono o świcie.

Nawiązanie wprost do grudniowej masakry. Poeta, 
którego przygniatał system PRL, jego ponure realia. 
Nie szedł na kompromisy, nie chadzał na pochody 1-
-majowe jak nawróceni po 1989 r. na „demokrację” 
koniunkturaliści, liczni artyści i dziennikarze, nie 
godził się na totalitaryzm. Po 1989 sam pozostał „w 
cieniu”.

Symbol

17 sierpnia 1980 roku na placu przy bramie nr 2 
Stoczni Gdańskiej strajkujący ustawili drewniany 
krzyż. Cztery miesiące potem stanął pomnik Poległych 
Stoczniowców, dzieło artystów, architektów, rzemieśl-
ników, robotników. Projekt zatwierdził minister kultu-
ry prof. Wiktor Zin. Pomnik, poświęcony przez ks. 
kard. Franciszka Macharskiego w 1980 roku, składa 
się z trzech krzyży. Każdy waży 36 ton i ma 42 metry 
wysokości. Na każdym zawieszona jest kotwica. Na 
pomniku umieszczony jest fragment wiersza Czesława 
Miłosza.

Rok 1980 symbolizowany jest przez krąg So-
lidarności w formie scen z życia stoczniowców.  
Pośrodku muru umieszczony został napis: „Oddali 
życie, abyś Ty mógł żyć godnie” i słowa Ojca Święte-
go: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi 
– tej ziemi. Amen” i nazwiska poległych. Wrażenie 
robi odlana z brązu postać rannego stoczniowca, pró-
bującego osłonić się przed następnym strzałem. Na 
murze rozpościera się werset 11 z Psalmu 29. „Pan da 
siłę swojemu ludowi, Pan da swojemu ludowi błogo-
sławieństwo Pokoju”. 16 grudnia 1980 roku pomnik 
został odsłonięty. Nim stanął ten monument, Grudzień 
był upamiętniany w piosence. Tak powstała mało zna-
na, a przejmująca anonimowa „Grudniowa ballada”.

15 grudnia roku pamiętnego 
Poszli ulicami miasta portowego 
Robotnik stoczniowy, z dokerem pod rękę 
Nie wiedząc, że własną krwią piszą piosenkę
Bo przecież ich ojciec, pięściami ze stali 
Do przepaści dziejów, strącił Kapitalizm 
I swymi rękami, zbierał gruz Warszawy 
Dla partii, dla chleba, robotniczej sprawy
Szli tylko przypomnieć tym, co zapomnieli 
Że nim w tłuszcz obrośli, w ręku kilof mieli 
Lecz gdy zawołali, chleba daj nam Polsko! 
Przysłała im władza milicję i wojsko
Zaciśnięte ręce wznieśli ponad głowy 
Stoczniowiec i doker, żądali rozmowy 
Zamiast odpowiedzi, do tłumu się strzela 
Umiera stoczniowiec, na rękach dokera
Gdy krew się polała, serca się wzburzyły 
I swoim płomieniem do partii spaliły 
Płomień ten ożywił, bladą twarz dokera 
Gdy gnieciony czołgiem, na bruku umierał
(Ref.) 
Ojciec oczekiwał synów oraz chleba 
Nie wiedział, że zaszli po chleb aż do nieba 
A za jego synów, ci co pozostali 
Pięścią, krwią, kamieniem, historię pisali
Zamiast odpowiedzi, do tłumu się strzela 
Umiera stoczniowiec, na rękach dokera

Który skrzywdziłeś człowieka prostego 
Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając, 

Gromadę błaznów koło siebie mając 
Na pomieszanie dobrego i złego, 

Choćby przed tobą wszyscy się kłonili 
Cnotę i mądrość tobie przypisując, 
Złote medale na twoją cześć kując, 

Radzi że jeszcze dzień jeden przeżyli, 
Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta. 
Możesz go zabić – narodzi się nowy. 

Spisane będą czyny i rozmowy.

(Czesław Miłosz)

GRUDZIEŃ 1970 w wierszu i piosence 
Dramat, który rozegrał się na ulicach Gdyni, Gdańska, Szczecina i Elbląga, stał się niemal natychmiast 
tematem wierszy i piosenek, które, często tworzone na gorąco, na skrawkach papieru, w przekazie 
słownym, nieraz prymitywnym i prostym, za to emocjonalnym, były bezsilną reakcją na przemoc 
reżimu. Grudzień pokazał oblicze władzy, jej bezwzględność.

Andrzej Jan Piwarski, Pamięci cieniom, Collage, 1981 r. 
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GRUDZIEŃ 1970 w wierszu i piosence 
Sztuka

Bardziej znana jest wykonywana m.in. przez Kazika 
Staszewskiego i Krystynę Jandę „Ballada o Janku Wi-
śniewskim”, opisująca niesionego przez manifestantów 
zastrzelonego przy przystanku Gdynia Stocznia 18-letnie-
go Zbyszka Godlewskiego. Tekst napisał Krzysztof Do-
wgiałło, a muzykę skomponował w 1980 r. Mieczysław 
Cholewa. Najbardziej znaną wersję „Ballady”, wyśpie-
waną np. w „Człowieku z żelaza”, „Czarnym Czwartku” i 
w „Psach”, skomponował Andrzej Korzyński. I ta trzecia, 
sparodiowana wersja, robi wrażenie szczególne.

Patrząc przez lata na bezkarnych sprawców grudnio-
wych zbrodni 1970 roku i stanu wojennego, odpowie-
dzialnych za strzelanie do robotników, przychodzi na 
myśl scena z „Psów”, gdy w suterenie stołecznego gma-
chu przy ul. Rakowieckiej 2b, podczas libacji w stołów-
ce MSW, zamroczonego alkoholem esbeka koledzy wy-
noszą na ramionach, rycząc: „Janek Wiśniewski padł”.

Tych, którzy zaraz po Grudniu wstąpili do PZPR, 
później strojąc się w szaty szermierzy wolności świetnie 
pokazuje scena z „Człowieka z żelaza”, w której młody 
inżynier, grany przez Bogusława Lindę, absolwent PG, 
podchodzi do Maćka Tomczyka (Jerzego Radziwiłlo-
wicza), by pochwalić się swym listem do I sekretarza 
Edwarda Gierka. 

Grudzień 1970 stał się też tematem poezji Jana Po-
lkowskiego, poety niepodległościowego podziemia.  Jed-
ną z inspiracji do powstania wierszy z tomiku „Głosy” 
były dramatyczne sceny z Wybrzeża, jak brutalna pacyfi-
kacja przez wojsko i milicję z 17 grudnia 1970 r.

Wiersze Polkowskiego przywołują losy zabitych 
i ich rodzin, skłaniają do refleksji na temat najważ-
niejszych wartości, jak miłość, wierność, solidar-
ność. Kreśli on słowem obrazy ofiar, ich bliskich, 
ojca, matki, żony, narzeczonej. Poeta ma swój obo-
wiązek, który Josif Brodski tak opisał: „Narody, które 
nie czytają poezji, stają się bezbronne wobec tyranów 
i manipulatorów”. Warto czasem zadumać się nad uro-
kiem powątopiewania w prawdy oczywiste. Wolność 
zwyciężyła, ale Wolność nie ma dywizji i czołgów.

Oto jeden z wierszy Polkowskiego:   

Kim miałem zostać? Nikim? Bo czy miałem przeżyć? 
Niewydolność trawienia nazbyt płytki oddech. 
Byłem wcześniakiem w dodatku poród był ciężki okrutnie. 
Byłem więc oczkiem w głowie mojej i Boskiej Matki. 
Przeżyłem i słabość zmieniła się w pragnienie 
buntu przeciwko tępym uderzeniom losu. 
To moja krew wypiła biel na fladze 
niesionej przez Świętojańską. 
Pragnąłem by była czerwonym wiatrem 
który zasklepia rany. 
Pragnąłem by uderzył z nieuleczalną siłą 
w tych, którzy muszą żyć, żeby życie ocalić. 
Pragnąłem by na zawsze zapisał słowa 
tych którzy śmierć przeżyli 
jak przed świtem pobudkę i zimną nagość światła 
na szarej stali żurawi i krótkiej rdzawej fali 
jak szczęście zanurzone po brzegi 
w czasie co cały się spełnił.

(Zastrzelony 1952 – 1970)

Niewielu odważyło się zmierzyć z fenomenem Grudnia 
w uniwersalnym języku sztuki. Jednym z tych twórców 
jest Andrzej J. Piwarski, autor wystawy „Ślady – Nadzieje 
– Polska. 1970 – 1980 – 2016”. W swoich obrazach maluje 
dramat Człowieka powalonego w zwarciu z Systemem.

Monumentalny pomnik Poległych Stoczniowców 1970 
wpisał się na trwałe w krajobraz nadmotławskiego grodu. 
Pomnik, symbol śmierci tych, którzy przeciwstawili się 
systemowi zniewolenia, i pomnik, przestroga dla władzy. 
Pamięć stała się elementem świadomości zbiorowej nie 
tylko gdańskich robotników...

Artur S. Górski

Po upadku powstania styczniowego (1863) nie 
upadła całkowicie nadzieja w narodzie polskim 
na odzyskanie niepodległości. Zdawano sobie 

sprawę, że myśl o walce zbrojnej należało odłożyć na 
sprzyjający ku temu czas, o czym nigdy nie zapomnia-
no. Wojna między dwoma zaborcami – Austrią i Prusa-
mi w 1866 r., zakończona została szybko zwycięstwem 
Prus. Polakom nie przyniosła żadnych nadziei.

Następna wojna w Europie między Rosją a Turcją 
o wyzwolenie Bułgarii w latach 1877–1878 przyniosła 
wiele rozgłosu, bowiem spodziewano się większego 
konfliktu, tym razem państw zachodnich z Rosją, tak 
jak to było podczas wojny krymskiej. Była obawa, że 
po zwycięstwie nad Turcją Rosja wzmocni swoją po-
zycję w Europie, a szczególnie na Bałkanach. 

Epizodem tej wojny był udział w niej Polaków 
po stronie Turcji. Były to dwie formacje, jedną był 
Pułk Kozaków Sułtańskich, powstały podczas wojny 
krymskiej, jednak nie złożony z samych Polaków, oraz 
Legion Polski w sile 200 żołnierzy. Nosili oni mun-
dury tureckie, ale wyróżniała ich czerwona krakuska 
z polskim orłem. Na sztandarze czerwonego koloru 
był orzeł biały obok półksiężyca z gwiazdą. Legion, 
aby nie drażnić Austro-Węgier, nie był samodzielną 

jednostką, lecz walczył w ramach jednego z pułków 
tureckich. Pomimo bohaterskiej postawy i raz odnie-
sionego zwycięstwa został rozwiązany w wyniku du-
żych strat pod koniec wojny. To samo spotkało Pułk 
Kozaków Sułtańskich. 

I ta wojna nie przyniosła Polakom żadnej nadziei. 
Na kongresie w Berlinie 13 czerwca – 13 lipca 1878 
r. zajmowano się przede wszystkim sprawami naro-
dów bałkańskich i stosunku do nich ze strony państw 
zachodnich i Rosji. 

Jeśli chodzi o Turcję, to nie można zapomnieć, że 
od 1845 r. istniała na jej terenie osada polska Adampol, 
nazwana tak od jej założyciela Adama Czartoryskiego. 
Do niej przybywali Polacy po powstaniu listopadowym 
i styczniowym czy też dobrowolni osadnicy pragnący 
zakończyć los tułacza. Wielu z nich żyło nadzieją na 
odzyskanie przez Polskę niepodległości. Adampol nadal 
istnieje, nazywany był i jest wsią polską, lecz stracił on 
już swój dawny charakter prawdziwej osady polskiej. 

W tym czasie w Polsce orężem walki, a właściwie 
działalności o utrzymanie tożsamości narodu, stała się 
idea pozytywizmu, pracy od podstaw. O czym w na-
stępnym odcinku.

Aleksander Miśkiewicz

STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI 1918–2018

Zanim nadeszła wolność (cz. 1)

16 grudnia – Gdańsk (sobota)
godz. 16.00 – Gdańsk, uroczysta msza święta w kościele Świętej Brygidy w Gdańsku; Przemarsz pod 
pomnik Poległych Stoczniowców; Apel Poległych; Złożenie wieńców i wiązanek kwiatów;  Spotkanie w sali 
Akwen;

17 grudnia – Gdynia (niedziela)
godz. 6.00 – Gdynia Stocznia, pomnik Ofiar Grudnia 1970. Apel Poległych; Modlitwa; Wystąpienia; 
Składanie wieńców i kwiatów (uwaga: zbiórka na kwadrans przed godz. 6);
godz. 16.30 – Gdynia, uroczysta msza święta w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa; Przemarsz pod 
pomnik na placu Wolnej Polski (przy Urzędzie Miasta); Apel Poległych i salwa honorowa; Modlitwa; Wystą-
pienia; Złożenie wieńców i kwiatów. (Przed mszą św. – program słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni, godz. 15.50);

Poza tym zaplanowano m.in.: 
13 grudnia – Gdańsk, Sala BHP, godz. 17.00: Emisja filmu o Stowarzyszeniu Godność pt. „Zawsze wier-
ni”, po filmie dyskusja o działalności opozycyjnej członków stowarzyszenia w latach siedemdziesiątych i
osiemdziesiątych XX wieku na Wybrzeżu (org.: TVP – Oddział w Gdańsku, Stowarzyszenie Godność, Zarząd 
Regionu Gdańskiego NSZZ „S”);
13 grudnia – Gdańsk Przymorze, godz. 15.30, złożenie wieńców i zapalenie zniczy pod pomnikiem 
dwóch obrońców Solidarności i Wolności: świętego Jana Pawła II i Ronalda Reagana; o godz. 16.00 – pod 
pomnikiem Anny Walentynowicz; godz. 16.30 – pod pomnikiem Poległych Stoczniowców (org.: Stowarzy-
szenie Godność);
13 grudnia – Gdynia, godz. 18.00, msza św. w kościele oo. Redemptorystów w Gdyni w rocznicę wprow-
adzenia stanu wojennego; program słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży z V LO; przejście pod pom-
nik Ofiar Komunizmu przy ul. Pułaskiego, złożenie kwiatów (org. Zarząd Regionu Gdańskiego – Oddział 
NSZZ „Solidarność” w Gdyni i Urząd Miasta w Gdyni);
14 grudnia – Łęgowo, godz. 11.15, uroczysta akademia w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Grudnia 
1970 – połączona z wręczeniem stypendiów im. NSZZ „Solidarność”. (org.: dyrekcja szkoły oraz Zarząd 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”);
15 grudnia – Gdańsk, plac Solidarności, godz. 10.00, zapalenie zniczy, złożenie wieńców i kwiatów pod 
pomnikiem Poległych Stoczniowców m.in. przez pracowników Stoczni Gdańskiej SA oraz delegacje szkół 
(Org.: Zarząd Regionu Gdańskiego „S” oraz Komisja Zakładowa NSZZ „S” Stoczni Gdańskiej); 
15 grudnia – Gdańsk, Sala BHP, godz. 13.00, wręczenie wyróżnień „Świadek Historii” (org. Instytut 
Pamięci Narodowej – Oddział w Gdańsku);
16 grudnia – Gdynia, uroczysty pogrzeb skazanych na śmierć przez stalinowskie władze oficerów Mary-
narki Wojennej: Stanisława Mieszkowskiego, Jerzego Staniewicza oraz Zbigniewa Przybyszewskiego, godz. 
10.00 – msza św. w kościele Garnizonowym (Gdynia Oksywie, ul. Śmidowicza), po mszy św. przejście na 
cmentarz Oksywski (górny). (org.: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, 
miasto Gdynia);
16 grudnia – Gdańsk, godz. 15.00, zapalenie zniczy pod tablicą pamiątkową na budynku b. KW PZPR; 
godz. 15.20 – pod pomnikiem upamiętniającym śmierć Antoniego Browarczyka (org. Zarząd Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S”). 
Katalog uroczystości i imprez nie jest zamknięty. Aktualne informacje są zamieszczane m.in. na stro-
nie internetowej Zarządu Regionu Gdańskiego „S”: www.solidarnosc.gda.pl 

47 rocznica Grudnia ’70  
oraz 36 rocznica wprowadzenia  
stanu wojennego 
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OŚWIATA

Kwalifikacje nauczycieli – absolwentów uczelni artystycz-
nych, wybór dyrektorów szkół oraz problemy finansowe w 
szkołach artystycznych to wybrane zagadnienia porusza-

ne podczas konferencji „Problemy szkolnictwa artystycznego”, 
która odbyła się 7 listopada 2017 r. w siedzibie NSZZ „Solidar-
ność” w Gdańsku. Konferencję zorganizowała Sekcja Oświaty i 
Wychowania NSZZ „S” Regionu Gdańskiego we współpracy z 
Krajową Sekcją Oświaty i Wychowania NSZZ „S”. W spotkaniu 
uczestniczyli przedstawiciele szkół muzycznych i plastycznych w: 
Gdańsku, Gdyni, Kościerzynie, Chojnicach, Pucku, Wejherowie, 
Koszalinie, Białymstoku, Oleśnicy. 

Gośćmi zebrania m.in byli: Lidia Skrzyniarz – dyrektor De-
partamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej, 
Bożena Krygier i Jacek Markanicz – starsi wizytatorzy Centrum 
Edukacji Artystycznej w Regionie Pomorskim, zastępca przewod-
niczącego KSOiW NSZZ „Solidarność” Henryk Ślusarski oraz 
członek Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” Roman Laskow-
ski. Wykaz pytań i wniosków z konferencji zostanie przekazany do 
Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej 
MKiDzN, z prośbą o komentarz i odpowiedzi. 

zycznych, szkół plastycznych i 
baletowych. Nauczyciele szkół 
artystycznych formułują postu-
laty większych dodatków dla 
instrumentalistów, dodatków 
za wychowawstwo, nadgodzin 
dla akompaniatorów, zapew-
nienia wynagrodzenia za za-
jęcia dodatkowe, na przykład 
za prowadzenie chóru lub ze-
społu muzycznego. Ogólnie 
widać, jak bardzo potrzebny 
jest powrót do godzin zwy-
kle nazywanych godzinami 
do dyspozycji dyrektora; żeby 
godziwie opłacać dodatkowe 
zadania i zajęcia. Problemy 
finansowe dotyczą też zapew-
nienia wpisowego na konkursy, 
na delegacje wyjazdowe. 

– W jakim zakresie szkoły 
artystyczne powinny być do-
stosowane do nowej struktu-
ry szkolnictwa?

– Zmiany struktury szkol-
nictwa ogólnego dotyczą też 
placówek szkolnictwa arty-
stycznego. Nie jest od razu 
łatwo przejść na system 8+4. 
Postulowane były okresy 
przejściowe na przykład dla 

W 2013 roku związ-
kowcy wizytowali 
biura parlamentarne 

posłów rządzących wówczas 
PO i PSL oraz ówczesnej opo-
zycji.  

Celem akcji, która w Regio-
nie Gdańskim została przepro-
wadzona 6 listopada br., było 
przekazanie parlamentarzy-
stom PiS postulatów dotyczą-
cych płac i projektów zmian w 
Karcie nauczyciela. Podobne 
akcje prowadzone są w regio-
nach od 23 października br.

„Ustawa o finansowaniu 
zadań oświatowych przyjęta 
przez Sejm nie została uzgod-

niona z partnerami społeczny-
mi, jak twierdzi minister Anna 
Zalewska. (…) Tym samym, 
rozpowszechnianie przez mi-
nister Zalewską kategoryczne-
go twierdzenia, jakoby zmiany 
prawa oświatowego zostały 
uzgodnione podczas prac „Ze-
społu” jest poważnym naduży-
ciem i brakiem szacunku wo-
bec posłów, senatorów, a także 
samorządowców, związkow-
ców, rodziców i nauczycieli. 
Uznajemy, że przyjęte przez 
MEN rozwiązania zapropo-
nowane w ustawie o finanso-
waniu zadań oświatowych są 
szkodliwe, niesprawiedliwe i 

obniżają status zawodowy na-
uczycieli” – piszą związkowcy 
do parlamentarzystów PiS. 

Ustawa  

27 października br. Sejm 
uchwalił ustawę o finansowa-
niu zadań oświatowych, któ-
ra dotyczy „uporządkowania 
dotychczasowych rozwiązań i 
wprowadzenia nowych”, m.in. 
w dotacji, subwencji oświato-
wej, czasie pracy nauczycie-
li, awansie zawodowym oraz 
ocenie pracy i  urlopów dla 
poratowania zdrowia. Trafiła 
ona do Senatu.  Znalazły się 
w niej zmiany. które pogar-
szają status zawodowy na-
uczycieli. 

– Jest duże rozgoryczenie 
w szkołach. Na podwyżki li-
czono od nowego roku szkol-
nego, z początkiem zmian 
w oświacie. Okazuje się, że 
będzie to 5 procent może od 
kwietnia, więc w skali roku 
będzie to 3,75 proc. – wylicza 
Wojciech Książek, przewodni-
czący Rady SOiW NSZZ „S” 
Regionu Gdańskiego. 

Zmiana systemu edukacji, 
przywracająca model 8-letniej 
szkoły podstawowej, nałożyła 
na nauczycieli i pracowników 
szkolnej administracji dodat-
kowe obowiązki związane z 
przekształceniami szkół, do-
stosowaniem dokumentacji 
szkolnej, zmianami programo-
wymi.  

Nauczyciel na kasie
– Przy płacy nauczycie-

la stażysty 2294 złote brutto 
na wejściu w supermarkecie 
dostaje się wyższą pensję. 
Ludzie z pełnymi kwalifi-
kacjami pedagogicznymi są 
na szarym końcu –   mówi z 
goryczą Książek. Wynagro-
dzenie nauczyciela jest niższe 
niż średnie wynagrodzenie w 
gospodarce, a uposażenie sta-
żysty jest niższe niż minimal-
na płaca.  

– Dyplomowany nauczy-
ciel, po 40 latach pracy, przy 
najwyższym stopniu awansu, 
zarabia brutto 4130 złotych. 
To, że domagamy się pod-
wyżek nie wynika z fanaberii 
związkowych. To jest wołanie 
o płace, które pozwolą nor-
malnie funkcjonować – dodaje 
Hanna Minkiewicz z gdańskiej 
oświatowej „S”.

Stąd żądanie, aby podwyż-
ki były zagwarantowane od 1 
stycznia 2018 r. I to o 15 pro-
cent, a nie w trzech ratach do 
2021 r.

Do biur!

Związkowcy nie zastali 
w gdańskich biurach europo-
słanki Anny Fotygi, posłów 
Jarosława Sellina, Grzegorza 
Raczaka i Kazimierza Smoliń-
skiego ani senatora Antoniego 
Szymańskiego. Petycję i ma-
teriały informacyjne odebrali 
pracownicy biur.

Nauczyciele zapukali do parlamentarzystów PiS

Nauczyciele z oświatowej „S” wyruszyli do biur posłów i se-
natorów rządzącej partii, by przekonać parlamentarzystów 
PiS do poparcia postulatu podwyżek dla nauczycieli i za-
przestania wprowadzania niekorzystnych zmian w prawie 
pracy, czyli w Karcie nauczyciela. Domagali się też dialogu 
o kondycji zawodu. 

Wiceministra Smolińskiego 
także w tczewskim biurze nie 
zastała związkowa delegacja. 
Materiały asystentowi przeka-
zały Alicja Olszewska, Grażyna 
Antczak, Joanna Lewna-Win-
nicka, Wiesława Cejnar-Mania 
i Barbara Kamińska. 

W Chojnicach pracow-
nik biura posła Aleksandra 
Mrówczyńskiego odebrał pi-
sma od Macieja Werry, prze-
wodniczącego tamtejszej „S” 
oświatowej, a w Kościerzynie 
u pracownika biura senatora 
Waldemara Bonkowskiego  
petycję pozostawili Michał Gu-
rowski i Zdzisław Brzeziński. 
W Malborku delegacja zastała 
posła Tadeusza Cymańskiego. 
W Rumi  posła Jana Klawitera 
wyręczył pracownik biura, gdy 
odwiedziła je Danuta Wójcik, 
przewodnicząca „S” oświato-
wej w tym mieście. Podobnie 
w Starogardzie Gd. posła Jana 
Kiliana asystent zastąpił przy 
spotkaniu z przedstawicielami 
„S” Anną Gembą i Piotrem 
Raczkowskim.   

Posłowie Dorota Arciszew-
ska-Mielewczyk i Marcin Ho-
rała, podczas wizyty Zdzisławy 
Haci,  przewodniczącej oświa-
towej „S” w Gdyni, osobiście 
zadeklarowali gotowość roz-
mów w sprawie edukacji. Pi-
sma do posła Janusza Śniadka, 
prezesa okręgu gdańskiego 
PiS, odebrała kierownik biura 
poselskiego. 

 Artur S. Górski

Konferencja prasowa przed akcją nauczycielskiej „S”.
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Problemy szkolnictwa artystycznego

Rozmowa z Wojciechem  Książkiem, 
przewodniczącym Regionalnej Sekcji Oświaty  
i Wychowania Regionu Gdańskiego NSZZ „S”

– Czego oczekują nauczy-
ciele szkół artystycznych w 
zakresie wynagradzania?

– Oczywiście w znaczącej 
części tego, co wszyscy na-
uczyciele, czyli godziwych 

płac. Tu stawki są podobne 
do tych, które negocjuje się w 
tabelach wynagrodzeń z MEN. 
Ale też są oczekiwania wyni-
kające ze specyfiki szkolnictwa 
artystycznego, czyli szkół mu-

obecnego modelu 6+6 szkół 
muzycznych I i II stopnia.

– Dlaczego nauczyciele 
nie zgadzają się na plano-
wane zmiany w sprawie 
pedagogicznych uprawnień 
absolwentów uczelni mu-
zycznych?

– Te problemy mocno ak-
centowali przedstawiciele 
szkolnictwa artystycznego z 
Gdańska i Białegostoku. Przed-
miotem troski jest to, aby za-
pewnić obecnym absolwentom 
wyższych uczelni możliwość 
zatrudnienia, przynajmniej w 
szkołach muzycznych I stop-
nia. Tu nie powinno być tak 
zwanych ślepych uliczek kwa-
lifikacyjnych. To wymaga roz-
mów, także z Ministerstwem 
Szkolnictwa Wyższego i Na-
uki, dostosowania programów 
studiów do nowych podstaw 
programowych w szkołach.

– Dlaczego ważne jest, 
by głosowanie w szkole w 
sprawach personalnych było 
tajne?

– Idea tajnego głosowania jest 
jednym z filarów demokracji; rów-

nież wewnątrzszkolnej. Jeżeli taka 
jest wola danej rady pedagogicz-
nej, to powinna być przestrzegana 
i uwzględniona w odpowiednich 
zapisach regulaminowych.

– Kto powinien sprawo-
wać opiekę merytoryczną 
nad młodym nauczycielem 
w szkole artystycznej?

– Jeżeli chodzi o sprawy do-
tyczące awansu zawodowego, 
to częściowo określa to ustawa 
Karta nauczyciela. Oczywiście 
ważne jest to, co postulowano 
podczas zebrania, aby opiekę 
merytoryczną nad młodym 
nauczycielem – absolwentem 
uczelni artystycznej sprawo-
wała osoba o pokrewnych 
kwalifikacjach, wykonująca 
podobną pracę w szkole, a nie 
matematyk lub chemik. 

Przy okazji wszystkich 
zainteresowanych problema-
mi szkolnictwa artystycznego 
zapraszamy na stronę interne-
tową: www.solidarnosc.gda.
pl/oswiata .

– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała

Barbara Ellwart
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Trwa konflikt dyrektora 
Opery Bałtyckiej z zespo-
łem. Widzów wchodzą-
cych na spektakle wita 
trwające kwadrans milcze-
nie aktorów. Taka forma 
strajku, która nie powo-
duje zerwania spektakli, 
jest oznaką szacunku dla 
widzów. Nie jest to fana-
beria artystów. To drama-
tyczny „milczący głos”, 
który ma doprowadzić do 
rzeczowego dialogu.  

Są oznaki solidarności. 
Strajkujących artystów 
Opery Bałtyckiej i jej 

pracowników technicznych 
poparli m.in. muzycy Polskiej 
Filharmonii Kameralnej w 
Sopocie. Wysłali list z głosem 
wsparcia i solidarności z pro-
testującymi do pomorskiego 
marszałka. Głosy poparcia po-
płynęły z Filharmonii Bałtyc-
kiej na gdańskiej Ołowiance. 

Minister kultury i dziedzic-
twa narodowego Piotr Gliński 
w liście do związkowców z 
NSZZ „Solidarność” i Związ-
ku Zawodowego Polskich 
Artystów Muzyków Orkie-
strowych w Operze Bałtyckiej 
poinformował, że zwrócił się 
do marszałka Mieczysława 
Struka o podjęcie kroków na-
prawczych w operze i zaape-
lował o uzdrowienie sytuacji 
w tej podległej marszałkowi 
instytucji kultury. 

„Z uwagą i zaniepokoje-
niem zapoznałem się z sytuacją 
w Operze Bałtyckiej. Z głębo-
ką troską odnoszę się do wszel-
kich spraw pracowniczych, 
mających wpływ na rozwój i 
potencjał artystyczny, instytu-
cji kultury lub sygnalizujących 
naruszenie norm społecznego 
współżycia w miejscu pracy. 
Zwróciłem się do Marszałka 
Województwa Pomorskiego 
z prośbą o zbadanie sygnali-
zowanych problemów i jeśli 
decyzje dyrektora instytucji 
naruszają obowiązujący po-
rządek prawny, w tym prawo 
pracy i ustawę o związkach za-
wodowych, o podjęcie stosow-
nych kroków zmierzających 
do naprawy sytuacji” – napisał 
wicepremier Gliński. 

List ministra odczytano 
podczas próby 18 listopada 
br. oraz przy publiczności w 
trakcie trwającego kwadrans 
cichego protestu przed wie-
czornym koncertem „Kocham 
operetkę”.  

Z kolei dyrektor opery 
Warcisław Kunc w piśmie do 
pracowników zapowiedział, że 
osoby uczestniczące w prote-
ście będą miały pomniejszone 

wynagrodzenie, a „osoby, któ-
re nie brały udziału w strajku 
lub gdy podjęcie pracy było 
niemożlwie z powodu strajku” 
mają zgłaszać się do działu 
kadr, by oświadczyć, iż nie 
były osobami strajkującymi. 
Ma to, zdaniem związkowców, 
rozbić zespół i wymusić rodzaj 
samokrytyki. 

Sytuacja w Operze Bałtyc-
kiej była też omawiana pod-
czas listopadowego zebrania 
ZRG. I to w kontekście grożą-
cych pracownikom zwolnień. 
Anna Sawicka, koncertmistrz 
wiolonczel orkiestry Opery 
Bałtyckiej i przewodnicząca 
Komisji Zakładowej NSZZ „S” 
w Operze Bałtyckiej, przedsta-
wiła dramatyczną sytuację. 

Protest i spór zbiorowy 
ar tys tów i  p racowników 
technicznych w operze ma 
związek z potwierdzonym w 
trakcie dwóch kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy 
łamaniem praw pracowni-
czych, zwolnieniem z pracy 
związkowych działaczy, w tym 
właśnie Sawickiej i Krzyszto-
fa Rzeszutka, zapowiadanymi 
przez dyrekcję dalszymi zwol-
nieniami. 

Rozprawy przed sądami 
pracy trwają nawet dwa – trzy 
lata, więc za co ma żyć nie-
słusznie zwolniony z pracy, 
skoro sąd przyzna mu rację 
po tych trzech latach, odszko-
dowanie jest niewielkie, trzy 
pensje? Pracodawca nie ponosi 
konsekwencji finansowych za 
łamanie prawa pracy czy usta-
wy o związkach zawodowych. 
Mandat przecież i tak obciąży 
firmę czy instytucję.

Artyści od 28 października 
br. protestują w niecodzien-
nej formie: przez kwadrans 
milcząc przed  spektaklami.  
Domagają się cofnięcia wypo-
wiedzeń, godnego traktowania 
pracowników, sprawiedliwości 
w ocenie pracy i dymisji dyrek-
tora opery Warcisława Kunca.   

W czasie konkursu na dy-
rektora jego zwycięzca Warci-
sław Kunc (wybrany głosami 
tak UMWP, jak i MKiDN) nie 
wspominał o redukcji obsady 
opery. Zespół artystyczny, czy-
li chór, balet i orkiestra, i tak 
jest jednym z najmniejszych w 
Polsce. Do działalności opery, 
do wystawiania dzieł opero-
wych konieczne jest minimum 
obsady.

 – W operze zatrudnieni są 
zdolni muzycy, grający naj-
trudniejsze partie, wykształ-
ceni. Jeśli człowiek odłoży 
instrument, nigdy już do wir-
tuozerii nie powróci – mówiła 
Sawicka.  

W toku jest postępowanie 
prowadzone przez gdańską 
prokuraturę w sprawie łamania 
przepisów prawa pracy przez 
dyrektora oraz utrudniania 
działalności związkowej.

O konflikcie szeroko infor-
mują media, m.in. 13 listopa-
da TVP3 Gdańsk w programie 
„Pomorze samorządowe” za-
proszeni goście, w tym przed-
stawiciele strony związkowej, 
m.in. Anna Sawicka i Roman 
Kuzimski z NSZZ „Solidar-
ność” oraz Agnieszka Halman 
ze Związku Zawodowego Pol-
skich Artystów Muzyków Or-
kiestrowych, przedstawiali tło 
i przyczyny konfliktu i szukali 
drogi wyjścia z patowej sytu-
acji. Roman Kuzimski, wice-
przewodniczący ZRG, ocenił, 
że dyrektor   jest menadżerem 
i artystą, ale też jest praco-
dawcą.

– PIP ustaliła wiele uchy-
bień, dała zalecenia. Po pół 
roku stwierdzono kolejne 
uchybienia Spór jest zgłoszo-
ny, powinien być negocjowany. 
Tymczasem liderzy związkowi 
zostali wyrzuceni na bruk. Taka 
ma być metoda rozwiązywania 
sporów, że wyrzuca się nego-
cjatorów i już nie ma sporu? 
– dodał Kuzimski.

W tymże programie dr hab. 
Andrzej Januszajtis, znawca 
dziejów Gdańska, jak o sobie 
mówił bywalec Opery Bałtyc-
kiej od 69 lat, stwierdził:

– Takiego konfliktu nie było 
jeszcze w jej dziejach. Ludzie 
z orkiestry, z chóru, z sercem 
wykonujący pracę, idą teraz do 
opery ze strachem, bo nie znają 
dnia ani godziny.

Szczególnie smutne jest, 
że w gdańskiej operze część 
spektakli grana jest w części 
z taśmy. A przecież opera to 
instytucja służąca kulturze 
wyższej.   

 – Tak wysublimowana 
sztuka jak opera potrzebuje 
innego podejścia. Dyrektor 
menadżer nie może bazować li 
tylko na dotacjach od urzędów 
czy państwa, ale trzeba się po-
starać o dodatkowe pieniądze. 
Trzeba się ruszyć, zawalczyć 
o sponsorów. Artyści to ludzie 
wrażliwi. Zespół musi być 
zafascynowany dyrektorem, 
a dyrektor zafascynowany 
zespołem – mówił dr hab. 
Stanisław Kotliński, artysta i 
wykładowca. 

W marcu br. wydawało się, 
że spór jest zażegnany, w listo-
padzie dochodzi do zwolnień. 
Co czeka Operę Bałtycką i jej 
zespół?

Artur S. Górski 

Milczący głos  
w Operze Bałtyckiej

Związkowcy z NSZZ „Solidarność” i Rada Pracowników w mię-
dzynarodowym koncernie Delphi upominają się o godziwe 
wynagrodzenie.

Pracownicy podkreślają, że od lat budują pozycję rynkową Delphi w 
Europie. Chcą zatem partycypować w efektach jej wzrostu. Żądają 
po kilkaset złotych podwyżki. To, jak na światowy koncern, jest 

postulatem niewygórowanym.
– Czy na wszystko ma być argument, że gdzieś w świecie są tańsi 

pracownicy, z Ukrainy czy w Rumunii? Tam też ludzie chcą godnie za-
rabiać. Czy firma mająca ambicje, pracująca w obszarze nowoczesnych 
technologii, może sobie pozwolić na płynność kadr? Jakich specjalistów 
pozyska poprzez działających za wschodnią granicą pośredników? – za-
stanawiają się związkowcy z Delphi.

Jak się nieoficjalnie dowiadujemy, centrala Delphi wysłała komunikat, 
w którym wskazuje filiom na wartość stabilnego i fachowego zespołu.

Delphi Corporation jest jedną z największych firm w branży produk-
cji podzespołów, systemów zarządzania silnikami i części w przemyśle 
motoryzacyjnym. Zatrudnia około 163 tysiące pracowników w USA i 
w innych 45 państwach. Delphi Automotive z siedzibą w angielskim 
Gillingham jest notowane na giełdzie nowojorskiej.

Delphi Poland zatrudnia 4 tysiące pracowników, ma fabryki w Błoniu, 
Gdańsku i Jeleśni oraz Centrum Techniczne w Krakowie. W gdańskim 
oddziale zatrudnionych jest około tysiąca osób, w tym 540 na produkcji. 
Wynagrodzenie oscyluje od 2,2 tysiąca do 3 tysięcy złotych brutto.

W marcu br. podpisano porozumienie z dyrektorem w sprawie kon-
tynuowania dalszych rozmów w przedmiocie podwyżek, z których w 
maju dyrektor Manfred Cattelaens się wycofał, podając za powód brak 
środków finansowych. Nie widząc woli rokowań, mających na celu osią-
gnięcie porozumienia, w lipcu „Solidarność” postanowiła wejść w spór 
zbiorowy z pracodawcą. Postulat związkowców zakładał, że zależnie od 
zaszeregowania oraz stażu pracy podwyżki miały wynieść po 200, 400, 
600 i 800 złotych. Dyrektor unikał podjęcia negocjacji ze związkowcami, 
dopiero w październiku zdecydował się na rozmowy. Wydawało się, że 
wstępne porozumienie zostało osiągnięte. Rada Pracowników i „Solidar-
ność” ze zdziwieniem przyjęły więc informację, że dyrektor filii Manfred 
Cattelaens wycofał się z obietnicy.

Związkowcy podczas negocjacji byli skłonni zmniejszyć postulaty o 
jedną trzecią. Zarząd podczas rozmów przystał na kwoty o połowę mniej-
sze. Podwyżka miała wejść od października. Spotkania wskazywały, że 
porozumienie jest bliskie.

8 listopada dyrektor Manfred Cattelaens zapowiedział, że podwyżek 
nie będzie. Załoga czuje się oszukana. Spisany został protokół rozbież-
ności, którego dyrektor nie zgodził się podpisać.

– Skoro, jak się nam mówi, nie ma środków finansowych na podwyżki 
wynagrodzeń, to jaki był sens przystąpienia do negocjacji i obiecywania 
ich od 1 października? Było to granie na zwłokę. Postępowanie dyrekcji 
powoduje, że pracodawca staje się niewiarygodny – stwierdzają związ-
kowcy w przekazanym nam stanowisku i dodają, że stosunek dyrekcji 
do pracowników z długoletnim stażem w Gdańsku rodzi przekonanie, że 
ci nie stanowią wartości dla zakładu i są dyskryminowani, niedoceniani i 
pomijani w podwyżkach na rzecz nowo zatrudnionych.

Związkowcy podkreślają, iż fabryka w Gdańsku rozbudowywała się 
i podwyższyła swoją wartość na rynku dzięki właśnie pracownikom z 
długoletnim stażem. 17 listopada Rada Pracowników i Komisja Zakła-
dowa NSZZ „Solidarność” wystąpiły o ponowne podpisanie protokołu 
rozbieżności. Dyrekcja nadal odmawia jego podpisania. O przyczyny 
zaistniałej sytuacji i perspektywy w firmie zadaliśmy pytanie dyrektorowi 
Delphi o. Gdańsk. Czekamy na odpowiedź.

(asg)

Docenić pracownika 
koncernu! 

Z głębokim smutkiem informujemy, że pożegnaliśmy naszą 
emerytowaną Koleżankę    

ś.p.

Renię Stępniewską-Kowalską
ze Straży Pożarnej SMW, uczestniczkę pieszych i autokaro-

wych Pielgrzymek na Jasną Górę, od zawsze związaną  
z NSZZ „Solidarność”.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłej składają 
Koleżanki i Koledzy z NSZZ „Solidarność” 

 Stoczni Marynarki Wojennej S.A.
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MAGAZYNEK PODRĘCZNY

POLSKI LIDL NIE JEST TANI

Kolędy – jak powstawały?

Cytat miesiąca

„

4574,35 zł
Tyle wyniosło przeciętne miesięczne wyna-
grodzenie brutto w październiku 2017 r. 
W porównaniu z wrześniem 2017 roku było 
wyższe o 2,3 proc., w porównaniu z paź-
dziernikiem 2016 r. wzrosło o 7,4 proc.

pod redakcją Martyny Werry

ELEKTRYCZNE AUTO?ELEKTRYCZNE AUTO?Tylko polskie!

Najwięcej pracowników z zagranicy

OD NOWEGO ROKU DBAM

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

”

73 proc. polskich kierowców wzięłoby pod uwagę kupno 
samochodu zasilanego prądem. Sondażownia Kantar TNS na 
zlecenie spółki ElectroMobility Poland zapytała ich, co mogło-
by przekonać ich do podjęcia takiej decyzji. Najwięcej, bo aż 63 
proc. ankietowanych, odpowiedziało, że ważne byłyby dla nich 
względy patriotyczne – auto musiałoby zostać wyprodukowane 
w Polsce. 60 proc. uważa za istotne zachęty finansowe, takie jak 
dopłaty rządowe. 47 proc. uznało za przekonujący argument 
możliwość darmowego parkowania w płatnych strefach miej-
skich.                                                                                         

W 2016 roku Polska wydała 58 proc. wszystkich zezwoleń 
związanych z pracą dla obywateli spoza Unii Europejskiej wysta-
wionych przez kraje wspólnoty. Według Europejskiego Urzędu 
Statystycznego miażdżącą większość – 87,5 proc. – obcokrajow-
ców, którzy otrzymali zezwolenia, stanowią Ukraińcy. 4,8 proc. 
trafiło do Białorusinów, a 1,3 proc. do Mołdawian. Dane dotyczą 
zezwoleń pobytowych wydanych po raz pierwszy na terenie Unii 
Europejskiej.                                                                              

Lista postanowień nowo-
rocznych zrobiona? To do-
rzućmy kolejne: szacunek do 
kręgosłupa. Przede wszystkim 
unikajmy obciążania jednego 
ramienia. Zrobiliśmy większe 
zakupy? Lepiej zapakować 
je do dwóch mniejszych to-
reb niż do jednej dużej. Nie 
przebywajmy zbyt długo w 
pozycji siedzącej. Pracujemy 
przy biurku lub kasie? Bez-

o kręgosłup
względnie egzekwujmy prze-
rwy, wykorzystujmy też każdą 
możliwość, żeby się przejść 
– choćby do toalety czy na za-
plecze. Zwracajmy też uwagę 
na ergonomię – odpowiednie 
dopasowanie krzesła może 
pomóc uniknąć późniejszych 
problemów z kręgosłupem. 
Pilnujmy wagi – otyłość to 
kwestia nie tylko estetyki, ale 
również obciążenia pleców i 

stawów. Dobrze jest też prze-
znaczyć część czasu wolnego 
na ćwiczenia rozciągające 
– najlepiej, gdyby udało się 
wygospodarować czas na trzy 
piętnastominutowe serie. Dla-
czego to ważne? Statystycznie 
aż 84 proc. Polaków narzeka 
na bolący kręgosłup, a siedmiu 
na dziesięciu naszych rodaków 
twierdzi, że ból jest przewlekły 
i nawracający.                      

63
60

14
21

47

istotne zachęty
mają mniejsze

 znaczenie

Preferencje dotyczące 
zakupu auta elektrycznego

(w proc.)

produkcja 
polska

zachęty 
finansowe

darmowe 
parkowa-

nie 
w strefach 
miejskich

możliwość 
jazdy po 

buspasach

ew. 
podatek 

ekologicz-
ny dla aut 
spalino-

wych

jakjak
Słowo „kolęda” na 

określenie kościelnej 
pieśni bożonarodze-
niowej pojawiło się 
dopiero w XVII wieku. 
Termin wywodzi się 
najprawdopodob-
niej od łacińskiego 
słowa „calendae” 
o z n a c z a j ą c e g o 
pierwszy dzień 
miesiąca. Jednak 
dawni Słowianie 
nazywali w ten 
sposób pierwszy 
dzień roku. Po-
tem słowo ozna-
czało Boże Naro-
dzenie, wreszcie 
pieśń śpiewaną 
z tej okazji. Jed-

nak takie pieśni występowały 
już wcześniej. Jedną z najstar-
szych polskich kolęd jest Anioł 
pasterzom mówił – powstała 
już na przełomie XV i XVI wie-
ku. W przypadku niektórych 
pieśni mamy informacje o au-
torze. Wiadomo na przykład, 
że słowa do W żłobie leży 
napisał ksiądz Piotr Skarga, a 
autorem tekstu Bóg się rodzi 
był Franciszek Karpiński. Gdy 
śliczna Panna i Lulajże, Jezu-
niu, kolędy w formie kołysa-
nek, zostały skomponowane 
prawdopodobnie w żeńskich 
klasztorach. Bardzo późną pie-
śnią jest smutne Nie było miej-
sca dla Ciebie, które powstało 
dopiero w czasach II wojny 
światowej i okupacji.

 S. Barański. Kolędnicy, turoń. Pocztówka z 1937 r.W
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Polacy mają niskie zarobki, 
ale również niskie ceny? Nie-
prawda! Badanie przeprowa-
dzone przez TakeTask pokazało, 
że koszyk z 86 tymi samymi 
artykułami własnych marek Li-
dla w Polsce kosztuje o około 
60 złotych więcej niż w Niem-
czech. Aż 70 proc. tych produk-
tów jest droższych, 29 proc. 
– tańszych, a za 1 proc. zapła-

cimy tyle samo, co u naszych 
sąsiadów. Droższe są przede 
wszystkim artykuły spożywcze. 
Przedstawiciele firmy tłuma-
czą, że przyczyną różnic ceno-
wych jest różnica liczbowa – w 
Niemczech Lidl otworzył ponad 
3000, a w Polsce jedynie ponad 
600 sklepów. Niemniej średnio 
produkty marek własnych Lidla 
kosztują o 10 proc. więcej.    

Badania przeprowadzone przez 
GUS w II kwartale 2017 roku 
pokazują, że o 56 proc. mniej 
Polaków jest gotowych wyemigro-
wać za pracą.

Stopa bezrobocia rejestrowanego 
w październiku 2017 r. wyniosła 
6,6 proc., a zatem spadła o 0,2 
proc. w porównaniu z wrześniem 
2017 roku, kiedy osiągała 6,8 
proc. 

W październiku 2017 r. 
przeciętne zatrudnienie 
w sektorze przedsiębiorstw 
było wyższe o 4,4 proc. 
w porównaniu z paździer-
nikiem zeszłego roku.

Oczywiście byłam przed Sądem Najwyższym, kiedy odby-
wała się demonstracja i wszyscy o tym wiedzą. Nie poszłam 
demonstrować, dostałam tę świeczkę od organizatorów. 
Było ciemno, no to ją wzięłam. Ja nie chodziłam z żadnymi 
świeczkami tylko byłam.

Małgorzata Gersdorf, pierwszy prezes Sądu Najwyższego; 
na komisji sejmowej kategorycznie wcześniej stwierdziła, 

że nie manifestowała i że nie miała świeczki
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SPOŁECZEŃSTWO

W ram a c h  p r o j e k t u 
„Akademia  Spo-
łeczna – aktywność 

i partycypacja seniorów w ży-
ciu publicznym i społecznym” 
realizowanego przez Pomor-
ską Fundację Edukacji i Pracy 
grupa 35 seniorów z Pomorza, 
w większości członkowie „S”, 
w dniach 19-21 listopada prze-
bywała w Warszawie, gdzie 
uczestniczyła w spotkaniach 
w kilku ministerstwach, a także 
w Pałacu Prezydenckim. 

W Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, 
gdzie przyjmował seniorów 
wiceminister Jarosław Sellin, 
poruszano kwestie dotyczące 
m.in. niepodległości Polski i 
promowania 100-letniej rocz-
nicy odzyskania wolności w ra-
mach programu „Niepodległa” 
oraz otwierania nowych muze-
ów, w tym na Westerplatte. 

– Chcemy mieć porządne 
muzeum, które opowie o We-
sterplatte, to przecież takie nasze 
Pearl Harbor – mówił Sellin. 

Rozmawiano też o dziedzic-
twie kulturowym, odzyskiwaniu 
utraconych dzieł sztuki, działa-
niach mających na celu przeciw-
stawianie się niszczeniu polskich 
cmentarzy na Kresach. Minister 
Sellin wspomniał również o 
trudnych kontaktach ze stroną 
ukraińską i eksponowaną przez 
nich postacią Stepana Bandery, 
który ponosi odpowiedzialność 
za dokonanie ludobójstwa na 
polskiej ludności cywilnej w 

AKTYWIZACJA SENIORÓW

Z wizytą w warszawskich urzędach 
latach 1943-44 na Wołyniu i we 
wschodniej Małopolsce.

W Pałacu Prezydenckim, 
największym pałacu w Warsza-
wie, pierwotnie barokowym, ale 
wielokrotnie przebudowywa-
nym, którego właścicielami byli 
Koniecpolscy, Radziwiłłowie, 
Lubomirscy, seniorzy z Pomo-
rza spotkali się z sekretarzem 
stanu Pawłem Muchą, zastępcą 
szefa Kancelarii Prezydenta RP. 
Wspólnie rozmawiali o nowej 
konstytucji. Zdaniem seniorów 
sprawy pracownicze, jak układy 
zbiorowe pracy czy zabezpiecze-
nie 40-godzinnego tygodnia pra-
cy, winny znaleźć się w konsty-
tucji. To zresztą zawierał projekt 
konstytucji z 1994 r. przygoto-
wany przez „Solidarność”. 

Jeżeli w konstytucji znajdzie 
się zapis o układach zbiorowych 
pracy, to może przyczyni się to 
do tworzenia związków praco-
dawców, np. na wzór szwedzki, 
gdzie istnieje obowiązek przy-
należenia do takiego związku. 
Dzisiaj, jeśli w Polsce chce się 
podpisywać ponadzakładowe 
lub branżowe układy zbiorowe 
pracy, to właściwie nie ma z 
kim. Gdyby np. wszyscy praco-
dawcy w handlu przynależeli do 
związku pracodawców, branżo-
we układy zbiorowe pracy obo-
wiązywałyby we wszystkich 
placówkach handlowych, a tak 
w każdym sklepie funkcjonuje 
albo zakładowy układ zbiorowy 
pracy lub tylko obowiązują po-
stanowienia kodeksu pracy

Minister Mucha nie był 
przeciwny solidarnościowemu 
projektowi, a nawet uznał, że 
wprowadzenie spraw pracowni-
czych do konstytucji, o których 
wspomnieli seniorzy, jest do 
rozważenia.

Kwestia układów zbiorowych 
pracy została też poruszona na 
spotkaniu z podsekretarzem stanu 
Marcinem Zielenieckim w Mini-
sterstwie Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. Mówiono tam o po-
wstawaniu dwóch równoległych 
kodeksów pracy: zbiorowym 
prawie pracy i indywidualnym 
prawie pracy. Mają one zostać 
opracowane do marca 2018 r. 
Jeśli chodzi o pytania do ministra 

W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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Organizatorami forum 
były komisje zakłado-
we NSZZ „Solidar-

ność” MOPR z Gdańska oraz 
MOPR z Wrocławia, Sopotu 
i Gdyni, Polska Federacja 
Związkowa Pracowników So-
cjalnych, Uniwersytet Jagiel-
loński i Uniwersytet Gdański. 
Tematem wiodącym był etos 
pracownika socjalnego w do-
bie egoizmu i przemijającej 
fascynacji neoliberalizmem, w 
sytuacji dynamiki społecznej, 
gdy wiele terminów uległo 
przedefiniowaniu.

Forum zorganizowane 26 
i 27 listopada 2017 roku w 

Zielenieckiego, to skupiły się na 
ubezpieczeniach społecznych oraz 
na funduszach emerytalnych. Za 
rządów Donalda Tuska II filar 
rozpadł się i nie wiadomo, co 
wprowadzić w zamian. Dzisiaj 
najniższa emerytura, która ma 
być wypłacana w Polsce, wynosi 
4 grosze. Nic dziwnego, że aby 
wiedzieć, co może się wydarzyć 
w kontekście emerytur, przepro-
wadza się pełną analizę wyna-
grodzeń, łącząc to z przyrostem 
naturalnym, z bezrobociem.

Dla pomorskich seniorów owe 
spotkania były ważne. Czuli, że 
nie zostali zepchnięci na margines. 
Nadal mogą czynnie uczestniczyć 
w życiu publicznym. Wiedzą, że 

ich głos zostanie wzięty pod uwa-
gę m.in. podczas tworzenia nowej 
Konstytucji RP.

Maria Giedz

Pracownik socjalny: solidarność  
w rzeczywistości społecznej i gospodarczej

Europejskim Centrum Soli-
darności było próbą zdiagno-
zowania polityki społecznej 
w jej pomocowym znaczeniu 
i miejsca pracownika socjal-
nego. Kolejnym tematem była 
próba znalezienia odpowiedzi 
na pytanie, jak zachęcić do 
pracy socjalnej, jakie są mo-
tywacje do jej podjęcia, gdy 
ludzie z najlepszymi inten-
cjami, na „pierwszej linii” 
problemów społecznych i po-
lityki socjalnej, spotykają się z 
odhumanizowaną instytucją i 
z niskimi wynagrodzeniami.

Forum dopełniał wernisaż 
zdjęć „Moc jest w nas” przed-

stawiających pracowników so-
cjalnych w codziennej pracy i 
w związkowych akcjach. 

Drugą część forum wy-
pełniły warsztaty dobrych 
praktyk. A ich tematyka to: 
„Działamy. Skuteczne związ-
ki zawodowe w pomocy spo-
łecznej”; „Tworzymy. Jak za-
dbać o integrację i wizerunek 
pracowników socjalnych?”; 
„Troszczymy się. Realnie i 
skutecznie o bezpieczeństwie 
osobistym pracowników so-
cjalnych”; „Chronimy. Sku-
teczna ochrona przed przemo-
cą instytucji”; „Walczymy. Jak 
efektywnie zadbać o wynagro-
dzenia?”; „Rozmawiamy. Czy 
możliwy jest efektywny dialog 
z pracodawcami, rządem i sa-
morządem”; „Kształcimy. Jak 
wzmocnić nowe pokolenie 

pracowników socjalnych?”. 
Tematyka związkowa zdomi-
nowała zaś warsztaty „Związ-
kowiec – ciągła walka dla 
lepszej pracy”.

W forum uczestniczyło po-
nad dwustu pracowników so-
cjalnych z niemal wszystkich 
regionów naszego kraju.

(asg)

„Troska. Umacnianie. Siła” – pod takim hasłem spotkali się 
w Europejskim Centrum Solidarności pracownicy socjalni 
z ośrodków pomocy rodzinie i pomocy społecznej na swo-
im drugim Forum Pracowników Socjalnych. 

Forum pracowników socjalnych, 26 listopada 2017 r. 

Zadanie publiczne jest 
współfinansowane ze środków
otrzymanych od Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach Programu Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich. 
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Grudzień można nazwać 
miesiącem świąt: Barbór-
ka, mikołajki, sylwester, 
ale najważniejsze jest Boże 
Narodzenie, po kaszub-
sku Gòde. Na Kaszubach 
obchodzi się je nieco in-
aczej niż w pozostałych 
regionach Polski. Niestety, 
wiele zwyczajów dzisiaj już 
zanika.

Zacznijmy od adwentu, czy-
li czasu oczekiwania na 
narodziny Bożego Syna. 

Żaden Kaszuba nie ośmieli się 
w tym okresie pracować w polu, 
bo w myśl zasady: W Adwence 
zemia je chòrô i gbúr nie dar-
wô ji rëszac ani w ni robic (w 
Adwencie ziemia jest chora i 
nie wolno jej ruszać, ani na niej 
pracować). W adwencie nie tań-
czono, nie zawierano małżeństw, 
trzy razy w tygodniu (w środy, 
piątki i soboty) poszczono. W 
długie adwentowe wieczory 
całymi rodzinami wraz z sąsia-
dami siadano w domach przy 
piecu i słuchano najróżniejszych 
opowieści, śpiewając przy tym 
pieśni religijne. Kobiety zajmo-
wały się wypiekami, głównie 
pierników marchwiowych w 
kształcie poduszek. Do dzisiaj 
są one przysmakiem wigilijne-
go stołu.

Od początku adwentu aż 
do świąt Bożego Narodzenia, 
a nawet do Nowego Roku czy 
święta Trzech Króli, wieczora-
mi domostwa nawiedzały gwiż-
dże, czyli grupy przebierańców. 
Zwyczaj ten zachował się do 
dzisiaj, ale kultywuje się go 
głównie w dzień wigilijny i w 
noc sylwestrową. Są to Bocian, 
Kominiarz, Policjant. Można 
też spotkać osobę przebraną 
za kozę, konia, barana, krowę, 
anioła, diabła, a nawet Cygana 
i Żyda. Przebierańcom często to-
warzyszą muzykanci. Klasyczne 
gwiżdże w Wigilię powiększają 

swoje grono o Dziada i Babę. 
W wigilijny wieczór kolęduje 
się tylko do północy i nie jest to 
tylko śpiewanie kolęd czy prze-
pytywanie dzieci pacierzy, ale 
bogate przedstawienie, w którym 
zło walczy z dobrem. Tak więc 
Niedźwiedź, symbol powagi, 
podskakuje i mruczy. Policjant, 
symbol porządku, wymachu-
je pałką, strasząc dziewczyny, 
wypisuje mandat za nieporzą-
dek. Kominiarz, symbolizujący 
szczęście, chętnie łapie dzieci 
i każe im odmawiać pacierz, 
maże też dziewczyny sadzą, co 
ma przynieść im szczęście. Od 
kolędników można usłyszeć sta-
re legendy czy opowieści o Sto-
lemach. Oprócz gwiżdży przez 
cały adwent kaszubskie domo-
stwa odwiedzają też szopkarze z 
betlejemką zawieszoną na szyi, 
czyli z szopką. Wchodzą do do-
mów, śpiewają kolędy, składają 
życzenia, w zamian otrzymują 
pożywienie, a czasem drobne 
pieniądze, tak zwaną kolędę. 

Tuż przed Wigilią w kącie 
kaszubskiej izby stawiano sno-
pek żyta mający symbolizować 
dobre plony w nadchodzącym 
roku. Zwyczaj stawiania i ubie-
rania choinki przywędrował na 
Kaszuby z Niemiec dopiero na 
początku XX wieku. Początko-
wo wieszano na niej pierniczki, 
jabłka lub własnoręcznie wyko-
nane ozdoby ze słomy i papieru. 
Dopiero później pojawił się pod 
choinką żłóbek z Dzieciątkiem. 

W Wigilię obowiązuje post. 
Po zachodzie słońca, kiedy na 
niebie pojawia się pierwsza 
gwiazda, można zasiąść do 
wspólnej gòdowi wieczerzë, czy-
li do kolacji wigilijnej. Była ona 
postna i dość skromna. W dzień 
wigilijny Kaszubi szczególną 
opieką otaczają zwierzęta, dla-
tego one najpierw otrzymują 
jedzenie, i to najlepszą karmę. 
Po wieczerzy przynosi się im 
okruszyny wigilijnego chleba 

albo opłatek. Resztkami ze stołu 
dzieli się też z rybami żyjącymi 
w okolicznych stawach, jezio-
rach i rzekach. Jeszcze przed 
wieczerzą należy zadbać, aby 
w domu było ciepło, bo rodzące 
się w nocy Dzieciątko nie może 
zmarznąć.

Dopiero od końca I wojny 
światowej, a w niektórych re-
gionach nieco później, Kaszubi 
przed rozpoczęciem wigilijnej 
wieczerzy dzielą się opłatkiem. 
Dawniej składała się ona z pło-
dów rolnych, a także grzybów 
i ryb. Jadało się groch, fasolę, 
mak, ziemniaki, kapustę, suszo-
ne grzyby i owoce. Popularne są 
nadal kluski z tartym makiem i 
brzôd (susz owocowy), kapusta 
z grzybami, a przede wszystkim 
śledzie w śmietanie z cebulą i 
jabłkami oraz pùlcï (ziemniaki 
w mundurkach). Kaszubi z rejo-
nów nadmorskich oraz z okolic 
jezior spożywają gotowanego 
węgorza z kluskami i śliwkami. 
Może być też węgorz solony z 
pulkama. Podczas wieczerzy 
śpiewa się kolędy i czyta frag-
menty Pisma Świętego. 

Istniał też zwyczaj niepoży-
czania niczego sąsiadom w Wi-
gilię i oddawania tego, co zosta-
ło pożyczone jeszcze przed tym 
dniem. Miało to zapobiec kłót-
niom oraz chorobom zwierząt.

Wigilia kończy się pasterką. 
Pierwszy dzień świąt Bożego 
Narodzenia Kaszubi spędzają 
w gronie rodzinnym. Dopiero 
drugiego dnia rano udają się do 
kościoła. Dawniej zanosili tam 
owies do święcenia, którym, „na 
szczęście” posypywali księdza, 
sąsiadów, znajomych. Poświęco-
ne ziarno podawali zwierzętom, 
aby dobrze się chowały. Część 
tego ziarna mieszano z ziarnem 
siewnym, w ten sposób zapew-
niając sobie urodzaj. Po południu 
Kaszubi odwiedzają sąsiadów 
i składają im życzenia. 
Tekst i zdjęcie Maria Giedz

Znakomitym prezentem pod choinkę może okazać się 
wartościowa książka. Polecamy kilka książek historycznych
i albumów. A więc zaczynamy:

Andrzej Nowak, Ojczyzna 
ocalona. Wojna sowiecko-
-polska 1919, 1920, Biały 
Kruk, Kraków 2010.

Jest to wydany z wielkim rozmachem 
edytorskim album z fotografiami Adama 
Bujaka, Macieja Miłobędzkiego i Artu-
ro Mariego, uzupełniony fragmentami 
obrazów Jerzego i Juliusza Kossaków. 
Głównym materiałem zdjęciowym jest 
jednak obraz rekonstrukcji historycznej 

Bitwy Warszawskiej autorstwa Michała Klaga, 
fotografika młodszego pokolenia (ur. 1980). W książce nie brak 
jest też zdjęć historycznych i uzupełniających całość map poglądo-
wych prezentujących czy to granice ówczesnej Rzeczypospolitej, 
czy sam przebieg bitew. Całość uzupełnia obszerne opracowanie 
historyczne prof. Nowaka.

Sławomir Cenckiewicz, 
Adam Chmielecki, Anna 
Walentynowicz (1929–2010), 
IPN, Warszawa 2017.

Album prezentuje – mówiąc w skró-
cie – świadectwo Anny Walentynowicz, 
legendy „Solidarności”. Od trudnych po-
czątków poprzez pracę w Stoczni Gdań-
skiej, strajk z 1980 roku, działalność po 
roku 1989, aż po ostatni smoleński lot 
– na pamięci o „Annie Solidarność” koń-
cząc. Trzonem wydawnictwa są jednak 

fotografie i reprodukcje dokumentów ważnych 
dla zrozumienia życia i działalności Anny Walentynowicz.

Józef Piłsudski do Polaków, 
Myśli, mowy i rozkazy, 
oprac. Bohdan Urbankowski 
(szkic biograficzny, wybór 
tekstów), Biały Kruk, Kraków 
2017.

To albumowe wydawnictwo podzie-
lone zostało na dwie główne części: My-
śli oraz Pisma, mowy i rozkazy. Wśród 
myśli, zaczerpniętych głównie z wy-
wiadów udzielanych ówczesnej prasie, 

ale także z przemówień, odczytów czy samodzielnych publikacji, 
znajdziemy te dotyczące Polski i Polaków, caratu, socjalizmu czy 
też przemyśleń o sobie samym. Drugą część zamyka testament 
Marszałka. W publikacji znajdziemy również liczne fotografie oraz 
reprodukcje malarstwa i grafiki.

Krzysztof Ożóg, 966. Chrzest 
Polski, Biały Kruk, Kraków 
2016.

Na koniec proponujemy przenieść 
się do średniowiecza. Profesor Krzysz-
tof Ożóg, wybitny historyk mediewista 
związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, 
podjął się przybliżenia czytelnikowi naj-
dawniejszych, jeszcze przedchrześcijań-
skich dziejów Polski na tle ówczesnej Sło-
wiańszczyzny i Europy. Chrzest Mieszka I 
i jego poddanych przedstawiony jest 
jako kluczowe i fundamentalne wyda-

rzenie. Całość uzupełniają liczne ilustracje. 
Oprac. (rk)

Pod choinkę: 
oczywiście 
książka!

Andrzej Nowak, Ojczyzna 
ocalona. Wojna sowiecko-
-polska 1919, 1920, Biały 
Kruk, Kraków 2010.
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się do średniowiecza. Profesor Krzysz-
tof Ożóg, wybitny historyk mediewista 
związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, 
podjął się przybliżenia czytelnikowi naj-
dawniejszych, jeszcze przedchrześcijań-

rzenie. Całość uzupełniają liczne ilustracje. 

Boże Narodzenie 
na Kaszubach dawniej i dziś 
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Często sądzimy, że wpływ na stan środowiska naturalnego mają tylko decy-
zje polityków na najwyższym szczeblu oraz działalność wielkich zakładów 
przemysłowych. To błąd! Równie ważne, a może nawet ważniejsze, są co-
dzienne decyzje i wybory każdego z nas, na przykład podczas zakupów. 
Dlatego na koniec naszego cyklu podpowiadamy, jak być świadomym i 
proekologicznym konsumentem.

pochodną ropy naftowej. Opakowania 
papierowe są biodegradowalne nie-
mal natychmiast, podczas gdy plastik 
rozkłada się w środowisku naturalnym 
kilkaset lat. Pamiętajmy, aby opakowa-
nia papierowe wyrzucać do pojemnika 
na śmieci z tzw. frakcją mokrą. Bardziej 
ekologiczne są opakowania ze „zwy-
kłego” papieru niż z tego powlekane-
go lakierem (poznamy go po tym, że 
jest grubszy, gładszy, odbija światło i 
ma wyrazistsze kolory niż papier eko-
logiczny).

Dobrym opakowaniem są też opa-
kowania szklane lub metalowe, które w 
ramach recyklingu można przetwarzać 
nieskończoną liczbę razy (jeśli tylko 
będą właściwie segregowane). Każda 
odzyskana szklana butelka to oszczęd-
ność 1100 W energii (tyle byłoby po-
trzebne do jej wyprodukowania). Taka 
ilość energii zapewnia pracę jednego 
komputera niemal przez całą dobę. To 
pokazuje, że naprawdę warto dobrze 
wybierać produkty, a potem segrego-
wać ich opakowania. W przypadku 
opakowań metalowych (np. aluminio-
wych) pamiętajmy, aby zgnieść je przed 
wyrzuceniem. W ten sposób zajmują 
mniej miejsca w domu, a potem także 
w transporcie. Przy okazji omawiania 
tematu opakowań warto podsunąć 
jeszcze jeden dobry nawyk – w wielu 
miastach, na Pomorzu na przykład w 
Gdańsku, do picia nadaje się woda z 
kranu. Jest równie dobra jak ta ze skle-
pu (w przypadku wody źródlanej, a nie 
mineralnej), a jednocześnie tańsza i nie 
wymaga transportu czy plastikowego 
opakowania.

Wracając do zakupów, starajmy się 
nie używać jednorazowych toreb folio-
wych. Są nietrwałe, a po wyrzuceniu 
rozkładają się w środowisku natural-
nym przez trzysta lat! Wybierając się 
do sklepu zabierajmy ze sobą wytrzy-
małe torby materiałowe wielokrotnego 
użytku. Zmieńmy swoje nawyki. Przy-
kładowo większości owoców i warzyw 
(z wyjątkiem tych drobnych, które ła-
two mogą się rozsypać) nie musimy pa-

kować dodatkowo w plastikowe „jed-
norazówki”. Pakujmy je bezpośrednio 
do torby.

Wybierajmy te same produkty, ale 
w opakowaniach o większej wadze 
lub pojemności. Porównując relację 
wagi produktu do energii potrzebnej 
do wyprodukowania jego opakowa-
nia, mniejsze objętościowe produkty 
są mniej ekologiczne. Oczywiście ta za-
sada powinna być stosowana tylko w 
przypadku tej żywności, którą my sami 
lub nasza rodzina jest w stanie skon-
sumować. Niestety, Polacy mają z tym 
problem. Kupujemy za dużo jedzenia. 
W Polsce marnuje się dziewięć milio-
nów ton żywności rocznie!

Co łączy wszystkie wymienione 
wyżej zasady, które powinny stać się 
naszymi codziennymi nawykami? Cel, 
czyli maksymalnie efektywne wykorzy-
stanie żywności i innych zasobów oraz 
ich opakowań. W tym kontekście świa-
domy ekologicznie konsument staje się 
obok podobnie świadomego produ-
centa najważniejszym ogniwem w łań-
cuchu, jaki stanowi obieg gospodarczy. 
Pamiętajmy, że to wybory nas – konsu-
mentów – wpływają na decyzje produ-
centów. Wspólnie możemy zmniejszyć 
ilość wytwarzanych odpadów. 

Dobre drewno
Ekologiczna świadomość i dobre de-

cyzje zakupowe powinny towarzyszyć 
nam nie tylko przy okazji codziennych 
sprawunków artykułów spożywczych, 
ale także przy większych zakupach, 
na przykład materiałów budowlanych. 
Podczas produkcji większości z nich 
zużywa się duże ilości energii i po-
chodnych ropy naftowej oraz emituje 
znaczne „nadwyżki” dwutlenku węgla. 
Najbardziej ekologicznym materiałem 
budowlanym okazuje się zatem drew-
no, które jest produktem naturalnym. 
Niestety, chociażby z przyczyn klima-

„Ochrona środowiska naturalnego w Polsce (szczególnie w województwie 
pomorskim)” oraz „Gospodarka i przyroda w województwie pomorskim” 
– tak brzmiały tematy dwóch „zadań domowych”, które zaproponowaliśmy 
Czytelnikom „Magazynu Ekologicznego” w naszym edukacyjnym konkursie. 
Otrzymaliśmy wiele zdjęć, które już ocenia specjalne jury. Wyniki konkursu 
podamy w styczniowym numerze „Magazynu Solidarność”.

Ekokonkurs
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Prawie każdy z nas kilka razy w ty-
godniu robi różnego rodzaju za-
kupy. Jeśli setki lub tysiące decyzji 

podejmowanych rocznie przy tej okazji 
pomnożymy przez liczbę mieszkańców 
Polski, okaże się, że to jeden z najważ-
niejszych frontów walki o dobry stan śro-
dowiska naturalnego i świadomość eko-
logiczną Polaków. Jakie są zatem dobre, 
a jakie złe zachowania konsumenckie?

Jeśli mamy takie możliwości (ogra-
niczeniem mogą być tu niestety finan-
se), wybierajmy zdrową i ekologiczną 
żywność, przy produkcji której nie wy-
korzystano środków chemicznych (np. 
pestycydów). W ten sposób zadbamy 
nie tylko o swoje zdrowe, ale także 
stan środowiska naturalnego, głównie 
na terenach rolniczych. Produkcja i pa-
kowanie żywności naturalnej wymaga 
znacznie mniej (lub nie wymaga wcale) 
„chemii” niż produkcja tzw. żywności 
wysoko przetworzonej. Oznacza to, że 
lepiej kupować naturalne składniki i 
samemu przyrządzać z nich posiłki, niż 
kupować „gotowe” jedzenie.

Musimy być jednak czujni. Ekolo-
giczny styl życia staje się modny (i bar-
dzo dobrze!), wykorzystują to jednak 
nieuczciwi producenci, których żyw-
ność, mimo pozytywnie kojarzących się 
oznaczeń typu „bio”, „eko”, „green” 
czy „organic”, nie jest ani zdrowa, ani 
ekologiczna. Trzeba po prostu czytać 
etykiety i skład poszczególnych produk-
tów. Najbezpieczniejszym i najlepszym 
w tym kontekście wyborem wydają się 
być produkty pochodzące od niewiel-
kich lokalnych producentów. Dodatko-
wym walorem jest w ich przypadku to, 
że nie wymagają one długiego maga-
zynowania ani dalekiego transportu, 
co ogranicza zużycie energii i zmniej-
sza zanieczyszczenie środowiska.

Ważne opakowanie!
Pamiętajmy też, że ważny jest nie 

tylko sam produkt, ale i jego opakowa-
nie. Szklane lub papierowe jest oczy-
wiście lepsze niż plastikowe, będące 

tycznych nie może ono mieć w Pol-
sce powszechnego zastosowania w 
budownictwie. Trudno zbudować w 
naszym kraju dom powstały w całości 
z drewna. Ale warto wykorzystać go 
jak najwięcej. Wybierając konkretny 
gatunek, bezpieczniej jest kupić mate-
riały powstałe z gatunków rosnących 
na naszym kontynencie. Zdobywające 
coraz większą popularność drewno 
pozyskane z drzew tropikalnych (np. 
mahoń, palisander) może pochodzić z 
nielegalnej wycinki. 

Podobnie jest w przypadku innych 
produktów, chociażby odzieży. Ekolo-
giczne materiały to oczywiście włókna 
naturalne – wełna, bawełna, len. Z ko-
lei tkaniny sztuczne zawierające m.in. 
akryl, poliester czy poliamidy nie tylko 
są mniej przyjemne (i bardziej niezdro-
we) dla naszej skóry, ale też przy ich 
produkcji zużywa się dużo energii i za-
nieczyszcza środowisko naturalne.

Ale czy nasze codzienne wybory są 
rzeczywiście tak ważne? Odpowiedzią 
niech będzie tzw. Agenda 2030 przyję-
ta przez Organizację Narodów Zjedno-
czonych na szczycie w Nowym Jorku w 
2015 r. Dokument uznaje, że jednym z 
najważniejszych narzędzi dla osiągnię-
cia zrównoważonego rozwoju i właści-
wej ochrony środowiska do 2030 r. jest 
wprowadzenie właśnie zrównoważo-
nych wzorców produkcji i konsumpcji.

Adam Chmielecki
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Korzystamy z do�nansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
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Badania i pomiary czynników 
szkodliwych dla zdrowiabhpbhpA B C  

Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca jest obowiązany 
stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i 
innym chorobom związanym z wykonywaną pracą. W tym 
celu ciąży na nim obowiązek utrzymywania w stanie stałej 
sprawności urządzeń ograniczających lub eliminujących 
szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy oraz urzą-
dzeń służących do pomiarów tych czynników, a także prze-
prowadzania, na swój koszt, badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia, rejestrowania i przechowywania 
wyników tych badań i pomiarów oraz udostępniania ich 
pracownikom.

Minister właściwy ds. 
zdrowia, uwzględ-
niając zróżnicowane 

działanie na organizm czło-
wieka czynników szkodliwych 
występujących w środowisku 
pracy oraz konieczność pod-
jęcia niezbędnych środków 
zabezpieczających przed ich 
działaniem, określił w drodze 
rozporządzenia z dnia 2 lutego 
2011 r (Dz. U. nr 33 poz. 166):
1. tryb, metody i częstotliwość 

wykonywania badań i po-
miarów czynników szko-
dliwych dla zdrowia,

2. przypadki, w których jest 
konieczne prowadzenie po-
miarów ciągłych,

3. wymagania, jakie powinny 
spełniać laboratoria wyko-
nujące badania i pomiary,

4. sposób rejestrowania i 
przechowywania wyników 
badań i pomiarów,

5. wzory dokumentów oraz 
sposób udostępniania wy-
ników badań i pomiarów 
pracownikom.
Pracodawca konsultuje z 

pracownikami lub ich przed-
stawicielami, w trybie przy-
jętym u danego pracodawcy, 
działania dotyczące:
 rozpoznania i typowania 

czynników szkodliwych dla 
zdrowia,

 wykonywania badań, po-
miarów i pobierania próbek 
tych czynników na stanowi-
sku pracy.
Pracodawca zapewnia wy-

konanie badań i pomiarów 
czynników szkodliwych dla 

zdrowia w środowisku pracy, 
nie później niż w terminie 30 
dni od dnia rozpoczęcia dzia-
łalności.

W przypadku występowa-
nia szkodliwego dla zdrowia 
czynnika chemicznego lub 
pyłu, z wyjątkiem czynnika o 
działaniu rakotwórczym lub 
mutagennym, badania i pomia-
ry wykonuje się:
1. co najmniej raz na dwa lata 

– jeżeli podczas ostatniego 
badania i pomiaru stwier-
dzono stężenie czynnika 
szkodliwego dla zdrowia 
powyżej 0,1 do 0,5 wartości 
najwyższego dopuszczalne-
go stężenia (NDS), 

2. co najmniej raz w roku, 
– jeżeli podczas ostatniego 
badania i pomiaru stwier-
dzono stężenie czynnika 
szkodliwego powyżej 0,5 
wartości NDS.
W przypadku występowa-

nia szkodliwego czynnika che-
micznego, dla którego została 
ustalona wartość najwyższego 
dopuszczalnego stężenia puła-
powego (NDSP), pracodawca 
wykonuje we własnym zakre-
sie pomiary ciągłe stężenia tego 
czynnika za pomocą urządzeń 

lub z uwzględnieniem proce-
dur określonych w Polskiej 
Normie.

W przypadku występowania 
czynnika o działaniu rakotwór-
czym lub mutagennym badania 
i pomiary wykonuje się:
1. co najmniej raz na 6 mie-

sięcy – jeżeli podczas ostat-
niego badania stwierdzono 
stężenie powyżej 0,1 do 0,5 
wartości NDS,

2. co najmniej raz na 3 miesią-
ce – jeżeli podczas ostatnie-
go badania stwierdzono stę-
żenie powyżej 0,5 wartości 
NDS.
W przypadku narażenia na 

pył zawierający azbest badania 
wykonuje się co najmniej raz na 
3 miesiące. Jeżeli wyniki dwóch 
ostatnich badań nie przekroczy-
ły 0,5 wartości NDS, częstotli-
wość ta może być zmniejszona 
do 6 miesięcy.

Jeżeli wyniki dwóch ostat-
nich badań szkodliwych czyn-
ników chemicznych lub pyłów, 
wykonywanych w odstępie co 
najmniej 2 lat, a w przypadku 
czynników o działaniu rako-
twórczym lub mutagennym, co 
najmniej 6 miesięcy, nie prze-
kroczyły 0,1 wartości NDS, 

pracodawca może odstąpić od 
wykonywania badań i pomia-
rów.

Wyniki badań i pomiarów 
pracodawca przechowuje przez 
okres 3 lat, licząc od daty ich 
wykonania.

Pracodawca niezwłocznie 
informuje pracowników na-
rażonych na oddziaływanie 
czynników szkodliwych o ak-
tualnych wynikach badań oraz 
udostępnia im te wyniki i wy-
jaśnia ich znaczenie.

Pracodawca prowadzi na 
bieżąco rejestr czynników 
szkodliwych dla zdrowia, 
wpisuje wyniki badań do kar-
ty badań i pomiarów, według 
wzorów określonych w załącz-
nikach do rozporządzenia.

W przypadku likwidacji 
zakładu pracy pracodawca 
niezwłocznie przekazuje re-
jestr oraz kartę właściwemu 
państwowemu inspektorowi 
sanitarnemu.

Pracodawca oraz właściwy 
państwowy inspektor sanitarny 
przechowują rejestr oraz karty 
przez okres 40 lat, licząc od 
daty ostatniego wpisu.

Iwona Pawlaczyk

Prezydent Andrzej Duda 
podpisał 6 listopada usta-
wę porządkującą kwestię 
rent, gwarantując wyso-
kość najniższego świad-
czenia. 

Jednocześnie podpisana 
przez prezydenta ustawa 
wnosi, że osoby, które 

osiągnęły wiek emerytalny lub 
pobierają emeryturę, nie będą 
mogły ubiegać się o rentę z ty-
tułu całkowitej niezdolności do 
pracy. Nowelizacja przewiduje 
także podwyższenie emerytur 
przyznanych z urzędu zamiast 
renty osobom, które nie miały 
wymaganego w przepisach sta-
żu pracy. Jak czytamy na stro-
nie Kancelarii Prezydenta RP w 
sprawie ustawy z dnia 29 wrze-
śnia 2017 r. o zmianie ustawy o 
emeryturach i rentach z Fundu-
szu Ubezpieczeń Społecznych 
oraz ustawy o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypad-
ków przy pracy i chorób zawo-
dowych, podstawowym celem 
ustawy jest objęcie emerytur 
przyznanych z urzędu (zamiast 
renty z tytułu niezdolności do 
pracy, przysługujących osobom, 
które nie posiadają odpowied-
niego stażu pracy, wynoszącego 

20 lat, a przed 1 października 
2017 r. – 22 lata dla kobiet i 25 
lat dla mężczyzn), gwarancją 
wysokości kwoty najniższego 
świadczenia. 

Emerytury te były dotąd ob-
jęte jedynie gwarancją wysoko-
ści dotychczas pobieranej renty 
z tytułu niezdolności do pracy. 
Co to oznacza? Ustawa prze-
widuje podwyższenie emerytur 
przyznanych z urzędu osobom, 
które pobierały rentę z tytu-
łu niezdolności do pracy i nie 
miały wymaganego przez prze-
pisy emerytalne stażu pracy do 
wysokości, odpowiednio, 1000 
zł (dla osób pobierających rentę 
z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy) albo 750 zł (w odnie-
sieniu do osób pobierających 
rentę z tytułu częściowej nie-
zdolności do pracy). Takie roz-
wiązanie zapobiegnie zróżnico-
waniu wysokości świadczeń w 
zależności od daty przyznania 
emerytury z urzędu oraz upo-
rządkuje obecnie obowiązujące 
rozwiązania, zapewniając jed-
nocześnie minimalną gwarancję 
wysokości emerytury z urzędu 
dla wszystkich pobierających 
uprzednio renty z tytułu nie-
zdolności do pracy. Wysokość 
emerytury zostanie ustalona z 

urzędu w najbliższym terminie 
waloryzacji, tj. z dniem 1 marca 
2018 r., z wyrównaniem od dnia 
1 marca 2017 r. Ustawa wpro-
wadza ponadto regulację unie-
możliwiającą uzyskanie prawa 
do renty z tytułu niezdolności 
do pracy przez osobę, która 
osiągnęła wiek emerytalny, lub 
której ustalono prawo do eme-
rytury (wyjątkiem są renty z 
tytułu niezdolności do pracy z 
ubezpieczenia wypadkowego). 

Przypomnijmy, że od 1 
marca 2017 roku wysokość 
najniższej emerytury (która 
przysługuje pod warunkiem 
wypracowania 22 lat stażu w 
przypadku kobiet oraz 25 lat 
w przypadku mężczyzn) zo-
stała podniesiona do 1 tysiąca 
złotych. Przepisy nie objęły 
jednak rencistów z orzeczoną 
całkowitą niezdolnością do 
pracy, którzy po osiągnięciu 
wieku emerytalnego automa-
tycznie nabywają prawo do 
świadczeń emerytalnych, a nie 
mają odpowiedniego stażu pra-
cy. Według wyliczeń Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, sprawa dotyczy ok. 
105 tysięcy osób.

(asg)

Gwarancje dla rencistów

Wyrazy głębokiego współczucia naszemu Koledze
mec. Tomaszowi Wieckiemu 

z Działu Prawnego ZRG z powodu śmierci

Teściowej
składają

Członkowie NSZZ „Solidarność” 
w Biurze Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Życie to czas, w którym szukamy Boga.
Śmierć to czas,w którym Go znajdujemy.

Wieczność to czas, w którym Go posiadamy
 Franciszek Salezy

Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Oświaty 

i Wychowania w Gdyni, naszej Drogiej Zdzisławie Haci,  
Rodzinie oraz Najbliższym wyrazy głębokiego współczucia 

i słowa wsparcia w tych trudnych chwilach po stracie 
Bliskiej i Kochanej  

ś.p.

Teresy Haci
wieloletniego członka Prezydium Regionalnej Rady Sekcji  
Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, 

Delegata do Sekcji Emerytów i Rencistów  Regionu 
Gdańskiego,

zaangażowanej i oddanej Przewodniczącej Koła Emerytów 
Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Gdyni  

składają Przyjaciele i Znajomi z Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni 
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PRAWO

1. Świadczenia 
finansowane 
ze środków 
obrotowych 
pracodawcy
Nagrody pieniężne, talony, 

paczki świąteczne – katalog 
dodatkowych świadczeń na 
święta może być szeroki.

Przy ich finansowaniu, ze 
źródeł pracodawcy, nie obo-
wiązują kryteria określone w 
ustawie o zakładowym fun-
duszu świadczeń socjalnych, 
czyli ich przyznawania nie na-
leży uzależniać od kryteriów 
socjalnych – sytuacji życiowej, 
rodzinnej bądź materialnej pra-
cownika. Wszyscy pracownicy 
powinni otrzymać świadczenie 
tej samej wartości. Świadcze-
nia te podlegają oskładkowaniu 
i opodatkowaniu.

Wyjątkiem są świadcze-
nia przyznawane emerytom 
i rencistom będącym były-
mi pracownikami – wartość 
tego świadczenia może być 
zwolniona z opodatkowania. 
Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 
1 pkt 38 ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych 
(updof) świadczenia otrzymy-
wane przez emerytów lub ren-
cistów w związku z łączącym 
ich uprzednio z zakładem pra-
cy stosunkiem służbowym, sto-
sunkiem pracy lub spółdziel-
czym stosunkiem pracy, w tym 
od związków zawodowych, do 
wysokości nieprzekraczającej 
w roku podatkowym kwoty 

Świadczenia dla pracowników z okazji 
świąt Bożego Narodzenia 

W związku ze zbliżającymi się świętami wielu pracodawców 
przekazuje pracownikom dodatkowe świadczenia, które 
mogą przybierać formę rzeczową lub pieniężną. Mogą być 
one finansowane z bieżących środków lub z zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych i w zależności od źródła 
dofinansowania opodatkowane bądź nie.

2280 zł są wolne od podatku 
dochodowego. 

2. Świadczenia 
finansowane 
ze środków 
zakładowego 
funduszu świadczeń 
socjalnych

a) Świadczenia w formie 
zapomóg pieniężnych 
wypłacanych każdemu 
pracownikowi ,  który 
złoży wniosek o przyzna-
nie pomocy finansowej i 
oświadczenie o dochodach. 
Kwota zapomogi uzależ-
niona będzie od wysokości 
dochodu przypadającego 
na członka rodziny.
Na podstawie art. 21 ust. 1 

pkt 67 ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych 
wolne od podatku są określo-
ne w regulaminie świadczeń 
socjalnych i sfinansowane z 
zakładowego funduszu świad-
czeń socjalnych świadczenia 
pieniężne stanowiące pomoc 
finansową wypłacone z okazji 
zbliżających się świąt Bożego 
Narodzenia o łącznej wartości 
nieprzekraczającej w roku po-
datkowym kwoty 380 zł. 

b) Zapomoga 
Należy podkreślić, że po-

mocy finansowej nie należy 
utożsamiać z zapomogą, o któ-
rej mowa w art. 21 ust. 1 pkt 26 
ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych. Zgodnie z 
tym przepisem wolne od podat-
ku dochodowego są zapomogi 
otrzymane w przypadku indy-
widualnych zdarzeń losowych, 
klęsk żywiołowych, długotrwa-
łej choroby lub śmierci – do 
wysokości nieprzekraczającej 
w roku podatkowym kwoty 
2280 zł.

Oczywiście przepis nie 
wyklucza, że zapomogę moż-
na przyznać również przed 
świętami. 

Przez pojęcie „zapomoga” 
należy rozumieć bezzwrotną 
pomoc finansową udzielaną 
osobom fizycznym zwykle 
w związku ze zdarzeniem lo-
sowym. Jest to świadczenie 
jednorazowe, mające na celu 
wsparcie finansowe osoby, 
która z różnych przyczyn zna-
lazła się w trudnej sytuacji ży-
ciowej.

Dlatego też ustawodawca 
zwalnia od podatku dochodo-
wego zapomogi otrzymane w 
przypadku indywidualnych 
zdarzeń losowych, klęsk ży-
wiołowych, długotrwałej cho-
roby lub śmierci.

Przepisy o podatku docho-
dowym nie definiują pojęcia 
„długotrwałej choroby” czy 
pojęcia „indywidualnego zda-
rzenia losowego”. Pojęcia te 
należy zatem interpretować 
przy zastosowaniu wykładni 
językowej. W słowniku dłu-
gotrwały oznacza „trwający 
przez długi czas; przewlekły”. 
Uprawnia to do wniosku, iż 
„długotrwałą chorobą”, o któ-
rej mowa w art. 21 ust. 1 pkt 
26 ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych, jest 
każda choroba mająca długo-
trwały przebieg, trwająca mie-
siącami lub latami i wymagają-

ca leczenia w sposób stały lub 
przez długi czas. 

Natomiast pod pojęciem „in-
dywidualnego zdarzenia loso-
wego” można rozumieć wszel-
kie nagłe, niespodziewane, 
pojedyncze zdarzenia wywoła-
ne przyczynami zewnętrznymi, 
których nie można przewidzieć, 
a które są niezależne od czło-
wieka, nawet przy zachowaniu 
należytej staranności, jak np. 
kradzieże, włamania, znisz-
czenie domu lub mieszkania 
spowodowane zalaniem wodą 
lub pożarem, nieszczęśliwe 
wypadki powodujące uszczer-
bek na zdrowiu itp. 

c) Bony nie są zwolnione z 
podatku
Ulga podatkowa nie obej-

muje bonów, talonów czy też 
innych znaków uprawniają-
cych do ich wymiany na towa-
ry lub usługi, nawet jeśli ich 
koszt pokryty jest ze środków 
ZFŚS. Bony nie są bowiem ani 
powszechnie akceptowanym 
środkiem płatniczym, ani też 
świadczeniem o charakterze 
rzeczowym. 

d) Paczki świąteczne lub kar-
ty przedpłacone
Alternatywą dla bonów są 

ciągle popularne wśród praco-
dawców paczki świąteczne lub 
karty przedpłacone. 

Z technicznego punktu 
widzenia karta przedpłacona 
jest bardzo zbliżona do karty 
debetowej, transakcje są auto-
ryzowane do wysokości salda 
na specjalnym technicznym 
rachunku, który pracodawca 
„zasila” przed użyciem karty. 
Pracownik otrzymuje więc ta-
kie świadczenie, jak gdyby do-
stał zwykły przelew na konto 

albo gotówkę. I podobnie jak w 
przypadku gotówki do kwoty 
380 złotych nie trzeba płacić 
od karty podatku. 

Paczki należą do świadczeń 
rzeczowych, których wartość 
stanowi przychód pracownika 
ze stosunku pracy (na podsta-
wie art 12 ust. 1 updof). Przy-
chody z tego tytułu korzystają 
ze zwolnienia od podatku, do 
wysokości nieprzekraczającej 
w roku podatkowym kwoty 
380 zł, jeżeli w całości sfinan-
sowane zostały ze środków 
ZFŚS lub funduszy związ-
ków zawodowych. Również 
przyznawanie paczek z ZFŚS 
powinno być uzależnione od 
sytuacji życiowej, rodzinnej i 
materialnej osób uprawnionych 
do korzystania z funduszu.

Wartość paczek finanso-
wanych ze środków ZFŚS nie 
stanowi natomiast – niezależ-
nie od wartości – podstawy 
wymiaru składek na ubezpie-
czenia społeczne i zdrowotne. 

Ważne!!!
Podstawowa zasada 
dysponowania środkami 
funduszu została określo-
na w art. 8 ust. 2 ustawy 
o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych. 
Zasada ta stanowi, że przy-
znawanie ulgowych świad-
czeń i wysokość dopłat 
z funduszu powinno być 
uzależnione od sytuacji 
życiowej, rodzinnej i mate-
rialnej osoby korzystającej 
z funduszu. Nie ma w tym 
zakresie wyjątków. Nawet 
regulamin zakładowego 
funduszu świadczeń socjal-
nych nie może zmienić tej 
zasady. 

Stan prawny na 21.11.2017 r.
Maria Szwajkiewicz

Z wielkim bólem zawiadamiamy,  
że 3 listopada 2017 roku, przeżywszy 95 lat, 

odszedł na wieczną wartę nasz wielce zasłużony 
Kombatant, nieodżałowany działacz Związku 
Solidarności Polskich Kombatantów i Osób 

Represjonowanych  

ś.p.

major Józef Ejsmont
zesłany w głąb Rosji, odznaczony wieloma 

medalami i krzyżami, również z Londynu oraz 
z Polski, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski nadanym przez Prezydenta 

Lecha Kaczyńskiego.

Związek Solidarności Polskich Kombatantów  
i Osób Represjonowanych w Gdańsku

Można odejść na zawsze, by stale być blisko…
Ks. Jan Twardowski

Łącząc się w żałobie i smutku po śmierci  

ś.p.

Teresy Haci
składamy wyrazy głębokiego współczucia  

oraz słowa otuchy Rodzinie oraz Najbliższym.
Odszedł od nas Człowiek Prawy i Szlachetny o 
niezłomnych zasadach. Człowiek, który tworzył 

„Solidarność”  
i pozostał wierny Jej ideałom.

Z wyrazami szacunku
Przyjaciele z  Koła Emerytów  

NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie 

ś.p.

Teresy Haci
wraz z pamięcią o dokonaniach Pani Teresy 

jako nauczycielki, działaczki  
NSZZ „Solidarność”

składają
Członkowie „Solidarności” oświatowej  

w Regionie Gdańskim
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SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność”
opracował Wojciech Matuszewski

Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

11 Listopada w ko-
ściele Mariackim w 
Słupsku odbyła się 

uroczysta msza święta w inten-
cji ojczyzny i miasta Słupska w 
99 rocznicę odzyskania niepod-
ległości przez naszą ojczyznę 
po 125 latach niewoli. Eucha-
rystię w towarzystwie księży z 
dekanatu słupskiego Wschód i 
Zatorze koncelebrował ks. pra-
łat Jan Giriatowicz, obecni byli 
także proboszczowie tutejszych 
parafii: ks. Zbigniew Krawczyk i 
ks. kanonik Lucjan Huszczonek. 
Wśród zaproszonych gości byli 
parlamentarzyści ziemi słupskiej, 
władze miasta Słupska i powiatu, 
radni miejscy i powiatowi, wój-
towie okolicznych gmin, woj-
sko, policja i, co bardzo cieszy, 
bardzo dużo młodzieży szkolnej 
z pocztami sztandarowymi. Był 
obecny także poczet sztandaro-
wy słupskiego Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność” i przewod-
niczący Stanisław Szukała.

Homilię wygłosił proboszcz 
parafii z podsłupskiego Włyn-
kówka Mariusz Sitko. Było to pa-
triotyczne i wzruszające kazanie, 
po którym długo nie milkły brawa 
wiernych. Po skończonym nabo-
żeństwie orszak pocztów sztanda-

Jak nas informuje Mirosław 
Okuniewski, przewodni-
czący zakładowej „Soli-

darności” w słupskiej Scanii, 
trwa spór zbiorowy między 
związkami zawodowymi re-
prezentującymi pracowników 
a pracodawcą. Dotyczy pod-
wyżek płac. 

Temat wyższego wynagro-
dzenia został zasygnalizowany 
w marcu br., lecz prawdziwe 
rozmowy zaczęły się w sierpniu 
po sezonie urlopowym. Trzeba 
zaznaczyć, że wszystkie związ-

W tę jedyną niepowtarzalną noc,  

gdy pierwsza gwiazdka prowadzi nas do Betlejem,  

w którym przyszedł na świat nasz zbawiciel  

Jezus Chrystus, dzielimy się opłatkiem  

i składamy życzenia, aby w Waszych sercach  

zagościły miłość, radość i zdrowie.

Niech Święta Bożego Narodzenia  

staną się oazą ciepła domowego,  

a rodzący się w ubogiej stajence maleńki Jezus  

umocni w Was wiarę, mądrość i nadzieję  

w całym 2018 roku.

Stanisław Szukała

Przewodniczący oraz Zarząd Regionu Słupskiego 

NSZZ „Solidarność”

Pieter Bruegel (Starszy), Pokłon Trzech Króli (1564 r.), 
National Gallery, Londyn.
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99 rocznica  
odzyskania niepodległości 

Salwa honorowa.

Poczet sztandarowy ZR NSZZ „Solidarność” w Słupsku na 
uroczystości odzyskania niepodległości.

rowych, delegacji i mieszkańców 
Słupska mimo padającego ulew-
nego deszczu przeszedł na plac 
Zwycięstwa, gdzie pod pomni-
kiem Żołnierza Polskiego złożono 
wieńce i wiązanki kwiatów. Od-
czytano również Apel Poległych, 
a Kompania Reprezentacyjna 7 
Brygady Obrony Wybrzeża sta-
cjonująca w mieście oddała salwę 
honorową. Podczas uroczystości 
szczególną uwagę zwracali na 
siebie marynarze amerykańscy z 
bazy wojskowej w Redzikowie.

Obok oficjalnych obchodów 
z okazji Narodowego Święta 

Niepodległości na słupszczan 
czekało wiele atrakcji, jak pokaz 
sprzętu wojskowego przygoto-
wany przez Batalion Ochrony 
Bazy w Redzikowie czy poczę-
stunek wojskową grochówką z 
kuchni polowej. W filharmonii 
odbył się koncert „Pieśni Rze-
czypospolitej” orkiestry pod 
dyrekcją Macieja Banachow-
skiego. Zwieńczeniem całego 
dnia był jubileuszowy piąty 
Słupski Bieg Niepodległości, 
który mimo niesprzyjającej aury 
zgromadził rekordową liczbę 
600 zawodników. 

ki zawodowe działające w Sca-
nii podjęły decyzję o wspólnej 

reprezentacji w rozmowach z 
zarządem firmy dotyczących 
podwyższenia plac.

– Ostatnie podwyżki w fir-
mie były co prawda w lipcu 
2016 roku – mówi Mirosław 
Okuniewski – ale nie satysfak-
cjonowały one załogi. Teraz 
słyszy się z ust rządzących, że 
jest bardzo dobra sytuacja go-
spodarcza, niskie bezrobocie, a 
PKB gwałtownie przyspieszyło, 
więc postanowiliśmy powal-
czyć o wyższe płace. Po kilku 
spotkaniach z członkami zarzą-

du pracodawca zaproponował 
skalę podwyżek na poziomie 
3 procent w zamian jednak za 
wprowadzenie elastycznego 
systemu pracy, na który my się 
nie zgadzamy. Postanowiliśmy 
po tych spotkaniach, które nie 
przyniosły efektu, przedstawić 
nasze stanowisko na piśmie. 
Powołaliśmy także wspólną 
komisję związkową do rozmów 

z pracodawcą, jesteśmy po 
pierwszym spotkaniu, jednak 
nie przyniosło ono żadnych 
ustaleń, dlatego umówiliśmy 
się na następne rozmowy..

O postępach czy ewentual-
nym porozumieniu w sporze 
zbiorowym będziemy naszych 
Czytelników informować w 
następnych wydaniach „Ma-
gazynu”.

Spór zbiorowy w słupskiej Scanii 

Mirosław Okuniewski, 
główny negocjator ze 
strony związkowej w sporze 
zbiorowym.
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CZYTELNICY I MY

Na końcu 
JĘZYKA
Na końcu
JĘZYKA

Krzyżówka z Sanem dla Wisły

Rozwiązaniem jest hasło 
czytane pionowo w szarych 
kratkach. Na rozwiązania 
(e-maile, listy tradycyjne, 
adresy w stopce na str. 2) 
czekamy do 15 dnia następ-
nego miesiąca od ukazania 
się tego wydania „Maga-
zynu”. Rozlosowaliśmy 
nagrodę za rozwiązanie 
Krzyżówki z wawrzynem 
z nr. 10/2017. Otrzymuje 
ją pani Alicja Wysiecka 
z Gdyni. Nagrodę wyślemy 
pocztą. Hasło brzmiało: 
„Dzień Edukacji”.

Perswazja i manipulacja 
w negocjacjach

Negocjują politycy, partnerzy biznesowi, pracodawcy 
z pracownikami. Podczas negocjacji strony stosują róż-
ne metody dojścia do celu, między innymi posługują się 
manipulacją i perswazją.

Na czym polega manipulacja
Manipulacja to ‘wykorzystywanie okoliczności, naginanie 

lub przeinaczanie faktów w celu udowodnienia swoich racji 
lub wpływania na cudze poglądy i zachowania’. Manipulator 
dąży do osiągnięcia korzyści osobistych, ekonomicznych lub 
politycznych kosztem manipulowanych osób. Aby skłonić te 
osoby do zmiany zdania, postępowania, wywiera wpływ na nie 
w taki sposób, by nieświadomie i z własnej woli realizowały 
jego cele. Te cele są sprzeczne z interesem manipulowanych 
osób. Ludzie poddani manipulacji nie są świadomi środków, 
przy pomocy których wywierany jest na nich wpływ. 

Chociaż manipulację uznaje się za zachowanie nieetyczne, 
jednak stosowana jest w negocjacjach, w propagandzie i pod-
czas tak zwanego prania mózgu.

Etymologia i inne znaczenia wyrazu manipulacja
Słowo manipulacja pochodzi od łacińskiego manipulatio 

– ‘manewr, fortel, podstęp’. W języku łacińskim manus znaczy 
‘ręka’, a manipulus – ‘dłoń’.

Rzeczownik manipulacja znaczy także:
 ‘ręczne wykonywanie jakiejś czynności, czynność wykony-

wana ręcznie (lub za pomocą narzędzia trzymanego w ręku), 
zwłaszcza czynność wymagająca precyzji, zręczności’, np. 
opanował skomplikowane manipulacje przy naprawianiu 
komputera;

 ‘czynności związane z załatwianiem jakichś spraw, zwłasz-
cza urzędowych; sposób postępowania, procedura’, np. do-
konywanie niezbędnych manipulacji finansowych.

Perswazja 
Wyraz perswazja – wywodzący się od łacińskiego persu-

asio – to ‘przekonywanie kogoś do własnych racji przy pomocy 
argumentów popierających słuszność zdania’.

Perswazja może być oparta na argumentach racjonalnych, 
np. na statystyce i faktach naukowych lub na czynnikach emo-
cjonalnych, które oddziałują na: poczucie bezpieczeństwa, nie-
zadowolenia, wstydu lub zagrożenia.

W działaniu perswazyjnym wykorzystuje się trzy techniki 
oddziaływania na odbiorcę: apelowanie o zajęcie określonego 
stanowiska i podjęcie określonego działania; sugerowanie po-
żądanych interpretacji i ocen; racjonalne uzasadnianie słusz-
ności prezentowanych poglądów.

Ze względu na cele perswazji wyróżnia się: perswazję 
przekonującą, nakłaniającą (propaganda) i pobudzającą (agi-
tacja). Osoby posługujące się perswazją przekonującą starają 
się dowieść słuszności lub prawdziwości czegoś; nakłaniającą 
– chcą pozyskać dla idei czy doktryny jak największą liczbę 
zwolenników, a pobudzającą – zjednać odbiorcę dla jakiejś 
idei, sprawy czy poglądu.

Perswazja – w przeciwieństwie do manipulacji – nie wy-
wołuje negatywnych skojarzeń u odbiorców, ponieważ różni 
się od manipulacji tym, że przekonanie danej osoby do czegoś 
nie zaszkodzi jej w późniejszym czasie. 

Perswazja jako jedna z metod negocjacji pozwala dojść 
do konsensusu poprzez dyskusję zainteresowanych stron nad 
zaistniałym problemem i tym samym otwiera drogę do jego 
rozwiązania. Jest nieodzownym czynnikiem łagodzącym spo-
ry, zarówno w relacjach międzyludzkich, jak i dużych grup 
społecznych. Perswazję uważa się często za jedną z metod 
retoryki.

Perswazja jest obecna w środkach masowego przekazu, 
gdzie podawane są przykłady postępowania w sferze prywat-
nej i publicznej, gdzie sugeruje się, co należy kupować, co 
warto czytać, gdzie bywać, z kim się identyfikować lub czego 
unikać.

Barbara Ellwart

 mały utrapieniec
 np. Matka z Kalkuty albo 

Lipowska
 żaglowiec Józefa Conrada 

Korzeniowskiego
 owoc buka
 w parze z iksem
 wędrowiec, wagabunda
 podmuch wiatru
 syn króla Hiszpanii
 napis na pomniku
 projektor, rzutnik
 kursywa
 pchła, pluskwa
 jest nią Prawo i Sprawiedli-

wość

PIONOWO
1) fortel, zasadzka, 2) duch, 
mara, 3) Niemiec w czasie 
wojny, 4) San dla Wisły, 
5) marszczona ozdoba sukien-
ki, 6) jedna z nauczycielek, 
7) komisarz, postać literacka 
G. Simenona, 8) w bucie daw-
nego wojaka, 9) górny, skośny 
żagiel na przednim maszcie 
statku, 10) arabski książę, 
11) wzmożenie aktywności, 
12) samochwalca, pysza-
łek, 13) koleżanka prządki, 
14) obok epiki i dramatu, 
15) „kolega” wolta, 16) stan 
w USA ze stolicą Boise

(kas)

1 2 3 4 5 6

7

8

9

10

11 12

13

14

15 16

POZIOMO
(w dowolnej kolejności)
 …lokomocji lub ciężkości
 cichy lub spazmatyczny
 wieś w gminie Szemud, 

anagram „on łeb”

 młode z Puszczy Białowie-
skiej

 świetlisty krąg nad głową 
świętego

 zabobon
 dziecięce skarbonki

Szkolenia 
w grudniu 
2017 r.

Dział Szkoleń ZRG zaprasza 
na następujące szkolenia:
 Szkolenia Ordynacja wy-

borcza –- 8 grudnia 2017 r. 
w Gdańsku

 Szkolenie skarbników or-
ganizacji związkowych 
– 14-15 grudnia 2017 r. 
w Gdańsku

 Szkolenie Ordynacja wy-
borcza – 18 grudnia 2017 r. 
w Gdańsku

 Szkolenie Zakładowy Fun-
dusz Świadczeń Socjal-
nych – 19  grudnia 2017 r. 
w Gdańsku

Zgłoszenia i pytania prosi-
my kierować na adres e-mail: 
dzial.szkolen@solidarnosc.
gda.pl lub telefonicznie: 

58 305 54 79.

W ostatnim tygodniu listopa-
da odbyło się kilka szkoleń zorga-
nizowanych przez Dział Szkoleń 
Regionu Gdańskiego. W ponie-
działek, 27 listopada w Malborku 
szkoliło się 15 działaczy związ-
kowych z ordynacji wyborczej. 
We wtorek, 28 listopada ten sam 
typ szkolenia, czyli przygotowa-
nie do wyborów na nową kaden-

cję, przeszło 25 związkowców z 
organizacji międzyzakładowych, 
zakładowych i oddziałowych w 
Gdyni. Natomiast w środę, 29 
listopada 16 działaczy z Organi-
zacji Międzyzakładowej Pracow-
ników Oświaty i Wychowania 
Ziemi Kociewskiej uczyło się 
jak zakładać fundusz świadczeń 
socjalnych.

Szkolenia „S” w terenie
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Początek zimy nie zachęca do podróżowania. Jest chłodno, mokro i dni są krótkie. Mimo to warto wybrać się na wycieczkę, 
najlepiej do miejsca, w którym można przypomnieć sobie starodawne czasy. Tym razem zapraszam do Boręt, nieco odległych 
od samego Gdańska, bo położonych aż za Wisłą, na Żuławach Malborskich, ale warto je zobaczyć. 

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”

BORĘTY Z DWIEMA ŚWIĘTYMI KATARZYNAMI

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

Na obszarze Wielkich 
Żuław Malborskich, 
w gminie Lichnowy, 

w powiecie malborskim, leży 
nieduża wieś o nazwie Boręty. 
Od Malborka dzieli ją 16 kilo-
metrów. Jako osada istnieje od 
pradawnych czasów, o czym 
dowiadujemy się z odkryć 
archeologów. W okolicy zna-
leziono grobowce z urnami 
sprzed 2,5 tysiąca lat. Jednak 
dopiero 2 lutego 1321 roku 
wielki komtur zakonu krzy-
żackiego Werner von Orseln 
dokonał lokacji wsi na prawie 
chełmińskim. 

Niedługo potem w Borętach 
erygowano parafię i wzniesio-
no kościół murowany z cegły. 

Świątynia powstała na planie 
zbliżonym do kwadratu, z 
orientowanym, wydłużonym, 
trójbocznie prezbiterium oraz z 
kwadratową, ceglano-drewnia-
ną wieżą od zachodu. Do dzisiaj 
zachowały się jedynie jego ma-
lownicze ruiny. Został spalony 
w 1945 roku, prawdopodobnie 
podczas sowieckiego ostrzeli-
wania niemieckich żołnierzy 
ukrywających się w kościele. 
Starzy ludzie mówili, że w ro-
wie niedaleko kościoła znajdo-
wał się grób zabitego żołnierza. 
Jedni twierdzili, że był to Nie-
miec, inni, że Rosjanin.

Kolejna wersja podaje, że 
pomimo ostrzału artyleryj-
skiego i bombardowań pozycji 

niemieckich ani wieś, ani obie 
świątynie: katolicka i prote-
stancka, nie ucierpiały. Żołnierze 
sowieccy  po  wkroczen iu 
do wsi, gdzie dłuższy czas 
s tac jonowa l i ,  św ią t yn i ę 
katolicką sprofanowali. (…) 
Przebierali się w alby i ornaty 
księdza, udawali celebrowanie 
mszy, zjadali i rozrzucali komu-
nikanty, pili i bawili się w ko-
ściele, rozbijali obrazy i ołta-
rze. W końcu zaprószyli ogień 
i 11 marca 1945 r. w niedzielę 
kościół spalili.

Kościoła już nie odbudowa-
no, a szkoda, bo mury nadal są 
w dobrym stanie. Zachowały 
się szkarpy, ładnie profilowa-
ne otwory okienne i drzwio-
we o ostrym łuku, tajemnicze 
schody prowadzące zapewne 
na emporę, fragmenty tynków 
w tympanonach i wiele innych 
interesujących detali. 

Wokół kościoła – ruiny znaj-
duje się cmentarz, obecnie ze 
współczesnymi grobami, ale w 
krypcie pod wieżą leży kilka 
kamiennych płyt nagrobnych, 
wszystkie z bardzo słabo czytel-
nym tekstem niemieckim. Na za-
kończeniu prezbiterium wtórnie 
ktoś ustawił pomnik z 1879 roku 
przeniesiony z jakiegoś grobu.

Na początku XVII wieku 
w Borętach powstała gmina 
ewangelicka. Ponad sto lat póź-
niej, bo w latach 1714-1715, 
na jej potrzeby wybudowano 
kościół, a raczej zbór. Ponoć z 
powodu błędów konstrukcyj-
nych zawalił się w 1841 roku. 
Jeszcze w tym samym roku 
rozpoczęto na jego miejscu bu-
dowę nowego kościoła. W ten 
sposób powstała szachulcowa 
budowla na planie prostokąta, 
która przetrwała do dnia dzi-
siejszego. Nie wyróżnia się 
niczym charakterystycznym 
i równie dobrze mogłaby być 
stodołą, gdyby nie sygnaturka 
umieszczona w 1907 roku w 
partii dachowej nad głównym 

wejściem. Wraz z sygnatur-
ką nowy kościół otrzymał 
dzwon. Ciekawym elementem 
konstrukcyjnym są drewniane 
belki łączone na drewniane 
kołki. 

Od 20 listopada 1949 roku 
poewangelicka świątynia stała 
się własnością parafii rzym-
skokatolickiej. Nadano jej tytuł 
Świętej Katarzyny. Tak więc 
Boręty mają dwa kościoły pod 
tym samym wezwaniem, jeden 
czynny, drugi w ruinie.

Wyposażenie czynnego 
kościoła jest bardzo skromne. 
Wnętrze podzielono na trzy 
nawy i przykryto płaskim 
stropem. Z trzech stron wokół 
muru rozmieszczono empory 
wsparte na drewnianych fila-
rach. Ołtarz główny składa się 
ze współczesnej, wolno stoją-
cej mensy, ponoć wykonanej 
z oszlifowanej starej płyty 
nagrobnej. Na ścianie zamy-
kającej prezbiterium powie-
szono obraz olejny, datowany 
na 1696 rok, przedstawiający 
Chrystusa Ukrzyżowanego w 
towarzystwie Marii i św. Jana. 
Podobiznę patronki świątyni 
umieszczono w ołtarzu bocz-
nym. Interesujące są metalowe 
epitafia w formie plakietek na 
pionowych belkach konstruk-
cyjnych w ścianach bocznych. 
Wszystkie otoczone laurowym 
wieńcem i zwieńczone koroną. 
Godne uwagi są XVIII- i XIX-
-wieczne żyrandole, na któ-
rych umieszczono inskrypcje. 
Ciekawy jest też barokowy 
prospekt organowy z XVIII 
wieku. W kruchcie kościoła 
znajduje się XIV-wieczna ka-
mienna kropielnica przeniesio-
na z gotyckiego kościoła. 

Do 2015 roku w Borętach 
znajdował się też XIX-wieczny 
dom podcieniowy. Niestety, zo-
stał rozebrany. We wsi jest jesz-
cze kilka innych starych domów, 
ale już nie podcieniowych.
Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Boręty, ruina gotyckiego kościoła św. Katarzyny.

Boręty, kościół pod wezwaniem św. Katarzyny z XIX w.


