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Brytyjscy pracodawcy 
nie płacą minimalnego 
wynagrodzenia 
obcokrajowcom
„Załoga nie pracuje dobrze i nie zasługuje na 
minimalną płacę”. „Można płacić mniej obco-
krajowcom, bo nie są Brytyjczykami i nie mają 
takich samych praw”. W Wielkiej Brytanii opu-
blikowano listę najdziwniejszych wymówek, 
jakimi pracodawcy tłumaczą wykorzystywanie 
swoich pracowników, informuje „The Indepen-
dent”. Lista została opublikowana po tym, jak 
rząd został skrytykowany za przymykanie oka 
na rosnący problem zaniżania wynagrodzeń. 
Na 700 firm, którym udowodniono wypłacanie
stawki mniejszej od wynagrodzenia minimal-
nego, od lutego 2014 roku karę nałożono 
zaledwie na trzy przedsiębiorstwa.

Austria cywilizuje warunki 
pracy i płacy pracowników 
delegowanych
Wraz z początkiem tego roku każdy kierowca 
przekraczający granicę austriacką musi 
posiadać komplet dokumentów, w tym 
dokumentację płacową potwierdzającą 
otrzymywanie przez niego minimalnej kwoty, 
wynoszącej od 8,49 do 10,50 euro, zgodnie 
z postanowieniami układu zbiorowego pracy 
w branży transportowej. Austria postawiła 
na zapobieganie dumpingowi płacowemu 
i socjalnemu i znowelizowała ustawę o ich 
zwalczaniu. Obejmuje to kwotę płacy mini-
malnej i obowiązki związane z delegowaniem 
pracowników. Teraz przy spełnieniu ustawo-
wych wymogów konieczne jest rozgraniczenie 
definicji pracownika delegowanego (pracownik
wysłany przez swojego pracodawcę krajowego 
do pracy na terenie Austrii, wykonujący 
pracę na ryzyko i z użyciem środków swojego 
pracodawcy) i oddelegowanego (leasingowa-
nego, pracownika przekazanego do dyspozycji 
austriackiemu zleceniodawcy i wykonującego 
pracę zgodnie z jego zaleceniami).

Sieć kawiarni Starbucks 
wycofuje się z pomysłu 
zatrudniania łamistrajków

Sieć Starbucks, która szukała łamistrajków 
wśród polskich pracowników, wobec oburze-
nia niemieckich związków zawodowych oraz 
protestów w Polsce wycofała się ze swojego 
kontrowersyjnego zamiaru. W oświadczeniu 
napisano, że propozycja firmy została „mylnie
zinterpretowana przez część opinii publicznej”. 
W obliczu zagrożenia strajkiem firma Starbucks
rozesłała do polskich filii pismo, że na czas
protestu poszukuje pracowników chcących 
zastąpić niemieckich kolegów. W liście nie 
podano terminu zastępstwa, natomiast firma
zobowiązała się pokryć koszt podróży i za-
kwaterowania oraz wypłacić wynagrodzenie 
według niemieckiej stawki godzinowej plus 
codzienne diety. Pomysł wywołał oburzenie 
oraz protesty w Polsce i Niemczech.

W KRAJU


Nie będzie prywatyzacji 
uzdrowisk

Uzdrowiska w Goczałkowicach-Zdroju, 
Rabce-Zdroju i Górkach Wielkich nie zostaną 
sprzedane. Wojewódzki Sąd Administracyj-
ny w Katowicach oddalił skargi marszałka 
Wojciecha Saługi dotyczące zablokowania 
prywatyzacji tych placówek. Do wstrzymania 
sprzedaży uzdrowisk doszło dzięki interwencji 
„Solidarności”. – To bardzo dobra wiadomość 
dla pracowników tych placówek oraz przede 
wszystkim dla pacjentów, którzy nie stracą 
możliwości leczenia się w uzdrowiskach 
– mówi Halina Cierpiał, przewodnicząca 
Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia 
NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego. Uchwałę o wyrażeniu zgody na zbycie 
100 procent udziałów w uzdrowiskach Sejmik  
podjął 27 czerwca ubiegłego roku. Sprzedaży 
placówek od początku sprzeciwiała się „So-
lidarność” ze służby zdrowia, argumentując, 
że oddanie uzdrowisk w prywatne ręce 
ograniczy dostępność usług medycznych dla 
mieszkańców regionu, a pracownicy skomer-
cjalizowanych placówek stracą zatrudnienie. 
Związkowcy wskazywali również, że projekt 
uchwały przygotowany przez Zarząd Woje-
wództwa Śląskiego nie został skonsultowany 
ze stroną społeczną, co stanowiło naruszenie 
prawa. – Nie było żadnej gwarancji, że nowy 
prywatny właściciel nie będzie chciał np. 
zmienić uzdrowiska w ekskluzywne SPA, 
zwalniając po drodze wszystkich pracow-
ników. To zagrożenie na szczęście zostało 
oddalone – wskazuje przewodnicząca RSOZ.

Koniec strajku 
w Odlewni Żeliwa
15 lutego przedstawiciele pracodawcy 
i strony związkowej podpisali porozumie-
nie płacowe kończące trwający od ponad 
tygodnia strajk w Odlewni Żeliwa w Za-
wierciu. Kompromis udało się osiągnąć 
podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego w Katowicach. Zgodnie 
z zapisami porozumienia stawki godzinowe 
pracowników fizycznych Odlewni Żeliwa
wzrosną o 2,50 zł brutto. Pierwszą część 
podwyżki w wysokości 1,50 zł pracownicy 
otrzymają wraz z wynagrodzeniem za luty, 
ale z wyrównaniem od 1 stycznia tego roku. 
Z kolei najpóźniej 1 kwietnia 2018 roku 
stawki godzinowe pracowników fizycznych
podniesione zostaną średnio o 1 zł. Do wzro-
stu płac wliczone zostaną regulacje płacowe, 
które w styczniu jednostronnie wprowadził 
pracodawca. Wówczas część pracowników 
otrzymała podwyżki w wysokości 1 zł lub 50 
groszy za godzinę.

„Solidarność” chce zmian 
w prawie pracy
Usunięcie ze świadectwa pracy wpisu o trybie 
rozwiązania umowy z pracownikiem – to 
propozycja NSZZ „Solidarność”. Związkowcy 
chcą, by pracownicy zyskali większe możli-
wości znalezienia pracy po dyscyplinarnym 
rozwiązaniu umowy o pracę. Projekt trafił
do zespołu ds. prawa pracy Rady Dialogu 
Społecznego. Według związkowców obecne 
przepisy prawa pracy naruszają prawo do 
ochrony prywatności, czci i dobrego imienia 
pracowników. W świadectwie pracy nie 
mamy odnotowanej informacji o sumiennie 
przepracowanych latach, ale o dyscyplinar-
nym zwolnieniu pracownika. Teoretycznie 
nie ma to żadnych formalnych skutków dla 
kolejnego pracodawcy, ale może to być 
krzywdzące dla pracownika i powodować 
problemy z zatrudnieniem.

Wyścig kolarski 
„Solidarności” 
na antenie TVP
NSZZ „Solidarność” i Telewizja Polska podpi-
sały list intencyjny ws. organizacji Wyścigu 
Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków. 
Zgodnie z nim 28. edycja wyścigu będzie miała 
dużo większą oprawę telewizyjną niż dotych-
czas. List w imieniu Telewizji Polskiej podpisał 
Jacek Kurski, a w imieniu NSZZ „Solidarność” 
Waldemar Krenc, szef Regionu Łódzkiego, 
a jednocześnie organizator wyścigu.
Tegoroczny 28. wyścig rozpocznie się 28 
czerwca w Łodzi i przejedzie trasą: Zduńska 
Wola, Tomaszów Mazowiecki, Kielce, Radom, 
Stalowa Wola, Mielec, Krosno, Świdnik. Meta 
1 lipca w Lublinie.

„Tygodnik Solidarność” 
wśród liderów cytowalności 
tygodników

W najnowszym rankingu tygodników ogól-
nopolskich „Tygodnik Solidarność” znalazł 
się już w pierwszej dziesiątce najchętniej 

6 miliardów złotych
Na tyle straty budżetu państwa  
z tytułu nielegalnego wykonywa-
nia pracy przez 600 tysięcy osób  
oszacował główny inspektor 
pracy Roman Giedrojć, przed-
stawiając w Sejmie sprawozda-
nie z działalności Państwowej 
Inspekcji Pracy za 2016 rok. 

Liczba 
miesiąca

Europejskie strategie 
związków zawodowych
Organizowanie pracowników, rokowania 
zbiorowe i budowanie sojuszy – to najważ-
niejsze punkty strategii związków zawo-
dowych, omawiane w Sesimbrze podczas 
lutowego seminarium zorganizowanego 
przez ETIU i Europejską Konfederację Związ-
ków Zawodowych.
Podczas seminarium analizowano dwa naj-
ważniejsze trendy, które zdaniem naukowców 
z ETUI będą kształtować rynek pracy w 
najbliższej przyszłości. Są nimi robotyzacja 
i digitalizacja oraz zmiana klimatyczna.  
Dyskusja dotyczyła wpływu wskazanych 
procesów na relacje pracodawca – pracow-
nik. Jest to szczególnie interesujące, gdy 
spojrzeć na trend polegający na zatrudnianiu 
poprzez platformy internetowe, w którym to 
wypadku trudno zidentyfikować klasycznego
pracodawcę.
NSZZ „Solidarność” na spotkaniu repre-
zentowała Barbara Surdykowska z Biura 
Eksperckiego przy Komisji Krajowej. 
Luca Visentini, sekretarz generalny EKZZ, po-
informował, że tego typu spotkania dotyczące 
działań strategicznych i innowacyjnych będą 
kontynuowane.

cytowanych tygodników. Na pierwszym 
miejscu w tym zestawieniu plasuje się 
„Polityka”, potem kolejno: „Newsweek”, 
„Do Rzeczy”, „Wprost”, „wSieci”, „Gazeta 
Polska”, „Tygodnik Powszechny”, „Gość 
Niedzielny” i „Tygodnik Solidarność”. Z kolei 
wykres łączny „cytowań i informacji na temat 
tygodników ogólnopolskich”, mimo nieco 
innej kolejności pozostałych tygodników, daje 
„Tygodnikowi” to samo, dziewiąte miejsce 
pośród tychże mediów. Tu ranking otwiera 
„Polityka”, a następnie „Newsweek”, „Gazeta 
Polska”, „Do Rzeczy”, „Tygodnik Powszech-
ny”, „Wprost”, „wSieci”, „Gość Niedzielny” 
i „Tygodnik Solidarność”.

Apel ws. sytuacji w Teatrze 
Polskim we Wrocławiu

Kazimierz Kimso, przewodniczący Zarządu 
Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”, 
apeluje do wszystkich członków naszego 
Związku w całym kraju o podpisywanie apelu 
ws. sytuacji w Teatrze Polskim we Wrocła-
wiu. Podpisy zebrane pod apelem należy 
przesyłać na adres Regionu Dolny Śląsk NSZZ 
„Solidarność” (pl. Solidarności 1/3/5, 53-661 
Wrocław). Można także podpisać apel online, 
klikając obrazek na stronie Regionu Dolny 
Śląsk NSZZ „Solidarność” http://solidarnosc.
wroc.pl.
Regionalny Komitet Protestacyjny Regionu 
Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” w apelu do-
maga się od zarządu i marszałka wojewódz-
twa dolnośląskiego odstąpienia od decyzji 
o odwołaniu dyrektora Teatru Polskiego we 
Wrocławiu Cezarego Morawskiego. W apelu 
czytamy m.in.: W ostatnich tygodniach 
miały miejsce bulwersujące społeczeń-
stwo wydarzenia w Teatrze Powszechnym 
w Warszawie. Mające tam miejsce profanacje 
symboli religijnych (krzyża i postaci św. Jana 
Pawła II) i narodowych (flagi) oraz nawoły-
wania do popełnienia mordu na polityku, nie 
mają w naszym mniemaniu nic wspólnego 
ze sztuką. To po prostu karczemne wybryki 
ludzi chcących zdobyć popularność i zaistnieć 
poprzez skandal. Podobne zdarzenie, mniej 
nagłośnione, miało miejsce we Wrocła-
wiu w sztuce dyplomowej aktorów PWST. 
W przedstawieniu „Szantaż” młodzi ludzie 
epatują publiczność ordynarnymi wulgary-
zmami i wyuzdanym erotyzmem.
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W numerze między innymi:

– Nie jesteśmy dużą organizacją związkową, ale staramy się 
wpływać pozytywnie na pracodawcę, aby poprawić warunki 
i komfort pracy zatrudnionych u nas osób. W naszym zaangażo-
waniu siła – mówi Jerzy Grys, przewodniczący Komisji Zakłado-
wej NSZZ „Solidarność” przy GPEC Tczew sp. z o.o.

Siłą Związku jest zaangażowanie, str. 9
Pracownicy Opery Bałtyckiej domagają się podwyżek i przestrze-
gania regulaminu pracy. Po rocznym impasie w negocjacjach, 
próbach mediacji ciągnących się od jesieni ub.r., zmianie dyrek-
tora i spotkaniu z marszałkiem województwa pracownicy Opery 
Bałtyckiej przystąpili do strajku. 

Strajk w Operze Bałtyckiej?, str. 11

Zapowiadana przez PiS jeszcze podczas kampanii wyborczej re-
wolucja w ochronie zdrowia „ślimaczy się”. I choć „Solidarność” 
popiera większość rozwiązań proponowanych przez ten rząd, 
krytykuje tempo zmian. 

Żółwie tempo zamiast rewolucji, str. 12

Wojciech Książek, przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, mówi o sieci szkół 
i problemach związanych z reformą oświaty.

Chronić polską szkołę, str. 14

W naszym przeglądzie europejskich systemów emerytalnych po 
podróży za Odrę zaglądamy do północnego (przez Bałtyk) sąsia-
da Polski – Szwecji. To, podobnie jak Niemcy, jeden z pionierów 
powszechnych systemów emerytalnych. 

Emerytury w Szwecji, str. 19

Zarząd Regionu Gdańskiego: 
Trzeba zmierzyć się ze swoją 
przeszłością

Członkowie Regionu Gdańskiego NSZZ „Soli-
darność”, obradujący 6 lutego br. w siedzibie 
„Solidarności”, przyjęli stanowisko w sprawie 
potwierdzenia przez ekspertów autentyczno-
ści podpisów Lecha Wałęsy na dokumentach 
SB. „Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” z przykrością przyjmuje do 
wiadomości potwierdzenie przez ekspertów 
z Instytutu Ekspertyz Sądowych faktu współ-
pracy Lecha Wałęsy z peerelowską „bezpieką” 
w latach siedemdziesiątych XX wieku. Szko-
da, że w ciągu kilkudziesięciu lat pierwszy 
przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego 
i Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nie 
potrafił zmierzyć się ze swoją przeszłością”
– czytamy w przyjętym stanowisku. Związ-
kowcy podkreślili również, że sprawa ta nie 
powinna być wykorzystywana do ataków na 
Instytut Pamięci Narodowej i naukowców.

Chcemy mieć wpływ 
na Fundusz Pracy 
i ubezpieczenie od 
bezrobocia
W Radzie Dialogu Społecznego powstał 
podzespół autonomiczny ds. reformy rynku 
pracy. Przedstawiciele wchodzących w jego 
skład organizacji związkowych oraz pracodaw-
ców na swoim pierwszym spotkaniu mówili 
o konieczności analizy projektów dotyczących 
polityki państwa w zakresie rynku pracy, ale już 
na wstępnym etapie, a nie gdy są praktycznie 
gotowe. Wskazane byłoby wprowadzenie 
ubezpieczenia od bezrobocia. Czy czeka nas 
zmiana filozofii urzędów pracy? Wśród pro-
blemów dotyczących pieniędzy na aktywizację 
bezrobotnych pojawiła się kwestia Funduszu 
Pracy. Związki zawodowe i pracodawcy chcieli-
by mieć wpływ na zarządzanie jego środkami. 
Tymczasem są one nadal zamrażane przez 
ministra finansów i do tego wydawane na cele
niekoniecznie zgodne z ustawowymi celami fun-
duszu. Chodzi o finansowanie staży pielęgniar-
skich i lekarskich, świadczeń przedemerytalnych 
czy realizację ustawy „za życiem”.

Upoważnienie dla organizacji 
związkowych w oświacie
Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” podjęło decyzję dotyczącą 
upoważnienia organizacji związkowych „S” 
pracowników oświaty i wychowania do 
opiniowania założeń lub projektów aktów 
prawnych. Warto z tego mądrze korzystać dla 
dobra nauczycieli i pracowników administra-
cji, a nie dla wygody urzędników.

O pracownikach cywilnych 
MON
8 lutego w Warszawie odbyło się posiedzenie 
Rady Sekcji Krajowej Pracowników Cywilnych 
MON NSZZ „Solidarność”. Wiodące tematy 
to postulat podwyżki płac dla pracowników 
budżetowych zapowiadanej przez MON na 
2017 rok, jak i sygnalizowane zmiany w Po-
nadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. 
Została omówiona sytuacja pracowników 

MON i najważniejsze problemy występujące 
w zakładach, instytucjach i jednostkach 
podległych ministrowi obrony narodowej. 
Przekazano informacje o stanie realizacji 
uchwał i stanowisk ostatniego WZD Sekcji 
Krajowej Pracowników Cywilnych MON NSZZ 
„Solidarność” z 27-28 października ub.r. oraz 
Kongresu i Rady Sekretariatu Służb Publicz-
nych. W odniesieniu do skomercjalizowanych 
wojskowych przedsiębiorstw wskazano na 
brak dialogu ze strony zarządu Polskiej Grupy 
Zbrojeniowej z Sekcją Krajową – co wymagać 
będzie interwencji na szczeblu ogólnokrajo-
wym. W czasie posiedzenia rady szczegółowo 
zapoznano się z sytuacją w 108 Wojskowym 
Szpitalu w Ełku i w Muzeum Wojska Polskie-
go w Warszawie oraz w Stoczni Marynarki 
Wojennej w Gdyni. W posiedzeniu rady sekcji 
uczestniczył przewodniczący Sekretariatu 
Służb Publicznych Jerzy Wielgus, a przedtem 
delegacja NSZZ „Solidarność” spotkała się 
z Bartłomiejem Grabskim, pełnomocnikiem 
ministra obrony narodowej ds. współpracy ze 
związkami zawodowymi.

Konkurs muzyczny „Polska 
– moje miejsce, mój kraj”
Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
organizuje po raz piąty wojewódzki konkurs 
muzyczny „Polska – moje miejsce, mój kraj”. 
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie 
www.solidarnosc.gda.pl. Czas zgłaszania 
udziału – do 15 marca. Finał przewidziany 
jest na maj tego roku. Osobą odpowiedzialną 
organizacyjnie za sprawy konkursu jest Anna 
Kocik, zastępca przewodniczącego Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
Regionu Gdańskiego.

Spotkanie emerytów 
z „Remontowej”

W tłusty czwartek (23 lutego), przy pączkach 
i kawie, w sali Akwen na swoim cyklicznym 
zebraniu spotkali się emeryci – członkowie 
Związku z Koła Emerytów NSZZ „Solidarność” 
Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. Józefa 
Piłsudskiego.
Henryk Gielniak, przewodniczący koła, 
przekazał informację o planowanych na ten 
rok wycieczkach i wyjazdach. W planach są 
wycieczki do Torunia, Uniejowa, Jantara, 
Szklarskiej Poręby (z wypadem do Drezna 
i Skalnego Miasta) oraz do Chorwacji.
Jan Klassa, przewodniczący Rady Sekcji 
Emerytów i Rencistów Regionu Gdańskiego 
„S” poinformował o marcowej waloryzacji 
świadczeń i krótko zrelacjonował spotkanie 
z prof. Marcinem Zielenieckim, podsekreta-
rzem stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, które miało miejsce 
podczas posiedzenia Zarządu Regionu Gdań-
skiego „S” w styczniu br.
Dziadek Emilii Lange podziękował za 
przekazanie 1 procenta podatku za 2015 rok 
dla swojej wnuczki, która choruje i wymaga 
długiej i kosztownej rehabilitacji. Ponowił 
apel o przekazywanie 1 procenta za rok 
2016. W poz. 37 w formularzu PIT należy 
wpisać nr KRS 00001866434, a w poz. 139 
cel szczegółowy: 1% Emilia Lange 140/L.
Zawiązała się także inicjatywa pomocy w wy-
pełnianiu rozliczeń podatkowych i przesyłaniu 
ich elektronicznie do urzędów skarbowych 
(należy w celach autoryzacyjnych przynieść 
rozliczenie za rok 2015), jeżeli będą potrze-
bujący, mogą taką pomoc uzyskać. Można 
się w tej sprawie telefonicznie kontaktować 
z Henrykiem Gielniakiem, tel. 600 741 281.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 marca 
Szkolenie skarbników 9-10 marca
Nowelizacja prawa pracy – Oddział Wejherowo 14 marca 
Nowelizacja prawa pracy – Oddział Tczew 15 marca
Szkolenie dla organizacji związkowych z Regionalnej Sekcji 
Oświaty i Wychowania. (Jastrzębia Góra)

 24-26 marca 

Profesjonalizm organizacji związkowej – II część szkolenia 
Rozwój związku. (Jastrzębia Góra)

24-26 marca 

Zakładowe komisje rewizyjne 30-31 marca

Harmonogram szkoleń:  
marzec 2017 r. 

Ważne terminy dla organizacji 
związkowych
Przypominamy o ustawowych terminach składania sprawozdań w urzę-
dach skarbowych.
WAŻNE:
Decydującą datą jest data podjęcia uchwały zatwierdzającej sprawozda-
nia (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa).
Jeżeli data podjęcia uchwały jest przed 31 marca 2017 roku – komplet (CIT-
-8,CIT-8/O, sprawozdania) składa się do 10 dni od daty uchwały.
Jeżeli data podjęcia uchwały jest po 31 marca 2017 roku, CIT-8, CIT-8/O, 
należy składać do 31 marca 2017 roku; pozostałe sprawozdania składa się do 
10 dni od daty uchwały, ale nie później niż do 30 czerwca 2017 roku.
PIT 11 i PIT 8C – rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób fizycz-
nych należało złożyć do urzędu skarbowego do 31 stycznia 2017 roku w 
formie papierowej, a w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifi-
kowanego podpisu elektronicznego do 28 lutego 2017 roku. Także do 28 
lutego 2017 roku należało wysłać te rozliczenia podatnikom.
Informacje: Tadeusz Grubich (Dział Szkoleń ZRG) – pok. 117,  
tel. 58 308 42 76

Do walki z łamaniem prawa pracy ruszyła Państwowa Inspekcja 
Pracy, przy wsparciu NSZZ „Solidarność”. 1 lutego na stronie 
www.tysol.pl został uruchomiony formularz, na którym można 
zgłaszać przypadki nieprzestrzegania ustawy dotyczącej mini-
malnej płacy godzinowej.

13 zł… i nie kombinuj!, str. 6
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Sprawa nie została jeszcze 
całkowicie zamknięta. 
Do rozpatrzenia przez 

sąd czekają sprawy z pozwu 
cywilnego związane z ar-
tykułami opublikowanymi 
w „Newsweeku” – podkreśla 
w rozmowie z tysol.pl Piotr 
Duda, przewodniczący NSZZ 
„Solidarność”.

Osobne sprawy wytoczy-
ła tygodnikowi „Newsweek” 
spółka Decom, do której należy 
m.in. ośrodek w Kołobrzegu.

– Warto podkreślić, że De-
com sp. z o.o. również wygrał 
swoją sprawę z „Newswe-
ekiem” w Sądzie Apelacyj-
nym, w której chodziło m.in. 
o zarzut zatrudniania w Bał-
tyku pracowników na umowy 
śmieciowe – dodaje szef „So-
lidarności”.

Wyrok dotyczący zamiesz-
czenia sprostowania wydał Sąd 
Apelacyjny w Warszawie. Tym 
samym zmienił on orzeczenie 
Sądu Okręgowego w Warsza-
wie z marca ubiegłego roku. Sąd 
Apelacyjny uwzględnił w głów-
nej mierze pozew złożony przez 
szefa „Solidarności” i nakazał 
naczelnemu tygodnika „New-
sweek” red. Lisowi zamiesz-
czenie sprostowania ułożonego 
przez Piotra Dudę co do „nie-
prawdziwych i nieścisłych” po-
danych tam informacji. Ponadto 
sąd zdecydował, że pozwany ma 
ponieść ponad 2 tysiące złotych 
kosztów procesu.

Zgodnie z wyrokiem sądu 
w tygodniku red. Lisa ma zostać 
opublikowane sprostowanie, 
w którym przewodniczący „So-
lidarności” napisał, że nieprawdą 

były informacje m.in. o tym, że 
bywał w ośrodku kilka razy pry-
watnie, ponieważ prywatnie był 
tylko raz, a także treści dotyczące 
alkoholi, ryb, ręczników, karmy 
dla psa oraz o tzw. wstawkach 
do pokoju i zamawianiu kutra. 
Nieścisła była także informacja 
„Newsweeka”, że Piotr Duda 
przyjeżdżał do ośrodka w Koło-
brzegu „w sezonie”, ponieważ 
w tym okresie był tylko raz.

Sąd Apelacyjny zmienił 
nieznacznie treść sprostowa-
nia. Usunął z niego zdanie, 
że nie jest prawdą, iż szef 
„Solidarności” przebywał 
„na wczasach w luksusowym 
apartamencie”. Sędzia Sądu 
Apelacyjnego Małgorzata Ku-
racka, wyjaśniając taką decy-
zję wskazała, że zdanie to „nie 
nadawało się do zamieszcze-
nia”, gdyż sprostowanie musi 
się odnosić do faktów, a nie do 
ocen. Od wyroku sądu można 
złożyć skargę kasacyjną do 
Sądu Najwyższego.

Izabela Kozłowska 

Tomasz Lis musi 
przeprosić Piotra Dudę 

„Newsweek” ma zamieścić sprostowanie sformułowane 
przez Piotra Dudę dotyczące artykułów opublikowanych 
w tygodniku redaktora Tomasza Lisa na temat pobytów 
przewodniczącego NSZZ „Solidarność” w sanatorium Bał-
tyk w Kołobrzegu. Wyrok jest prawomocny. 

– 27 lutego odbyły się wy-
bory nowych władz w gdań-
skim oddziale „Solidarności” 
w Biedronce. Dlaczego zdecy-
dowała się Pani kandydować 
na funkcję przewodniczą-
cej?

– Przynależność do związ-
ku zawodowego jest korzystna 
dla pracownika, może uzyskać 
pomoc w wielu sprawach. Do 
NSZZ „Solidarność” wstąpi-
łam rok temu. Był moment, że 
Związek mi bardzo pomógł, 
teraz chcę sama pomagać in-
nym. Do kandydowania na 
funkcję przewodniczącej na-
mówili mnie koleżanki i ko-
ledzy z pracy. Mam nadzieję, 
że podołam wyzwaniu. Wiem, 
że muszę się dużo nauczyć, 
dlatego swoją działalność roz-
pocznę od szkoleń, a także od 
słuchania ludzi. Chcę wiedzieć, 

jakie są ich problemy i w czym 
jako związkowiec mogłabym 
im pomóc.

– Jakie są obecnie najważ-
niejsze problemy pracowni-
ków Biedronki?

– Najważniejszy jest system 
premiowania. Regulacje, które 
weszły od stycznia, nas nie za-
dowalają i może się okazać, że 
pracownicy niewielu sklepów 
otrzymają premie. Chcemy na ten 
temat rozmawiać z pracodawcą.

– Problem wielu placówek 
handlowych to duża rotacja 
pracowników.

– Nie wszędzie. W skle-
pie, w którym pracuję, załoga 
jest stała. To, czy ludzie chcą 
pracować w danym miejscu, 
w dużym stopniu zależy od at-
mosfery i organizacji pracy.

– Silny Związek to w spo-
rej mierze taki, który ma dużo 

członków. Jak zamierza Pani 
zwiększyć liczbę członków 
„Solidarności” w Biedronce?

– W sklepie, w którym 
pracuję, na 18 pracowników 
11 należy do „Solidarności”. 
W najbliższym czasie będę 
chciała się spotkać ze związ-
kowcami i pracownikami po-
szczególnych sklepów w na-
szym regionie i rozmawiać 
z nimi. Bo, jak już powiedzia-
łam, przede wszystkim trzeba 
słuchać ludzi.

(mk)

Po pierwsze, słuchać ludzi
Rozmowa z BEATĄ DAHM, nową przewodniczącą 
Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” Gdańsk 
w Jeronimo Martins Dystrybucja SA
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Od 1 marca br. emerytury i renty zostały 
podwyższone zgodnie ze wskaźnikiem na po-
ziomie 0,44 proc. Świadczenia emerytalno-ren-
towe zostaną podniesione o co najmniej 10 zł, 
a renty z tytułu częściowej niezdolności do pra-
cy o 7,50 zł.

Od 1 marca 2017 r. wysokość najniższej 
emerytury wzrosła z 882,56 zł do poziomu 
1000 zł brutto. Spowodowało to wzrost kwot 
wolnych od potrąceń, które obowiązują przy 

egzekucji dokonywanej ze świadczeń z ubez-
pieczenia społecznego w razie choroby i ma-
cierzyństwa. Kwota wolna od potrąceń to 
taka kwota świadczenia, która jest chroniona 
przed zajęciem komorniczym i wynosi, w za-
leżności od rodzaju egzekwowanej należno-
ści, 50 proc. lub 60 proc. najniższej emerytu-
ry. Od lipca 2017 r. kwota wolna od potrąceń 
ma wynosić 75 proc. najniższej emerytury.

Maria Szwajkiewicz

Waloryzacja rent i emerytur 2017 r.

Wicepremier Mateusz Morawiecki był gościem ostatniego 
posiedzenia Komisji Krajowej w Gdańsku. W swoim wy-
stąpieniu – jak donoszą media – podkreślał konieczność 

społecznej i gospodarczej solidarności, chwalił 500+ i podniesienie 
płacy minimalnej. I dobrze – tym bardziej że jednocześnie podpisa-
no porozumienie wynegocjowane z pracownikami instytucji skar-
bowych w sprawie zabezpieczenia interesów i praw pracowników 
przy tworzeniu jednolitej Krajowej Administracji Skarbowej. Ale 
niemal jednocześnie do Związku trafił projekt czterech ustaw two-
rzących tzw. Konstytucję dla biznesu, która od kilku tygodni jest 
reklamowana przez PiS i wicepremiera Morawieckiego.

Wiele zawartych tam propozycji jest potrzebnych i – jak sądzę 
– akceptowanych przez „S”. Należą do nich na pewno ograniczenie 
biurokracji, „ulgi na start”, wprowadzenie działalności nierejestro-
wej dla miniprzedsiebiorców, likwidacja REGON-u, utworzenie 
Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy itp. Niemniej istotnym zagro-
żeniem dla całej gospodarki jest omijanie prawa i wszelkiego typu 
patologie w relacji między pracodawcą i pracownikiem prowadzące 
często do nieuczciwej konkurencji. Z tego powodu Konstytucja dla 
biznesu, ułatwiając i upraszczając prowadzenie działalności gospo-
darczej, nie może otwierać furtek dla nieuczciwych przedsiębiorców 
i ułatwiać omijanie prawa pod hasłem swobody działalności.

Tym może grozić m.in. propozycja, by o zamierzonej kontroli 
uprzedzać pracodawcę co najmniej siedem dni przed jej rozpo-
częciem (art. 47). W praktyce oznacza to, że np. Państwowa In-
spekcja Pracy nie będzie mogła udowodnić wielu naruszeń praw 
pracowniczych, w tym tak groźnych, jak praca na czarno. Wpro-
wadzone niedawno i popierane przez „S” rozwiązanie obligujące 
do zawarcia umowy o pracę przed jej rozpoczęciem stanie się fik-
cją, podobnie jak zapowiadana przez PIP kontrola przestrzegania 
zasady wypłaty 13 zł/godz. w przypadku umów zleceń. Nawet 
przy zastosowaniu któregoś z wyjątków jako przyczyny kontroli 
bez uwzględnienia 7-dniowego uprzedzenia, przedsiębiorca może 
wnieść na mocy art. 58 sprzeciw, który automatycznie wstrzymuje 
kontrolę. Jeżeli i to nie pomoże, wstrzymać kontrolę na mocy usta-
wowych uprawnień może odgórnie tzw. rzecznik przedsiębiorców 
powołany odrębną ustawą. Trudno przy tym zrozumieć, dlaczego 
uczciwy przedsiębiorca miałby obawiać się rozpoczęcia kontroli 
bez 7-dniowego okresu uprzedzenia. Rodzi się zatem przypusz-
czenie, że ustawodawca chce dać czas na swoiste „wyczyszczenie” 
działalności przez nieuczciwych przedsiębiorców.

Zastanawiające zresztą, że projektodawca konstytucji nigdzie nie 
wskazał na naruszanie praw pracowniczych jako wyjątku uzasadniają-
cego kontrolę. Tę tendencję zauważyć można także w obszernym uza-
sadnieniu do projektu ustawy, gdzie wymienia się wiele zasad przyświe-
cających jego twórcom, również pomijając właściwe relacje pracodawca 
– pracownik. Widać to wyraźnie w przywołaniu „zasady uczciwej 
konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych inte-
resów innych przedsiębiorców i konsumentów”. A gdzie interes i pra-
wa pracownicze? Chyba że zawierają się w „dobrych obyczajach”!

Wreszcie zasadnicze wątpliwości budzi ustanowienie specjal-
nej Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz rzecznika 
przedsiębiorców (art.73). Już dziś organizacje pracodawców co-
raz częściej skupiają się nie na dialogu, a na swoistym lobbingu 
korzystnych dla nich rozwiązań prawnych i administracyjnych 
w kręgach parlamentarno-rządowych. Powołanie speckomisji taką 
sytuację może spotęgować. Wprawdzie w uzasadnieniu projekto-
dawcy zastrzegają wyraźny rozdział kompetencji między Komisją 
Wspólną a Radą Dialogu, ale w praktyce jest to idea fix. Wów-
czas nasuwa się prosty wniosek – aby zachować konstytucyjną 
równowagę między partnerami społecznymi należy równolegle 
powołać komisję wspólną między rządem a reprezentacją pracow-
ników i rzecznika ich interesów. Jak się to ma do idei wzmocnienia 
Rady Dialogu Społecznego?

Jacek Rybicki

Konstytucja  
dla biznesu przeciw 
pracownikom?
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i œmIesZno, i strAszno
Jak ¿yæ
za 10 tys. z³?
Nie ma tygodnia, by media nie donosiły o kolej-
nym przedstawicielu stanu sędziowskiego, który 
„zapomniał” zapłacić za towar w sklepie. Można 
by pomyśleć, że to jakaś epidemia kleptomanii 
zapanowała wśród przedstawicieli nadzwyczaj-
nej kasty ludzi. Prawda okazuje się inna, kradną 
nie pod wpływem zaburzenia psychicznego, ale 
z biedy. Bo, jak stwierdziła ostatnio prezes Sądu 
Najwyższego, „za te ok. 10 tysięcy brutto dobrze 
żyć można tylko na prowincji”.

Marek wiedzia³,
nie powiedzia³

W starciu komisji śledczej ds. Amber Gold 
z prokurator BARBAR¥ KIJANKO na razie 
jest 0:2 dla chorowitej przedstawicielki orga-
nów ścigania. Kluczowy świadek w sprawie, 
jakim jest gdańska prokurator, już po raz drugi 
nie stawił się przed sejmową komisją. Przybył 
natomiast MAREK BELKA, były prezes 
Narodowego Banku Polskiego, który stwierdził, 
że co prawda od początku wiedział, że Amber 
Gold to oszustwo, ale nie poinformował o tym 
prokuratury. – A o czym tu było informować. 
Przecież trochę oleju posiadający w głowie 
człowiek, jak spojrzał na reklamę, która obiecu-
je gwarantowany dochód 13 proc., to już wia-
domo było, że to jest gruby przekręt – mówił 
przed komisją były szef NBP. Na pewno oleju 
w głowie nie mieli ci wszyscy, którzy przez lata 
stawiali na Marka Belkę.

Ale w jakiej
sprawie?

Protesty KOD-u z każdą kolejną manifestacją 
wyglądają coraz mizerniej. Trudno się dziwić, 
gdy już tacy ich uczestnicy jak RYSZARD 
PETRU nie bardzo są nimi zainteresowani, 
a w każdym razie ich nie ogarniają. Przykładem 
niech będzie wywiad, jakiego udzielił szef 
partii z kropką dziennikarzowi RMF FM.
– W sobotę nie planuję protestować. Ja 
osobiście – mówił Ryszard Petru. – Ale w którą 
sobotę? – spytał się po chwili.
– Najbliższą – odpowiedział dziennikarz.

– Niech pan powie, o którym proteście pan 
mówi.
– Tym, który organizowany jest w wielu mia-
stach: w Warszawie, Katowicach...
– No to niech pan powie jeszcze, o jaki protest 
chodzi.
– Strajk obywatelski organizowany przez KOD.
– Gdyby pan był jeszcze uprzejmy przypo-
mnieć, w jakiej sprawie – dopytywał lider.
Nowoczesnej…

Bo by³o za duszno
i za jasno
Dobrze pożyje sobie za to RYSZARD 
BOGUCKI, któremu znany sędzia IGOR 
TULEYA zasądził ponadćwierćmilionowe 
odszkodowanie za to, że jako niesłusznie 
podejrzany o nakłanianie do zabójstwa gen. 
MARKA PAPA£Y znalazł się w areszcie 
i był kwalifikowany jako więzień niebezpiecz-
ny. Zdaniem sędziego Tuleyi warunki w aresz-
cie były „nierzadko na pograniczu tortur”. 
Tortury miały ponoć polegać na „pozbawianiu 
snu poprzez zapalanie światła czy umiesz-
czeniu w dusznych celach aresztu Warszawa-
-Mokotów”. Jeśli wyrok zostanie utrzymany, 
to Bogucki będzie mógł w pełni skorzystać 
z zasądzonego zadośćuczynienia, gdy odsiedzi 
karę 25 lat więzienia za inne zabójstwo.

Katolik ³atwy cel
Gdy bohater „Misia” STANIS£AWA BAREI 
po spektaklu teatralnym stracił wszystkie 
włosy, jeden z jego kolegów stwierdził, że 
w życiu nie pójdzie do teatru. Okazuje się, że 
i dzisiaj pójście do przybytku Melpomeny łączy 
się z dużym ryzykiem. Niestety, część pseudo-
artystów cierpiących na niemoc twórczą, nie 
mogąc samemu wymyślić nic oryginalnego, 
stosuje prostą, a wręcz prostacką metodę na 
rozgłos. Wystarczy opluć i zszargać ważne dla 
Polaków wartości, a sukces artystyczny gotowy. 
Szczególnie wdzięcznym tematem jest Kościół 
katolicki: ryzyko żadne w porównaniu z innymi 
religiami – nikt głowy (dosłownie) nie utnie. 
A poklask „Wyborczej” i TVN-u murowany. Do 
tego za pieniądze tych głupich katolików.

Ile kurczaka
w kurczaku?
Ostatnio w ogniu krytyki znalazła się fastfoodo-
wa sieć SUBWAY. Testy wykazały, że serwo-
wane przez nią w kanapkach kurczaki tylko 
w połowie składają się z mięsa. A co jest tą dru-
gą połową? No, jeśli kilka procent to przyprawy 
i marynaty, to nieźle, a wręcz bardzo dobrze, ale 
w rzeczonej sieciówce wyniki badań wskazały, 
że w jednej z serwowanych kanapek z kur-
czakiem z pieca było raptem 53,6 proc. DNA 
kurczaka, z kolei w drugiej już tylko 42,8 proc. 
DNA. Resztę stanowiła soja. Firma natomiast 
twierdzi, że receptura porcji kurczaka przewidu-
je najwyżej 1 proc. zawartości białka sojowego 
służącego jedynie do zachowywania odpowied-
niej tekstury i wilgotności produktu. Te badania 
robiono w Kanadzie (jak jest w Subwayu 
w Polsce, możemy się tylko domyślać), ale u nas 
nagminnie oszukuje się w przypadku masła czy 
wędlin (słynne mięso oddzielane mechanicznie), 
mamy maślane ciastka bez masła, za to z olejem 
palmowym. Oj, długo by wymieniać. A żyć i jeść 
trzeba…

oprac. (mk), zilustrował Dobosz Jan

PYTANIE MIESIĄCA

Czy wzrost płacy 
minimalnej wpłynął 
na wynagrodzenia
w Państwa firmie?

EDMUND ZIELIŃSKI, Komisja 
Zakładowa NSZZ „Solidarność”, 
Szpital dla Psychicznie i Nerwowo 
Chorych w Starogardzie Gd.

– Część pracowników nie otrzymuje pensji 
w wymiarze płacy minimalnej. By wypełnić 
ustawowy wymóg 2 tysięcy złotych brutto, 

otrzymują oni dodatek motywacyjny. Dotyczy to, niestety, 
coraz większej liczby pracowników z pionu pomocniczego, 
czyli salowych, pracowników kuchni i personelu pomocnicze-
go. Wytworzył się taki paradoks, że osoby z długim stażem, 
premiowane za swoją pracę, tego dodatku wyrównawczego 
nie otrzymują. Stąd ich niezadowolenie, gdyż w efekcie tracą, 
mimo że przepracowali sporo lat i są doświadczonymi pra-
cownikami. Problem zniknąłby samoczynnie przez rozwią-
zania systemowe. Czekamy na nie. Utrzymywanie sytuacji, 
w której pracownik z odpowiednią wysługą lat, pracując 
w pełnym wymiarze, zarabia 2 tysiące złotych brutto, jest nie 
do przyjęcia. Ale to już temat wzrostu płac. Warto zastano-
wić się, czy dodatek za wysługę lat powinien być objęty ową 
granicą 2 tysięcy złotych. Moim zdaniem, podobnie jak do-
datek za pracę w nocy, nie powinien być doliczany do płacy 
minimalnej.

PIOTR MADEJ, Komisja 
Międzyzakładowa NSZZ 
„Solidarność”, Wojewódzka 
Stacja Sanitarno-
-Epidemiologiczna w Gdańsku

– Po podwyżkach rzędu 150 złotych 
z kwietnia ub.r. osób korzystających z do-

datku wyrównawczego przy wypłacie praktycznie u nas nie 
ma. Na podwyżkę czekaliśmy blisko dekadę. Teraz czekamy 
na rozwiązania systemowe, które mają wejść w życie od lip-
ca br. Kolejna kwestia to dodatek za wysługę lat, który jest 
składnikiem wynagrodzenia. Nie powinien on być ujmowany 
przy wyliczeniach płacy minimalnej uprawniającej do dodat-
ku wyrównawczego.

URSZULA LEWANOWSKA, Komisja 
Zakładowa NSZZ „Solidarność” 
w MOPS Gdynia

– Problem płacy minimalnej w naszej 
ważnej miejskiej jednostce zniknął w wyniku 
trudnego dialogu. Nie obyło się bez burzli-
wych negocjacji. Sytuacja była dramatyczna. 

Przed dwoma laty kwestie płacowe stanęły na ostrzu noża. 
W połowie ubiegłego roku wynegocjowaliśmy podwyżki 
w transzach. Pierwsze 150 złotych otrzymaliśmy w czerwcu. 
W tym roku na lutowym spotkaniu z wiceprezydentem Gdyni 
Michałem Guciem, odpowiedzialnym za sferę pomocy spo-
łecznej, otrzymaliśmy zapewnienie o kolejnej takiej podwyżce 
w czerwcu tego roku, a w roku 2018 będzie to dalsze 100 
złotych.

ANNA ZAGÓRSKA, Komisja 
Zakładowa NSZZ „Solidarność” 
w Zakładach Porcelany Stołowej 
„Lubiana” w Łubianie

– Większość spośród pracowników pro-
dukcyjnych otrzymuje płacę minimalną. Ma 
na to wpływ zarówno lokalny rynek pracy, 

jaki i uwarunkowania naszego przedsiębiorstwa. Z zadowo-
leniem przyjęliśmy więc ustawowe 2 tysiące złotych. Nie było 
i nie ma problemu z regularnością wypłat, pieniądze są co 
miesiąc na koncie w terminie.

oprac. (asg)
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ZWIĄZEK

Wypożyczenie munduru za 5 zł na godzinę, odkurzacza za 500 zł na miesiąc, nakładanie kar 
za fikcyjne spóźnienia – tak radzą sobie „pomysłowi”, a naprawdę nieuczciwi, pracodawcy 
z minimalną stawką godzinową, która obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku. Do walki z ła-
maniem prawa pracy ruszyła Państwowa Inspekcja Pracy, przy wsparciu NSZZ „Solidarność”. 
1 lutego na stronie www.tysol.pl został uruchomiony formularz, na którym można zgłaszać 
przypadki nieprzestrzegania ustawy dotyczącej minimalnej płacy godzinowej.

umowę zlecenie stanowi powód 
do zatrudniania na podstawie 
umów o pracę, a nie umów zle-
cenia czy samozatrudnienia.

A jednak kombinują
Niestety, nie wszyscy pra-

codawcy stosują się do nowych 
regulacji. Wprowadzenie obo-
wiązkowej stawki godzinowej 
ujawniło to, o czym związki za-
wodowe mówiły od dawna, czyli 
patologie polskiego rynku pracy. 
Katalog pomysłów na obejście 
prawa jest duży. Począwszy od 
zaniżania liczby godzin pracy, 
poprzez wypożyczanie za opłatą 
(i to słoną) odkurzaczy sprzątacz-
kom, mundurów strażnikom, po 
opłacanie posiłków, które należą 
się pracownikom. Można też do-
stać karę za fikcyjne spóźnienie. 
Dość częste jest zastępowanie 
umów zlecenia umowami o dzie-
ło (które nie są objęte stawką 
godzinową), zatrudnianie na 
czarno czy oficjalne wypłacanie 
minimalnej stawki godzinowej, 
ale przy zatrudnieniu na niepełny 
etat – pracownik pracuje w peł-
nym wymiarze godzin, a więc 
faktyczna stawka godzinowa 
wynosi mniej niż wymagane 13 
zł brutto.

Zgłoś nieuczciwego 
pracodawcę

Kontrolą nieprawidłowości 
i dyscyplinowaniem nieuczci-
wych pracodawców zajmuje 
się Państwowa Inspekcja Pracy, 
w której oddelegowanych zosta-
ło 60 inspektorów mających zaj-
mować się tylko przestrzeganiem 
ustawy o płacy minimalnej.

– Ruszamy do zmasowanych 
kontroli. We wszystkich podmio-
tach, które będą kontrolowane 
i gdzie będzie występowała umo-

wa zlecenie lub umowa o dzieło, 
inspektor pracy przyjrzy się, czy 
jest wypłacana stawka minimal-
na, czyli 13 zł na godzinę – mó-
wił dla radiowej Jedynki Roman 
Giedrojć, główny inspektor pra-
cy. Stwierdził również, że część 
pracodawców może nie wiedzieć 
o tym, że ta stawka wzrosła. Dla-
tego pierwszy efekt kontroli bę-
dzie edukacyjny. Inspektor pracy 
w stosunku do mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw będzie 
stosował pouczenie, jeśli przy na-
stępnej kontroli nieprawidłowości 
się powtórzą, zostanie nałożona 
kara. W skrajnych sytuacjach PIP 
będzie kierować wnioski do sądu, 
gdzie kara grzywny jest znacz-
nie wyższa i sięga aż 30 tysięcy 
złotych. Inspektorzy sprawdzą 
również, czy nie są nadużywane 
umowy cywilnoprawne.

Informacje o łamaniu prawa 
PIP czerpać będzie z trzech 
źródeł.

– Pierwsze to zainteresowane 
osoby, które wykonują pracę na 
podstawie umów zleceń. Drugie 
to sami pracodawcy, którzy nie 
chcą nieuczciwej konkurencji. 
Jestem zaskoczony zdetermi-
nowaną akcją ze strony praco-
dawców, którzy informują nas 
o nieuczciwych praktykach ze 
strony innych pracodawców. 
Trzeci kanał to związek zawo-
dowy „Solidarność” – wymienia 
główny inspektor pracy.

I właśnie na współpracę 
z NSZZ „Solidarność” bardzo li-
czy Państwowa Inspekcja Pracy.

Od 1 lutego trwa akcja pod 
hasłem „13 zł… i nie kombi-
nuj!”, której inicjatorem był 
NSZZ „Solidarność”. – Zależy 
nam przede wszystkim na infor-
macjach, gdzie dochodzi do przy-
padków nieprzestrzegania prawa, 
tak abyśmy mogli je sprawdzić 
i skutecznie zainterweniować. 

Płaca minimalna w Europie 
W styczniu 2016 r. krajowa płaca minimalna obowiązy-

wała w 22 z 28 państw członkowskich UE; wyjątkami były: 
Dania, Włochy, Cypr, Austria, Finlandia i Szwecja. W niektó-
rych krajach, np. w Austrii, stawki wynagrodzenia minimal-
nego określają branżowe układy zbiorowe pracy. 

Podstawowa krajowa płaca minimalna jest ustalana dla 
stawki godzinowej, tygodniowej lub miesięcznej i egzekwo-
wana przepisami prawa (przez rząd), często po konsulta-
cjach z partnerami społecznymi lub bezpośrednio w drodze 
krajowego porozumienia międzysektorowego. Krajowa 
płaca minimalna zwykle ma zastosowanie do wszystkich 
pracowników lub przynajmniej do przeważającej większości 
pracowników w danym państwie. Informacje na temat płacy 
minimalnej podawane są w wartościach brutto.

W Polsce obowiązują dwie stawki wynagrodzenia mini-
malnego: miesięczna (2000 zł brutto) oraz godzinowa (13 
zł brutto). 

Na dzień 1 stycznia 2016 r. miesięczne płace minimalne 
znacznie się różniły w zależności od państwa członkowskie-
go UE, sięgając od 215 euro w Bułgarii do 1923 euro w Luk-
semburgu. Krajowa płaca minimalna obowiązywała także w 
następujących krajach kandydujących: Albanii, Czarnogórze, 
byłej jugosłowiańskiej republice Macedonii, Serbii i Turcji.

Minimalne stawki płacowe
w niektórych krajach (w euro)

Państwo
Minimalna stawka (brutto)

miesięczna godzinowa

Niemcy 1498 € 8,64 €

Irlandia 1563 € 9,25 €

Francja 1480 € 9,76 €

Wlk. Brytania 1397 € 8,82€

USA 1192 € 6,88 €

Serbia 348 € 2,00 €

POLSKA 2000 zł (453 €) 13 zł (3 €)

13 ZŁ… I NIE KOMBINUJ!

Więcej za godzinę

Wprowadzenie minimalnej 
stawki godzinowej to efekt po-
rozumienia zawartego pomiędzy 
pracodawcami, związkowcami 
i przedstawicielami rządu na fo-
rum Rady Dialogu Społecznego. 
Trzeba podkreślić, że porozu-
mienia historycznego, bo po raz 
pierwszy pracodawcy zgodzili się 
z reprezentantami pracowników 
na wyraźne podniesienie płacy 
minimalnej – w tym przypadku 
godzinowej. Co więcej, strona 
rządowa poparła ten kompromis, 
godząc się jednocześnie, że prace 
zlecane z pieniędzy publicznych 
też będą wymagały większych 
nakładów. Efektem jest przyjęta 
w połowie ubiegłego roku usta-
wa wprowadzająca minimalną 
stawkę godzinową w wysokości 
12 zł, która po rewaloryzacji od 
1 stycznia 2017 roku wynosi 13 
zł brutto, co daje 9,46 zł na rękę. 
Od początku roku na pracodaw-
ców został nałożony również 
obowiązek potwierdzenia liczby 
godzin wykonywania zlecenia 
lub świadczenia usług przez pra-
cowników.

W Polsce obecnie funkcjonu-
ją dwa minimalne wynagrodze-
nia. Minimalne wynagrodzenie 
za pracę wynosi 2000 zł brutto, 
natomiast minimalna stawka za 
godzinę pracy na umowę zlece-
nie wynosi 13 zł brutto. Jeżeli 
przeliczymy minimalną stawkę 
godzinową przez ustawowe 168 
godzin pracy miesięcznie, daje 
to wynagrodzenie w wysoko-
ści 2184 zł brutto miesięcznie 
i w związku z tym jest o 184 zł 
wyższe od minimalnego wyna-
grodzenia na podstawie umowy 
o pracę. Zdaniem minister rodzi-
ny, pracy i polityki społecznej 
Elżbiety Rafalskiej to, że obecnie 
praca na etacie jest tańsza niż na 

Jestem przekonany, że wsparcie 
„Solidarności” przyczyni się do 
zwiększenia skuteczności in-
spektorów pracy – powiedział 
Roman Giedrojć. Jego zdaniem 
związkowcy najlepiej wiedzą, 
co się dzieje w zakładzie pracy 
i jest to wiedza szczególnie cen-
na w sytuacji, gdy inspektorzy 
pracy nie mają możliwości, by 
wszędzie dotrzeć.

W ciągu miesiąca trwania ak-
cji napłynęło około 250 zgłoszeń. 
– Składając zgłoszenie poprzez 
nasz formularz, należy podać 
dane zgłaszającego i oczywiście 

namiary na firmę. Dostęp do 
danych osobowych jest zabez-
pieczony, a skarżący pozostaje 
anonimowy. Składającym skar-
gę do Państwowej Inspekcji 
Pracy jest NSZZ „Solidarność” 
– mówi Marek Lewandowski, 
rzecznik Komisji Krajowej. In-
spekcja Pracy na potrzeby akcji 
wydzieliła osobny adres, na który 
„Solidarność” przesyła na bieżą-
co informacje zawierające opis 
problemu i dane firmy. Pierwsze 
efekty wspólnej akcji będą znane 
w połowie marca.

Małgorzata Kuźma
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13 ZŁ… I NIE KOMBINUJ!
28 lutego, w przeddzień Święta Żołnierzy Niezłomnych, 
prof. Krzysztof Szwagrzyk otrzymał w gdańskiej siedzibie 
NSZZ „Solidarność” tytuł Człowiek Roku 2016.

Człowiek Roku 
„Tygodnika Solidarność” 

– Kiedy ogłosiliśmy, że 
Człowiekiem Roku 2016 bę-
dzie profesor Krzysztof Szwa-
grzyk, może ktoś pomyślał – co 
ma wspólnego tygodnik, które-
go właścicielem jest związek 
zawodowy, z historykiem? To 
dwa odrębne światy. Otóż nie. 
Tygodnik przez 35 lat odkła-
mywał historię. „Solidarność” 
powstała jako wyraz upomnie-
nia się o wartości, o godność 
człowieka, o wolność i prawdę, 
także historyczną. Nikt nie zro-
bił tyle dla prawdy historycznej 
co profesor – powiedziała Ewa 
Zarzycka, redaktor naczel-
na „Tygodnika Solidarność”. 
I dodała:

– We Wrocławiu w 1990 
roku postawiono krzyże bez 
imion i bez nazwisk. To nie 
było w porządku. Trzeba było, 
jak w wierszu Herberta, po-
liczyć dokładnie, nazwać po 
imieniu i opatrzyć na drogę. 
Najskromniejszy żołnierz, ci, 
którzy leśnym pomagali, są 
ważni. Nie ma tu politykier-
stwa, nie ma podlizywania się. 
To jest obowiązek. Dziękuję, 
że na grobie „Zapory” mogę 
zapalić świeczkę. Czekamy 
na tych bohaterów. Może pan 
czuć się zmęczony, a niekie-
dy zniechęcony. Ale proszę 
pamiętać: czekamy na nich! 
Polska czeka…

– To chyba nie teraz, nie 
dla mnie. Czym zyskałem so-
bie uznanie? „Solidarność” to 
idea, to wolność, ruch, który 
stanął na drodze, którą podą-
żali Żołnierze Wyklęci. Cel był 
ten sam, Polska. W Gdańsku 
w ubiegłym roku pokazaliśmy 
na pogrzebie „Inki” i „Zagoń-
czyka”, jak powinny wyglądać 
pogrzeby naszych bohaterów 
– powiedział prof. Krzysztof 
Szwagrzyk.

Po uroczystości prof. Szwa-
grzyk odpowiadał przez godzi-
nę na liczne pytania związkow-
ców dotyczące m.in. efektów 
i harmonogramu poszukiwań 
w różnych regionach kraju. 
Człowiek Roku 2016 od kilku 
lat kieruje w IPN zespołem 
poszukiwań miejsc pochówku 
ofiar reżimu komunistyczne-
go, m.in. na „Łączce” na war-
szawskim cmentarzu Wojsko-
wym na Powązkach (od lipca 
2012 r.). Dzięki pracy zespołu 
zidentyfikowano szczątki le-
gendarnych dowódców pod-
ziemia niepodległościowego, 
znakomitych żołnierzy, m.in. 
mjr. Zygmunta Szendzielarza 
„Łupaszki”. Prace odbywają 
się również na Służewcu oraz 
na cmentarzu Bródnowskim 
w Warszawie, na Opolszczyź-
nie, gdzie prowadzi się poszu-
kiwania żołnierzy Henryka Fla-
mego „Bartka”, a w Gdańsku 
we wrześniu 2014 roku zostały 
odnalezione m.in. szczątki Da-
nuty Siedzikówny „Inki”.

W 2015 roku prof. Krzysz-
tof Szwagrzyk został odzna-
czony przez prezydenta RP 
Andrzeja Dudę Krzyżem Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia 
Polski „za wybitne osiągnię-
cia w dokumentowaniu i upo-
wszechnianiu prawdy o naj-
nowszej historii Polski”. 

(asg)

Profesor Krzysztof Szwagrzyk ze statuetką Człowieka Roku 
„Tygodnika Solidarność”.
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1 marca rano, w Narodowy 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych, członkowie Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” 
i gość Związku wicepremier 
Mateusz Morawiecki złożyli 
kwiaty na mogiłach bohaterów 
antykomunistycznego podzie-
mia zamordowanych w 1946 
r. – Danuty Siedzikówny ps. 
„Inka” i Feliksa Selmanowicza 
ps. „Zagończyk”. 

 – Żołnierze podziemia an-
tykomunistycznego oddali ży-
cie za ojczyznę. To Polska była 
dla nich największym dobrem. 
Pamiętajmy o tym – mówił 
wicepremier podczas uroczy-

Pamięć Żołnierzy Wyklętych

stości na cmentarzu Garnizo-
nowym w Gdańsku. Modlitwę 

poprowadził ksiądz arcybiskup 
Leszek Sławoj Głódź.

Skarbowy pakt

1 marca w obecności członków Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” przewodniczący Piotr Duda, Marian Banaś, szef 
Krajowej Administracji Skarbowej, wiceminister finansów, i To-
masz Ludwiński, lider Sekcji Krajowej Pracowników Skarbowych 
„S”, podpisali w imieniu NSZZ „Solidarność” oraz Ministerstwa 
Finansów porozumienie wypracowane na Radzie Dialogu Spo-
łecznego ws. zabezpieczenia praw i interesów pracowników oraz 
funkcjonariuszy administracji skarbowej przy realizacji zadań or-
ganów państwa po scaleniu służb skarbowych i powołaniu KAS. 
Następnie odbyło się spotkanie związkowców z wicepremierem 
Mateuszem Morawieckim (czytaj na str. 8).

Krajówka, w związku z kończącą się ósmą kadencją, ustaliła 
kalendarz wyborczy. Od 1 listopada br. do 31 marca 2018 r. odbędą 
się wybory władz podstawowych jednostek organizacyjnych, dele-
gatów na walne zebranie delegatów regionu, delegatów na walne 
zebranie branż. Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 r. odbędą się 
wybory władz regionów, delegatów na KZD. Do 31 października 
2018 r. będzie zwołany wyborczy KZD. Komisja Krajowa powoła-
ła też zespół mediacyjny ds. rozwiązywania konfliktów wewnątrz 
Związku w składzie: Bogdan Kubiak, Radosław Mechliński, Jerzy 
Wielgus, Tomasz Wójcik, Ewa Zydorek.
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Rewolucję w walce z bezrobociem zapowiada resort pra-
cy. Zgodnie z przygotowanymi założeniami reformy rynku 
pracy urzędy pracy mają zostać scentralizowane i przejść 
pod kontrolę administracji rządowej, dzięki czemu zyskają 
większą elastyczność i zwiększą skuteczność.

Zdaniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  
mając obecnie do czynienia z niższym bezrobociem, urzędy 
pracy powinny się bardziej skupić na osobach długotrwale 

bezrobotnych. Na aktywne formy walki z bezrobociem resort chce 
przeznaczyć w tym roku 6,6 mld zł. Chodzi o to, by były one 
wydatkowane skutecznie.

– Przygotowujemy się do napisania nowej ustawy o rynku pracy. 
Nie zamierzamy dokonywać kolejnej korekty obowiązujących przepi-
sów, bo one były zmieniane już kilkadziesiąt razy. Chcemy, aby nowa 
ustawa była bardziej przejrzysta, elastyczna i żeby urzędy pracy miały 
większe możliwości oddziaływania – mówi Stanisław Szwed, sekre-
tarz stanu w Ministerstwie Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.

Jeszcze pod koniec stycznia rząd zapowiadał, że urzędy pracy 
zostaną wyłączone spod pieczy samorządów i przeniesione do 
administracji państwowej. Bezpośrednią kontrolę ma nad nimi 
sprawować resort pracy.

Reforma miałaby wejść w życie z początkiem przyszłego roku. Jej 
autorzy uważają, że pozwoli to poprawić efektywność działań urzędów 
pracy, a centralizacja umożliwi skuteczniejszą walkę z bezrobociem 
i lepsze wykorzystanie środków finansowych z Funduszu Pracy.

Według obecnej procedury (wprowadzonej w maju 2014 roku) 
każda osoba rejestrująca się jako bezrobotna musi odpowiedzieć 
na wiele pytań zawartych w kwestionariuszu. Na tej podstawie 
system informatyczny przypisuje ją do jednego z trzech profili. 
W każdym z nich dostępne są inne instrumenty aktywizacyjne 
i inne programy pomocowe. Nowe przepisy mają umożliwić bez-
robotnym korzystanie z całego wachlarza form aktywizacyjnych, 
nie tylko wskazanych przez profil. Ministerialny projekt ma trafić 
niedługo do konsultacji społecznych.

(zola)

Reforma walki 
z bezrobociem
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Dostępność komunikacyjna regionu – temu tematowi po-
święcone było posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego, które miało miejsce 23 lutego w sie-
dzibie spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Gdyni.

Komunikacja  
w regionie – 
WRDS w Gdyni

Posiedzeniu przewodniczył  Krzysztof Dośla, lider Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność”. Obecni byli m.in. wojewoda po-
morski Dariusz Drelich, marszałek województwa pomorskiego 

Mieczysław Struk, Jolanta Szydłowska, prezes zarządu Pomorskiego 
Związku Pracodawców „Lewiatan”. „Solidarność” reprezentowali Bog-
dan Olszewski, sekretarz ZRG NSZZ „S” i członek zespołu ds. polityki 
społecznej na WRDS oraz przedstawiciele organizacji związkowych 
ze spółek PKP SKM oraz Przewozy Regionalne.

Zewnętrzna dostępność województwa pomorskiego jest dobra, 
jednak poniżej średniej krajowej – wynika z danych przedstawio-
nych przez Krzysztofa Czopka, dyrektora Departamentu Infrastruk-
tury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Na system komunikacyjny w naszym regionie składają się drogi, 
transport kolejowy oraz wodny, w tym porty. Warto zauważyć, że 

Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, i Krzysztof Dośla, 
przewodniczący ZRG NSZZ „Solidarność”.
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Solidarność nie może być pustym sloganem. Solidarność to 
słowo pełne treści i zasług historycznych i zobowiązanie, 
które wiąże się z budową lepszych mechanizmów funkcjo-
nowania gospodarczego.

WYSTĄPIENIE MATEUSZA MORAWIECKIEGO NA KOMISJI KRAJOWEJ 
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 1 MARCA 2017 R.

Kończymy ze słabością 
instytucjonalną

szpitali, dróg, ludzi, którzy pracy 
nie mają. Nazywam to modelem 
gospodarczym przyszłości.

Model gospodarczy, w któ-
rym jesteśmy, zmieniamy dla 
dobra pracowników. W III RP 
część osób odniosła sukces. To 
nie był kraj w totalnej ruinie. Ale 
porównajmy nasze 27 lat do 27 
lat, które upłynęły od 1945 roku 
w Niemczech, Francji, we Wło-
szech. W 1972 roku to już były 
państwa wysokorozwinięte, które 
– przede wszystkim – miały wła-
sność w swoich rękach.

Sprzedanie zagranicznym 
udziałowcom firm nie musi być 
złe, ale poziom wyprzedaży 
majątku w III RP był ogromny, 
nadmiarowy. Z tego tytułu, że 
wyprzedaliśmy nasz majątek, 
musimy wypłacać za granicę 
– w legalny sposób, 90 miliardów 
złotych. Nasz deficyt budżetowy 
to około 50 miliardów. Na ten rok 
zaplanowany jest na 59,4 miliar-
da złotych. Gdybyśmy więc przy-
jęli inny model gospodarowania, 
moglibyśmy dzisiaj wprowadzić 
nie 500+, a 2000+. 

Płace
Wytwarzamy presję na 

wzrost wynagrodzeń. Wpro-
wadziliśmy ozusowanie umów 
cywilnoprawnych i klauzule 
społeczne do zamówień pu-
blicznych, które zmieniają 
nastawienie pracodawców do 
form zatrudnienia. Płaca mini-
malna wzrosła, jest godzinowa 
płaca minimalna. Przez osiem 
lat rządów naszych poprzedni-
ków PKB wzrósł o 29 procent, 
a wynagrodzenia o niecałe 15. 
Trend wskazuje, że przez cztery 
lata we wzroście gospodarczym 
osiągniemy 15 procent. Wyna-
grodzenia już wzrosły w ub.r. 
o 5,5 procent, PKB w zeszłym 

roku urosło o około 3 procent, 
czyli wynagrodzenia dwa razy 
więcej. Trend się odwrócił.

Transfer społeczny

Skąd pozyskać pieniądze, 
skoro wpływy z CIT w 2007 r. 
wynosiły 33 miliardy złotych, 
a dzisiaj to 26 miliardów? Zy-
ski firm urosły o 80 procent, 
a podatek od firm spadł o 15 
procent. Coś jest nie tak. Rząd 
to zmienia, by Polakom życie 
się poprawiało.

Dokonaliśmy wielkiego 
transferu społecznego. W tym 
roku to 45 miliardów złotych. 
W przyszłym, wraz z obniżką 
wieku emerytalnego, 55 mi-
liardów, a w 2019 i 2020 to 65 
miliardów złotych. Mediana za-
robków w Polsce to 2300 zło-
tych brutto. Trzy lata temu na 
dziecko do 18 roku życia pań-
stwo łożyło 2,6 tysiąca złotych 
rocznie. Dzisiaj 7,1 tysiąca zło-
tych. Daliśmy pieniądze przede 
wszystkim biedniejszym. Zro-
biliśmy transfer społeczny i lu-
dzie zaczęli żyć lepiej.

Silne państwo

Kończymy ze słabością 
instytucjonalną. Mówimy 
o umożliwieniu godnego życia 
społeczeństwa przez efektywne 
państwo, które radzi sobie z gru-
pami przestępczymi, skutecznie 
ściąga podatki. Ruszamy z Kra-
jową Administracją Skarbową 
i wielowątkowym programem 
uszczelniania systemu podat-
kowego, który ma zapewnić 
przypływ 30 miliardów złotych, 
a pozostała część powinna być 
skompensowana przez jako-
ściowo inny wzrost gospodar-
czy. Musimy te 60 miliardów 
zarobić. Chcemy zmieniać rze-
czywistość. Nie w sposób neo-
liberalny. Nie wyprzedajemy, 
nie prywatyzujemy, ściągamy 
kapitał na „zielone pole”.

Historia wymyśla słowa, 
a czasem te słowa zmieniają hi-
storię. Takim słowem jest Soli-
darność. Jesteśmy na podobnym 
zakręcie historii.

Gospodarka i społeczeństwo 
to jedno. Nie ma gospodarki 
bez solidarności wobec bied-
niejszych grup społecznych. Od 
tego nie odejdziemy, aby Polska 
była bardziej sprawiedliwa, 
bardziej solidarna.
Fragment wystąpienia, śród-
tytuły pochodzą od redakcji. 

Zanotował (asg)

Wspólne państwo
Sukcesy i porażki były cha-

rakterystyczne dla sposobu 
patrzenia na gospodarkę w od-
izolowany sposób, oddzielnie: 
na pracowników, na pracodaw-
ców, na państwo. Podczas gdy 
państwo jest dobrem wspólnym 
wszystkich obywateli. My, 
pracodawcy, my pracownicy, 
my administracja publiczna, 
my związki zawodowe, mamy 
podchodzić do naszych zadań 
w sposób spójny.

Kapitał

Zdajemy sobie sprawę, że 
wchodzimy w kolejną fazę rewo-
lucji przemysłowej. Poprzednia, 
wiek elektryczności, doprowadzi-
ła do Wielkiego Kryzysu. Dzisiaj 
mamy do czynienia z podobnym 
zjawiskiem. Gdy wzrost docho-
dów z kapitału przekracza wzrost 
gospodarczy, PKB, następuje 
coraz większe rozwarstwienie. 
Najwyżej zaawansowane kraje 
znajdują wyjście z tej pułapki, 
szukając w tym szansy cywiliza-
cyjnej. Kapitał jest zamieniany 
na technologię. Automatyzacja, 
cyfryzacja, informatyzacja to jest 
kapitał zamieniony na formy przy-
śpieszenia i ułatwienia produkcji.

Z tym trendem nie wygramy 
bez innego podejścia do opo-
datkowania, procesów produk-
cyjnych, do pracy. Praca, jako 
wartość, będzie się zmieniała. 
Naukowcy z Oxfordu opraco-
wali raport, z którego wynika, 
że przez najbliższe 15 lat zniknie 
45 procent zawodów.

Rządy muszą wejść w dia-
log z pracownikami i praco-
dawcami, którzy transformują 
gospodarkę poprzez kapitał. 
Nie może być tak, że kapitał 
uzyskuje coraz większe warto-
ści i dodatkowo jeszcze ucieka 
do rajów podatkowych. Nasz 
rząd walczy z rajami podatko-
wymi od pierwszego dnia.

Wyprzedaż 
a gospodarka 
przyszłości

Musimy znaleźć sposób 
odpowiedzi na zmiany tech-
nologiczne poprzez – uwaga 
– opodatkowanie robotów, które 
za nas pracują, tak byśmy mieli 
pieniądze na utrzymanie szkół, 

mamy aż 11 portów. Natomiast według danych statystycznych doty-
czących transportu zbiorowego indywidualnego 41 proc. mieszkań-
ców podróżuje poza granicę własnej gminy, 34 proc. wewnątrz niej, a 
25 proc. poza powiatem. Dlatego tak ważny jest transport kolejowy.

Finansowanie przez Sejmik Województwa Pomorskiego kole-
jowych przewozów pasażerskich w 2016 roku wyniosło 151 mln 
zł, o 35 mln zł więcej niż w roku poprzednim. Sama Szybka Kolej 
Miejska przewiozła w ubiegłym roku prawie 42 mln pasażerów, o 
2,5 mln więcej niż rok wcześniej. Koszty ogółem dla SKM w roku 
ubiegłym wyniosły 224,5 mln zł. Dodajmy, że jest to trzeci prze-
woźnik w kraju, jeśli chodzi o liczbę przewiezionych pasażerów.

W planach rozwoju SKM jest m.in. zakup 10 nowoczesnych 
elektrycznych zespołów. Szacunkowy koszt to aż 320 mln zł. Aż 
85 proc. finansowania miałoby pochodzić z funduszy unijnych. 
Dlatego też Jolanta Szydłowska zgłosiła wniosek, aby opracować 
dokumentację dotyczącą perspektyw rozwoju i dróg kolejowych 
w regionie z uwzględnieniem wariantu, kiedy nie będzie można 
liczyć na tak duże finansowanie ze strony programów unijnych.

Kolejne spotkanie WRDS planowane jest pod koniec marca.
(zola)

FO
T.

 P
A

W
EŁ

 G
LA

N
ER

T

ZWIĄZEK



9Nr 3/marzec 2017

ZWIĄZEK

W spółce GPEC Tczew 
pracuje  38 osób, 
dwadzieścia z nich 

należy do „Solidarności”. To 
jedyna organizacja związko-
wa w zakładzie. Związek ma 
także swoich reprezentantów 
w Radzie Pracowników i Eu-
ropejskiej Radzie Zakładowej. 
Załoga ma również swojego 
przedstawiciela w Radzie 

Nadzorczej, który wybierany 
jest w drodze powszechnych 
wyborów. Jest nim przewodni-
czący Jerzy Grys. Od trzech lat 
spółka funkcjonuje w ramach 
Grupy GPEC. GPEC Tczew sp. 
z o.o., podobnie jak Gdańskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej sp. z o.o., należy do 
niemieckiego właściciela Le-
ipziger Stadtwerke.

– Z jednej strony to dobrze, 
z drugiej są też pewne trudności, 
ponieważ centrala znajduje się 
w Gdańsku – mówi Jerzy Grys. 
– Wszystkie związki zawodowe 
w Grupie regularnia spotykają 
się z pracodawcą i ustalamy 
wspólnie priorytety naszych 
działań. Nie zawsze wszystko 

– Zawiera on na przykład 
nagrody coroczne, pracowniczy 
program emerytalny, dodatkowe 
świadczenia zdrowotne i dodat-
kowy urlop wypoczynkowy, ale 
także inne warunki pracy, na 
przykład telepracę lub świad-
czenia pozapłacowe – mówi 
Jerzy Grys. 

Związkowcom z Grupy 
GPEC udało się wynegocjo-
wać z pracodawcą podwyżki 
płac na całkiem przyzwoitym 
poziomie. 

– Prowadzone są także, na 
razie bez widocznych efektów, 
bardzo trudne rozmowy za 
pośrednictwem Europejskiej 
Rady Zakładowej dotyczące 
nowej formuły współpracy, 
jaką jest „współdecydowanie” 
–  mówi Jerzy Grys. – To zu-
pełnie nowatorskie prawne 
rozwiązanie dotyczące relacji 
między zarządami a związkami 
zawodowymi sprawdza się w 
jednym z polskich koncernów 
i doskonale funkcjonuje u na-
szych kolegów z zagranicy. By-
łoby fajnie, gdyby nasza Grupa 
Ciepłownicza, która nie boi się 
wprowadzać różnych nowinek, 
jako pierwsza w Polsce  w tej 
branży zastosowała tę formę 
współpracy między zarządem 
a związkami zawodowymi.

Związkowcy podkreśla-
ją, że niezwykle ważne dla 
umożliwienia rozwiązywania 
codziennych problemów pra-
cowniczych i poprawienia wa-
runków pracy oraz komunikacji 
są cyklicznie prowadzone przez 
pracodawcę badania opinii 
wśród pracowników.

– Zaangażowaliśmy się 
w tworzenie tego badania, 
a efekty widzą zarówno pra-
cownicy, jak i sam pracodawca 
– mówi Małgorzata Okulus.

Na podstawie badania opi-
nii pracowników sporządzono 

swoiste zasady komunikacyjne 
propagowane w Grupie GPEC 
i nazwane „KOMUNIKACYJ-
NA 5” Grupy GPEC.

– Ustalono pięć najważniej-
szych zasad, jakimi powinni 
kierować się pracownicy i prze-
łożeni – tłumaczy Małgorzata 
Okulus. – Po pierwsze, mniej 
maili, więcej rozmów, dalej – nie 
nadużywaj angielskich zwrotów, 
mów, pisz po polsku, nie odbie-
raj maili, telefonów poza godzi-
nami pracy, nie nadużywaj opcji 
„Do wiadomości” podczas wy-
syłania maili, nie dziel swojej 
uwagi, to znaczy zrób najpierw 
jedno, a dopiero potem rozpocz-
nij kolejne zadanie.

Merytoryczna pomoc 
wskazana

„Solidarność” w GPEC 
Tczew sp. z o.o. stara się ko-
rzystać z oferty wsparcia, jaką 
oferuje Region Gdański. Związ-
kowcy w miarę możliwości 
uczestniczą w szkoleniach, ko-
rzystają z pomocy prawników, 
prenumerują „Magazyn Soli-
darność”, czytają informacje 
umieszczane na stronie inter-
netowej oraz odbierają cotygo-
dniowy newsletter „IBIS”.

– Jesteśmy związkowcami, 
którzy zorganizowali się nie-
kiedy kosztem wielu wyrzeczeń 
i presji, aby realizować to, co 
uchwalił ustawodawca w kwe-

JERZY GRYS
– Małe organizacje związkowe często 

poddawane są presji i naciskom, dlatego tak 
bardzo potrzebna jest im pomoc także z ze-
wnątrz. Stąd bardzo przydatne mogą być 
porady na przykład specjalistów z Regionu 
Gdańskiego. Choć jest też wiele organizacji 

związkowych, które dzięki zaangażowaniu liderów świetnie 
sobie radzą i bez tej pomocy, uważam, że jeśli są takie możli-
wości, dobrze z nich korzystać.

ZAKŁADOWA ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PRZY GPEC TCZEW SP. Z O.O. 

Siłą Związku jest zaangażowanie
– Nie jesteśmy dużą or-
ganizacją związkową, 
ale staramy się wpływać 
pozytywnie na praco-
dawcę, aby poprawić 
warunki i komfort pracy 
zatrudnionych u nas osób. 
W naszym zaangażowaniu 
siła – mówi Jerzy Grys, 
przewodniczący Komisji 
Zakładowej NSZZ „Soli-
darność” przy GPEC Tczew 
sp. z o.o.

Od lewej: Małgorzata Okulus, Jerzy Grys i Roman Kuzimski, wiceprzewodniczący Zarządu 
Regionu Gdańskiego „Solidarności”.

stiach praw pracowniczych. 
Chcemy być jak najlepiej me-
rytorycznie przygotowani do 
wykonywania naszych zadań. 
Ale także czujemy się częścią 
ogromnej rodziny, jaką jest 
„Solidarność”. Dlatego bierze-
my udział w pikietach i manife-
stacjach organizowanych przez 
nasz Związek – mówią Jerzy 
Grys i Małgorzata Okulus.

W 2012 roku GPEC Tczew 
sp. z o.o. został wyjątkowo wy-
różniony, bowiem otrzymał na-
grodę „Pracodawca Przyjazny 
Pracownikom”. Związkowcy 
podkreślają, że choć w między-
czasie dużo się zmieniło, nadal 
widzą potencjał i gotowość ze 
strony pracodawcy w kwestii 
podejmowania rozmów na te-
maty pracownicze. Obecnym 
władzom spółki i Grupy życzą, 
aby także doczekały się otrzy-
mania takiej nagrody.

– To najcenniejsza nagroda 
dla pracodawcy, która docenia 
wysiłek i pracę na rzecz pra-
cowników – mówi Jerzy Grys.  
– Inicjatywa zgłoszenia do ta-
kiej nagrody leży po stronie 
związków zawodowych, ale 
zarząd musi spełnić wiele kry-
teriów, które określa regulamin. 
A warto wiedzieć, że przyzna-
wana jest ona przez prezydenta 
RP, co dla public relations  Gru-
py nie jest bez znaczenia.

Olga Zielińska

Jerzy Grys: 
– Niektórzy pytają, czy 
im się przynależność 
do Związku opłaca. 
W sytuacjach 
konfliktowych na 
temat sensu istnienia 
Związku i niedoceniania 
tego, co już mamy, 
często powtarzam: 
„Jeśli ktoś tak uważa, 
to proponujemy, aby 
napisał do pracodawcy, 
że chce zrezygnować 
ze wszystkich 
przywilejów ujętych 
w ZUZP, które zostały 
wynegocjowane, 
a korzystać jedynie 
z zapisów kodeksu 
pracy”. Dotychczas nie 
słyszeliśmy o takich 
przypadkach. 
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jest OK, ale rozmawiamy. To 
ważne, bo nawet jeśli nie je-
steśmy jednomyślni w wielu 
kwestiach i rozmowy czasem 
są trudne, to jednak po obu 
stronach jest wola porozumie-
nia. Na szczęście nie obrażamy 
się na siebie, ale dyskutujemy, 
posługując się argumentami.

Z ludźmi trzeba 
rozmawiać

Związkowcy przyznają, że 
w tak małej firmie wszyscy się 
znają i od razu widać, czy ktoś 
się angażuje, czy nie. 

– Tworzymy chyba dobry 
zespół – mówi Małgorzata Oku-
lus, skarbnik „Solidarności”.

Działacze związkowi stawia-
ją na kontakt bezpośredni z inny-
mi członkami „Solidarności”.

– Staramy się rozwiązywać 
problemy na bieżąco. Często 
kontaktujemy się telefonicz-
nie z naszymi kolegami, kole-
żankami, chcemy wiedzieć, co 
się dzieje. Ale też porozumie-
wamy się za pośrednictwem 
maili – wyjaśnia Jerzy Grys. 
– Najważniejsze, żeby ludzie 
czuli, że interesujemy się ich 
sprawami.

Jednym ze związkowych 
priorytetów jest pozyskiwanie 
nowych członków. Ale nie jest 
to łatwe zadanie. Większość 
członków „Solidarności” to 
długoletni pracownicy spółki, 
którzy utożsamiają się z firmą, 
dla których ważne jest też dzie-
dzictwo Związku.

– W Grupie są też i tacy, któ-
rzy pytają, czy im się przynależ-
ność do Związku opłaca – wyja-
śnia Jerzy Grys. – W sytuacjach 
konfliktowych na temat sensu 
istnienia Związku i niedocenia-
nia tego, co już mamy, często po-
wtarzam: „Jeśli ktoś tak uważa, 
to proponujemy, aby napisał do 
pracodawcy, że chce zrezygno-
wać ze wszystkich przywilejów 
ujętych w ZUZP, które zostały 
wynegocjowane, a korzystać je-
dynie z zapisów kodeksu pracy”. 
Dotychczas nie słyszeliśmy o ta-
kich przypadkach. Problemem 
raczej jest to, że wielu pracow-
ników – młodych czy też świeżo 
zatrudnionych – nie zawsze wie, 
iż te przywileje wypracowane są 
ciężką pracą w negocjacjach po-
między związkami zawodowymi 
a pracodawcą.

Warto negocjować 
z pracodawcą

Do sukcesów związkowcy 
„Solidarności” zaliczają Zakła-
dowy Układ Zbiorowy Pracy.
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Związkowcy z Portu Gdańskiego Eksploatacji SA alarmu-
ją o dramatycznej sytuacji jednej ze strategicznych firm 
portowych premier Beatę Szydło i prezesa PiS Jarosława 
Kaczyńskiego.

My, pracownicy Portu Gdańskiego Eksploatacji, głęboko 
zaniepokojeni sytuacją ekonomiczną oraz prawną nasze-
go przedsiębiorstwa, apelujemy o podjęcie jak najszyb-

szych działań celem ratowania zakładu przed upadłością, a tym 
samym utratą miejsc pracy dla 400 pracowników” – piszą portow-
cy z Portu Gdańskiego Eksploatacji w liście otwartym do premier 
Beaty Szydło i prezesa PiS posła Jarosława Kaczyńskiego.

Sytuacja spółki, centrum i serca gdańskiego portu, jest dra-
matyczna. Pogłębia ją brak decyzji co do dalszego losu przed-
siębiorstwa. Jednocześnie nadal obowiązują podwyższone 
w perspektywie nowego inwestora stawki dzierżawy. Do zmian 
własnościowych nie doszło, a spółka została z wysokimi stawkami 
do 2022 roku.

Związkowcy czekają na odpowiedź. – Odpowiedziała nam pre-
mier Szydło, informując, iż wszelka korespondencja wychodząca 
z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ma 
być kierowana także do jej kancelarii. Obawiają się, że w finale 
odnowione nabrzeża zostaną sprzedane z wolnej ręki, a spółka zo-
stanie podzielona na mniejsze podmioty. Zdaniem związkowców 
„dobra zmiana” jeszcze nie dotarła do gdańskiego portu.

– Może jesteśmy zbyt sentymentalni, bo upominamy się o miej-
sca pracy kilkuset portowców, ludzi, wśród których są też ci, któ-
rzy odważnie upominali się o wolność w latach 80. Ale pamiętaj-
my, że chodzi tu też o atrakcyjne tereny, które należą do spółki, 
o jej potencjał, o nabrzeża. Brak decyzji powoduje systematyczne 
i wymierne straty. Czy o to chodzi, by w końcu spółkę w trud-
nej sytuacji, doprowadzoną na skraj upadłości, a tak naprawdę 
jej tereny, wystawić na przetarg z wolnej ręki? – zastanawia się 
Piotr Ratkowski, przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Porcie 
Gdańskim Eksploatacji. – Mija cenny czas – alarmuje.

Z kolei Edward Fortuna, związkowy lider z Zarządu Morskiego 
Portu Gdańsk, przypomina, że związkowców stać było na wyrze-
czenia, by ratować miejsca pracy.

– Dzisiaj niektórzy mówią: „Co ci związkowcy chcą? Wtrącają 
się do ekonomii”. Przypomnę, że w 2005 roku to nasz związek 
zgodził się na zawieszenie na dwa miesiące układu zbiorowego 
pracy, na zmniejszenie zarobków, by ratować przedsiębiorstwo, 
by przywrócić mu płynność finansową – stwierdza Fortuna, prze-
wodniczący Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ 
„Solidarność” Port Gdańsk.

Przypomnijmy, że o próbie dokonania zmian właścicielskich 
w spółce zrobiło się głośno w 2014 roku. Wówczas to polskie 
konsorcjum Węglokoks-PKP Cargo nie zostało dopuszczone do 
negocjacji. Prywatyzacja, w której pominięto polskie konsorcjum, 
a udzielono wyłączności maltańskiej firmie Mariner Capital, bu-
dziła zaniepokojenie m.in. gdańskich radnych z PiS.

Zapadła więc decyzja ministra skarbu o cofnięciu udzielonej 
wyłączności na negocjacje tej maltańskiej spółce (Mariner Capi-
tal zarządza m.in. Bałtyckim Terminalem Kontenerowym w Ry-
dze).

Portowcy nie kryli też swoich obaw związanych z brakiem 
jasnych kryteriów dotyczących inwestora strategicznego, układu 
właścicielskiego, struktury kapitału ani struktury przeładunków. 
Sprawa trafiła więc do sądu po skardze Mariner Capital i tam 
utknęła na dwa lata.

Jednym z problemów jest też stosowanie wyższych stawek 
dzierżaw terenów portowych.

Związkowcy piszą też o swoich nadziejach, jakie wiążą 
z interwencją najważniejszych osób w państwie. „Wierzymy, 
że zostaną podjęte szybkie działania naprawcze, porządkujące 
sytuację w Porcie Gdańskim Eksploatacja SA i nie będziemy mu-
sieli swoich obaw artykułować w protestach na ulicach Gdańska 
i Warszawy oraz odbędzie się to z poszanowaniem obowiązu-
jących w naszym przedsiębiorstwie umów społecznych, w tym 
ZUZP” – stwierdzili związkowcy z NSZZ „Solidarność”, Wol-
nego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej 
i Rada Pracowników.

(asg)

List  
z Eksploatacji

Polska Grupa Zbrojeniowa 
deklaruje zakup Stoczni 
Marynarki Wojennej. Nie 
wiadomo jednak, czy będzie 
to cały jej obecny teren, czy 
też część jej terenów przej-
mie Zarząd Morskiego Por-
tu Gdynia SA.

Spółka PGZ Stocznia Wo-
jenna, należąca do Pol-
skiej Grupy Zbrojenio-

wej, jako jedyna złożyła ofertę 
zakupu Stoczni Marynarki Wo-
jennej. Ponieważ propozycja 
spełniała wymagania formalne 
i opiewała na odpowiednią 
kwotę (224 mln 909 tys. zł), 
została już przyjęta przez syn-
dyka stoczni Magdalenę Smół-
kę oraz zatwierdzona przez 
sędziego komisarza z Sądu 
Rejonowego Gdańsk-Północ, 
który prowadził postępowanie 
przetargowe.

Nadal nikt z Ministerstwa 
Obrony Narodowej nie rozma-
wiał ze związkowcami. Także 
prezes PGZ Stocznia Wojen-
na sp. z o.o. Janusz Konefał 
nie przedstawił związkowcom 
strategii przejęcia stoczni. De-
cyzje syndyka i sądu z 2 lutego 
2017 r. nie oznaczają automa-
tycznego przejęcia SMW przez 
Polską Grupę Zbrojeniową, 
a rozpoczęcie wielostopnio-
wej procedury negocjowania 
umowy przedwstępnej. Projekt 
porozumienia będą musiały za-
akceptować aż trzy podmioty: 
Ministerstwo Obrony Narodo-

Przyszłość Stoczni 
Marynarki Wojennej 

wej, Ministerstwo Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
oraz Zarząd Morskiego Portu 
Gdynia. Muszą zostać wydane 
zgody obu ministerstw, a także 
Zarząd Portu Gdynia winien 
odstąpić od skorzystania z pra-
wa pierwszeństwa.

A czas płynie. Do 1 kwiet-
nia br. powinny zapaść wiążą-
ce decyzje. Tymczasem kolejne 
spotkanie w sprawie przyszło-
ści zakładu, zaplanowane na 
13 lutego br. z udziałem wi-
ceministra obrony narodowej 
Bartosza Kownackiego, zostało 
odłożone.

Ze strony PGZ padło zaś 
zapewnienie, że załoga będzie 
przejmowana zgodnie z kodek-
sem pracy, art. 231. § 1. W ra-
zie przejścia zakładu pracy lub 
jego części na innego praco-
dawcę staje się on z mocy pra-
wa stroną w dotychczasowych 
stosunkach pracy,

Czym jest PGZ Stocznia 
Wojenna? To spółka celowa 

z siedzibą w Radomiu, powo-
łana przez Polską Grupę Zbro-
jeniową do budowy okrętów. 
Pod koniec 2016 r. firma zo-
stała dokapitalizowana przez 
Ministerstwo Skarbu Państwa 
kwotą 300 milionów złotych. 
Stocznia Marynarki Wojen-
nej od 2009 roku znajduje się 
w stanie upadłości układowej, 
a od 2011 roku w upadłości 
likwidacyjnej. Nowy inwestor 
to szansa na to, że przedsiębior-
stwo uda się uratować.

Tymczasem najpewniej 
spółka Polska Grupa Zbro-
jeniowa Stocznia Wojenna 
zmieni siedzibę z Radomia na 
Gdynię. Została zarejestrowa-
na w Radomiu, gdyż to właśnie 
tam mieści się siedziba PGZ. 
Polska Grupa Zbrojeniowa jest 
właścicielem funduszu MS 
TFI, który z kolei sprawuje za-
rząd nad funduszem Mars Fiz 
posiadającym udziały w stocz-
niach Nauta w Gdyni i Gryfia 
w Szczecinie. Polska Grupa 
Zbrojeniowa z siedzibą w Ra-
domiu jest też w trakcie przej-
mowania Szczecińskiego Parku 
Przemysłowego, czyli dawnej 
Stoczni Szczecińskiej.

Jeśli proces przejmowania 
stoczni się powiedzie, to priory-
tetem Stoczni Marynarki Wojen-
nej będzie dokończenie budowy 
patrolowca ORP Ślązak. Ma to 
związek z realizacją programu 
„Zwalczanie zagrożeń na mo-
rzu”, czyli planu modernizacji 
technicznej Sił Zbrojnych RP.

(asg)

Od 2014 roku odwiedziłem kilkadziesiąt 
organizacji związkowych z Regionu Gdań-
skiego. Na początku kadencji Prezydium 
ZRG NSZZ „S” postawiło jasny cel: poznać 
potrzeby i oczekiwania poszczególnych orga-
nizacji zakładowych, zaznajomić je z naszą 
związkową ofertą, ale także dowiedzieć się, 
jaka jest na przykładzie ich działania kondy-
cja naszego Związku. 

Już teraz można pokusić się o pewne oce-
ny. Są organizacje związkowe, w których 
liderzy są doskonale zorientowani, co dzieje 
się nie tylko w ich zakładzie, ale także w Re-
gionie, jakie akcje prowadzi „Solidarność” na 
poziomie krajowym. 

Nie tylko sami korzystają z oferty Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S”, ale także namawiają do 
tego swoich członków. A więc członkowie tych 
organizacji uczestniczą w szkoleniach związ-
kowych, korzystają z pomocy prawników czy 
ofert przygotowanych przez Dział Programów 
Europejskich. Interesują się tym, co dzieje się 
w naszym Związku. Czytają „Magazyn Soli-
darność”, cotygodniowy newsletter „IBIS”, 
zaglądają na naszą stronę internetową. 

Niestety, są także 
organizacje, w których 
liderzy „nie ciągną” 
za  sobą ludzi .  Nie 
znają prawa pracy, ani 
związkowego, ani ko-
deksu pracy. Zdarzyło 
mi się nawet spotkać 
z komisją, w której 
zastanawiano się, czy 
w ogóle podpisano Zakładowy Układ Zbio-
rowy Pracy. 

Jest też grupa liderów związkowych, która 
zapomniała kogo reprezentuje. Bo odnosi się 
wrażenie, że bardziej reprezentują pracodawcę, 
zapominając o pracownikach. Tak jakby ci ostat-
ni byli jedynie dodatkiem do firmy. Konkluzja 
jest jedna. To, czy dana organizacja jest dobra, 
czy nie, w największej mierze zależy od samych 
liderów związkowych. Od ich nastawienia, za-
angażowania, wkładu pracy, ale też potrzeby 
zdobywania nowej wiedzy, szkolenia się, inte-
resowania się tym, co dzieje się w Związku.

Roman Kuzimski, 
wiceprzewodniczący ZRG

Jaka „Solidarność”

Nadal nikt z Ministerstwa 
Obrony Narodowej 
nie rozmawiał ze 
związkowcami. Także 
prezes PGZ Stocznia 
Wojenna sp. z o.o. Janusz 
Konefał nie przedstawił 
związkowcom strategii 
przejęcia stoczni.
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Pracownicy Opery Bałtyckiej domagają się podwyżek i prze-
strzegania regulaminu pracy. Po rocznym impasie w nego-
cjacjach, próbach mediacji ciągnących się od jesieni ub.r., 
zmianie dyrektora i spotkaniu z marszałkiem województwa 
pracownicy Opery Bałtyckiej przystąpili do strajku. Artyści 
pojawiają się w pracy, ale spektakl „Traviata” został wcze-
śniej odwołany przez dyrekcję.

Strajk w Operze Bałtyckiej?

sowych powinni z należytą 
starannością przyglądać się 
kandydaturom na stanowisko 
dyrektora, odrzucając skompro-
mitowanych kandydatów.

Przypomnijmy, że spór zbioro-
wy związkowców z dyrekcją trwa 
od 2014 roku, a nowe warunki 
płacowe miały obowiązywać 
tylko do końca tego roku. Potem 
nie wiadomo, jak by to było. Poza 
tym po zakończeniu sporu dyrek-
tor miał wystąpić do marszałka 
o dodatkowe pieniądze.

Krzysztof Rzeszutek, artysta 
chóru Opery Bałtyckiej, członek 
Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”, zdawał 
relację z sytuacji w operze.

– Dyrekcja zaproponowała 
porozumienie, które miałoby 
obowiązywać do 31 grudnia 
2017 roku. A co dalej? Zdanie 
związkowców jest lekceważo-
ne. Wmawia się opinii publicz-
nej, że kłopoty opery wynika-
ją z małej widowni. A gdzie 
byli przez 20 lat urzędowania 
marszałkowie Struk, Kozłow-

ski, Zarębski? Nie wiedzieli, 
że opera ma widownię na 400 
miejsc? Już na etapie konkurso-
wym ostrzegaliśmy, że obecny 
dyrektor Warcisław Kunc nie 
jest kandydatem dobrze roku-
jącym i w poprzednich miej-

scach narobił bałaganu. Prawo 
jest łamane. Potwierdziła to 
Państwowa Inspekcja Pracy 
i zgłosiła sprawę do sądu. Są 
planowane nadgodziny, jest 
zastraszanie związkowców, 
jest łamany regulamin pracy. 
Pośrednio prawo w Operze 
Bałtyckiej jest łamane przez 
marszałka Struka, który według 
nas wolałby zamknąć operę, niż 
przyznać się do błędu, którym 
było zatrudnienie  Warcisława 
Kunca na stanowisku dyrektora 
opery – mówi Krzysztof Rze-
szutek. Artyści znaleźli się pod 
ścianą. I nie jest to bynajmniej 
ścianka sceniczna.

– Ludzie otrzymują wy-
powiedzenia z pracy. Gestem 
dobrej woli marszałka byłoby 
przynajmniej zatrzymanie ich 
biegu – zauważa Sawicka.

Dyrektor zaś postanowił 
postawić ich w opozycji wobec 
widzów i nadal grozi zwolnie-
niami.

„W związku z zawiadomie-
niem złożonym przez Komisję 
Zakładową NSZZ „Solidarność” 
w Operze Bałtyckiej w Gdań-
sku, stanowiącym o podjęciu 
z dniem 4 lutego 2017 r. akcji 
strajkowej w Operze Bałtyc-
kiej w Gdańsku, z przykro-
ścią informujemy, iż w trosce 
o komfort Widzów naszego 
teatru zostaliśmy zmuszeni do 
odwołania spektaklu Traviata 
w dniu 4 lutego br.” – taki ko-
munikat wydał dyrektor, który 
27 stycznia otrzymał pismo od 
związkowców, a więc miał czas 
na podjęcie dialogu.

Tymczasem Państwowa 
Inspekcja Pracy po przepro-
wadzonej kontroli skierowała 
cztery sprawy do sądu i wydała 
osiemnaście zaleceń celem usu-

nięcia nieprawidłowości, w tym 
zalecenia przekształcenia czę-
ści umów o dzieło na umowy 
o pracę.

Krzysztof Rzeszutek argu-
mentuje z kolei, że zapropo-
nowana przez obecną dyrekcję 

podwyżka to de facto tymczaso-
wy powrót do wcześniejszych 
warunków i to bez gwarancji 
zatrudnienia. Stąd w warunkach 
sporu zbiorowego w Operze 
Bałtyckiej zespół artystyczny 
przystąpił do akcji protestacyj-
nej.

O sposobie na zażegnanie 
konfliktu będzie rozmawiał 
Krzysztof Dośla, lider Regio-
nu Gdańskiego „Solidarności”, 
z marszałkiem Mieczysławem 
Strukiem. – Szkoda, że tak źle 
dzieje się w instytucji kultury 
– stwierdził Krzysztof Dośla.

O dramatycznej sytuacji 
pracowników oraz o sposobie, 
w jaki opera jest zarządzana 
przez nowego dyrektora Warci-
sława Kunca, zespół alarmował 
w obszernym liście, skierowa-
nym 7 listopada ub.r. do mar-
szałka pomorskiego Mieczysła-
wa Struka. Dlaczego? Gdyż to 
Urząd Marszałkowski wybiera 
dyrektora. Opinie o Warcisła-
wie Kuncu po jego działaniach 
w Szczecinie i Łodzi były sy-
gnałem ostrzegawczym.

„Z powodu braku możliwo-
ści porozumienia i bezprzed-
miotowości dalszych rozmów 
zostały zerwane negocjacje 
dotyczące zmian w Regulami-
nie Pracy oraz w Regulaminie 
Wynagradzania Opery Bałtyc-
kiej pomiędzy porozumieniem 
wszystkich związków zawodo-
wych działających w Operze 
Bałtyckiej a nowym dyrektorem 
Warcisławem Kuncem. Postawa 
dyrektora była nieprzejednana, 
nieakceptowana, a jego działa-
nia jednostronne i zmierzające 
do tego, aby ww. rozmowy ze-
rwać” – pisali związkowcy.

List podpisali: Komisja Za-
kładowa NSZZ „Solidarność” 

w Operze Bałtyckiej, związ-
kowcy z Organizacji Związku 
Zawodowego Polskich Arty-
stów Muzyków Orkiestrowych, 
zarząd Związku Zawodowego 
Pracowników Opery Bałtyckiej, 
zarząd Związku Zawodowego 
Nieartystycznych Pracowników 
Opery Bałtyckiej.

Spotkanie ostatniej szansy 
artystów i pracowników Opery 
Bałtyckiej z marszałkiem woje-
wództwa pomorskiego Mieczy-
sławem Strukiem odbyło się 16 
listopada. Miało zażegnać trwa-
jący konflikt, zakończyło się je-
dynie powołaniem mediatora.

Rolę rozjemcy w konflikcie 
w Operze Bałtyckiej marszałek 
Struk powierzył Beacie Jawo-
rowskiej, zastępcy dyrektora 
Departamentu Kultury Urzędu 
Marszałkowskiego.

– Stając przed komisją kon-
kursową, pan Kunc nie mówił, 
że chce zmienić regulamin wy-
nagrodzeń. „Solidarność” nie 
udzieliła mu poparcia, bo otrzy-
maliśmy sygnały od kolegów 
z zespołów z Łodzi i ze Szcze-
cina, iż jego sposób zarządzania 
jest mocno kontrowersyjny, że 
nam współczują. Niestety, szyb-
ko się okazało, że mieli rację 
– mówi Anna Sawicka.

Teraz zaś dodaje, iż pomimo 
wielokrotnych prób porozu-
mienia się z dyrektorem War-
cisławem Kuncem w sprawach 
regulaminu pracy i regulaminu 
wynagrodzeń, nie udało się 
znaleźć wspólnego mianow-
nika. W Operze Bałtyckiej 
w dalszym ciągu nie respektuje 
się obowiązujących regulami-
nów. – Jesteśmy zmuszeni do 
rozpoczęcia akcji strajkowej 
– powiedziała.

Okazuje się, że po zmianach 
w regulaminie wynagrodzeń 
członkowie chórów i orkiestr 
zarabiali po 2 tysiące złotych 
brutto. Gdy opera zaczęła grać 
spektakle w sezonie jesiennym, 
wypłata wzrosła o kilkaset 
złotych. Cóż z tego, skoro po 
obcięciu stawek wypadło po 
około 700 złotych mniej niż 
w poprzednim sezonie. Poda-
wana średnia zarobków 3,5 ty-
siąca złotych nie dotyczy więk-
szości pracowników, a jedynie 
solistów i koncertmistrzów.

Pracownicy opery od lat 
skarżą się na zbyt niskie za-
robki. W marcu ub.r. doszło do 
eskalacji konfliktu. Odbyło się 
referendum strajkowe. Związ-
kowcy zwrócili się do marszał-
ka Struka (jego urząd jest orga-
nizatorem Opery Bałtyckiej) 
o odwołanie Warcisława Kunca 
ze stanowiska dyrektora.

W Polsce nie ma układu 
zbiorowego obejmującego ar-
tystów i pracowników instytu-
cji kultury.

Do zamknięcia tego wyda-
nia „Magazynu” nie było poro-
zumienia, na razie podpisał je 
tylko dyrektor opery. 

Artur S. Górski

W lutym miały być gra-
ne tylko spektakle dla 
dzieci. Lecz i tutaj po-

jawił się problem. Otóż w spek-
taklu „Pinokio” mieli występo-
wać artyści, których szkolenie 
z BHP było przeprowadzone 
– jak podnoszą związkowcy, 
z poświadczeniem nieprawdy. 
Zawiadomienie o podejrzeniu 
popełnienia przez dyrekcję ope-
ry przestępstwa poświadczenia 
nieprawdy w dokumentach 
trafiło 22 lutego br. do Proku-
ratury Regionalnej w Gdańsku. 
Postępowanie sprawdzające 
prowadzi Prokuratura Rejono-
wa Gdańsk Wrzeszcz. 

– Za nami kolejne spotkanie, 
które nie przyniosło właściwie 
niczego. Okazało się, że na-
szym partnerem w rozmowach 
miałby być człowiek niezdolny 
do zawarcia jakiegokolwiek 
kompromisu. Na dodatek mamy 
podejrzenia co do poświadcze-
nia nieprawdy w dokumen-
tach. Chodzi o szkolenia BHP. 
Wpisano tam nieprawdziwą 
liczbę godzin i nie wypełniono 
zakresu szkolenia. A przecież 
mówimy o bezpieczeństwie ar-
tystów. Mamy w operze szko-
dliwe warunki pracy, nie tylko 
mam na myśli dźwięki. Jest 
żelazna kurtyna, są dekoracje. 
Trzeba przecież wiedzieć, jak 
się zachować wykonując na 
przykład powietrzne ewolucje 
– mówi Anna Sawicka, kon-
certmistrz wiolonczel orkiestry 
Opery Bałtyckiej i przewod-
nicząca Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność”.

Sawicka opisała też warun-
ki płacowe. W lutym br. artyści 
musieli mieć dopłaty do płacy 
minimalnej, czyli 2000 złotych 
brutto. Przy czym nowy regu-
lamin, który chce narzucić dy-
rekcja, teoretycznie umożliwia 
wezwanie artysty nawet 50 razy 
w miesiącu i granie do ośmiu 
różnych spektakli.

Związkowcy mają żal do 
marszałka woj. pomorskiego 
Mieczysława Struka oraz Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, że do konkursu 
na stanowisko dyrektora stanął 
i został zaakceptowany czło-
wiek, o którym było wiadomo 
m.in. z doświadczeń w Ło-
dzi i Szczecinie, że generuje 
konflikty, nie jest skłonny do 
współpracy z zespołem. 

Zdaniem związkowców 
przedstawiciele Ministerstwa 
Kultury w komisjach konkur-

W marcu 2016 roku artyści i pracownicy Opery Bałtyckiej upomnieli się o godne warunki płacy.

Związkowcy mają 
żal do marszałka 
woj. pomorskiego 
oraz Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, że do 
konkursu na stanowisko 
dyrektora stanął 
i został zaakceptowany 
człowiek, o którym 
było wiadomo m.in. 
z doświadczeń w Łodzi 
i Szczecinie, że generuje 
konflikty, nie jest 
skłonny do współpracy 
z zespołem.
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We wrześniu 2016 roku 
po spotkaniu Zespo-
łu Trójstronnego ds. 

Ochrony Zdrowia przedstawi-
ciele NSZZ „Solidarność”, nie 
widząc możliwości porozumie-
nia, zdecydowali o pozostaniu 
w gmachu resortu zdrowia 
i zażądali rozmów z premier 
Beatą Szydło. Pod wpływem 
protestu „Solidarności” pre-
mier zobowiązała ministra 
zdrowia Konstantego Radzi-
wiłła, by do 15 października 
przedstawił gotowe projekty. 
Projekty powstały, jednak do-
syć mgliste, ale oczekiwanych 
ustaw dotąd nie ma.

Sieć szpitali

– Koniec z podziałem na 
pacjentów lepszych i gorszych. 
Wprowadzenie sieci szpitali 
jest pierwszym krokiem do 
uporządkowania służby zdro-
wia – mówił na konferencji 
prasowej minister zdrowia 
Konstanty Radziwiłł, odno-
sząc się do przyjętego 21 lute-
go przez rząd projektu ustawy 
o tzw. sieci szpitali.

Ustawa zakłada utworze-
nie „systemu podstawowego 
szpitalnego zabezpieczenia 
świadczeń opieki zdrowotnej” 
(tzw. system PSZ), który w to-
ku debaty publicznej i prac nad 
dokumentem przyjęło się nazy-
wać siecią szpitali. Sieć szpi-
tali zakwalifikowanym do niej 
placówkom gwarantuje otrzy-

Żółwie tempo zamiast rewolucji

mywanie ryczałtu na leczenie 
przez okres czterech lat (waż-
ne: tylko największe szpitale 
otrzymają środki na działanie 
wszystkich oddziałów). Chodzi 
o niebagatelną kwotę, bo o 91 
procent funduszy przeznacza-
nych przez państwo na leczenie 
szpitalne. To prawie 27 miliar-
dów złotych. Dla porównania 
– placówki, które do sieci nie 
zostaną przyjęte, będą mogły 
ubiegać się o finansowanie 
w ramach konkursu. Tyle że 
tutaj do rozdysponowania są 
niecałe 3 miliardy złotych. Li-
sta placówek zakwalifikowa-
nych do sieci ma być znana na 
początku marca.

Kryteria kwalifikacji do 
sieci szpitali szczegółowo bę-
dzie określać stosowna ustawa 
oraz rozporządzenie wprowa-
dzające. Wśród wymogów ma 
się znaleźć m.in. udzielanie 
świadczeń w ramach szpital-
nych oddziałów ratunkowych 
albo izb przyjęć na podstawie 
umowy z NFZ (okres trwania 
musi wynosić co najmniej dwa 
lata kalendarzowe). Drugim 
kryterium będzie udzielanie 
świadczeń w zakresie leczenia 
szpitalnego w trybie hospitali-
zacji (m.in. w okresie ostatnich 
dwóch lat kalendarzowych 
w momencie wprowadzenia 
ustawy).

Według reformy nastąpi 
podział istniejących placówek 
na trzy podstawowe i czte-
ry specjalistyczne poziomy. 

Pierwszy z poziomów pod-
stawowych to małe szpitale 
powiatowe, w których reali-
zowane są świadczenia m.in. 
z zakresu chirurgii ogólnej czy 
położnictwa i ginekologii. Na 
poziomie drugim mamy więk-
sze szpitale powiatowe (w tym 
byłe szpitale wojewódzkie), 
które oprócz świadczeń z niż-
szego poziomu oferują także 
m.in. okulistykę, kardiologię 
czy ortopedię. Z kolei poziom 
trzeci to wieloprofilowe pla-
cówki specjalistyczne (zazwy-
czaj o statusie wojewódzkim). 
Poza świadczeniami z dwóch 
niższych poziomów pacjen-
ci mogą w nich liczyć też na 
chirurgię naczyniową czy le-
czenie chorób płuc i chorób 
zakaźnych. Jeśli zaś chodzi 
o cztery poziomy specjali-
styczne, to wyróżnione zostały 
tu placówki pediatryczne, on-
kologiczne, pulmonologiczne 
i ogólnopolskie.

Zgodnie z założeniami, każ-
dy szpital zostanie przypisany 
do określonej kategorii finan-
sowania, co oznacza, że jedni 
dostaną więcej, inni mniej. 
Z kolei placówki, które znaj-
dą się poza siecią, mogą brać 
udział w konkursach NFZ.

– „Solidarność” wyraża 
stanowisko, że system opieki 
zdrowotnej powinien opierać 
się na placówkach publicznych. 
Prywatne placówki powinny 
uzupełniać ofertę placówek 
publicznych. Dotyczy to też 
szpitali. Szpitale prywatne 
często leczą w lepszych wa-
runkach, ale nastawione są na 
zysk i zależy im, aby pacjent 
jak najszybciej opuścił łóżko 
– mówi Maria Ochman, prze-
wodnicząca Krajowego Sekre-
tariatu Służby Zdrowia NSZZ 
„Solidarność”.

W województwie pomor-
skim wszystkie szpitale znajdą 
się w sieci. Było jednak sporo 
nerwów i koniecznych działań, 
które to w końcu umożliwią.

– Aby wszystkie szpitale 
weszły do sieci, nastąpiło 
łączenie kilku szpitali w je-
den podmiot. Chodziło tylko 
o to, by te, które nie zostały-
by zakwalifikowane do sieci, 
funkcjonując jako inny pod-
miot nabyły taką możliwość. 
Ale to działania sztuczne, nic 
w praktyce niezmieniające 
– ocenia Irena Jenda, prze-
wodnicząca Regionalnej Sek-

cji Ochrony Zdrowia NSZZ 
„Solidarność”.

Minimalne 
wynagrodzenie

„Solidarność” jako jeden 
z głównych postulatów wska-
zuje konieczność wprowadze-
nia minimalnych stawek wy-
nagrodzeń dla pracowników 
ochrony zdrowia.

– Chcemy, aby ustalone 
zostały minimalne stawki wy-
nagrodzeń, poniżej których 
nie można by zatrudniać pra-
cowników. Powinny być one 
skorelowane ze średnią krajo-
wą. To pierwszy krok. Bo na 
razie, jeśli chodzi o wynagro-
dzenia i warunki zatrudnienia 
w ochronie zdrowia, obowią-
zuje prawo dżungli – mówi 
Maria Ochman.

Dysproporcje w wysokości 
wynagrodzeń w ochronie zdro-
wia są ogromne. Przewodni-
cząca Krajowego Sekretariatu 
Służby Zdrowia NSZZ „So-
lidarność” dodaje, że oprócz 
lekarzy i pielęgniarek w pol-
skiej służbie zdrowia pracują 
laboranci, rehabilitanci, salo-
we, ratownicy medyczni. Są 
pracownicy, którzy zarabiają 
krocie, ale i tacy, którzy mają 
wyższe wykształcenie i ledwo 

wiążą koniec z końcem. Płaca 
minimalna i stawka 13 zł na 
godzinę objęła także pracow-
ników ochrony zdrowia, ale nie 
rozwiązało to problemu, m.in. 
dlatego, że brak jest zabezpie-
czenia finansowego. Będzie 
rosło zadłużenie szpitali m.in. 
wobec dostawców, co może 
grozić wstrzymaniem dostaw 
– i co wtedy?

– To dobrze, że na przykład 
wzrosły pensje salowych. Ale 
wynagrodzenia w ochronie 
zdrowia są spłaszczone. I na 
przykład laboranci, diagnostycy, 
rehabilitanci, którzy najczęściej 
posiadają wyższe wykształce-

Najmniej lekarzy w UE
Polska ma najmniej lekarzy na tysiąc mieszkańców w Unii 
Europejskiej. Według raportu Komisji Europejskiej i Organi-
zacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w Polsce 
na tysiąc mieszkańców przypada 2,3 lekarza. Odbiegamy 
daleko od średniej europejskiej. Od 2000 r. liczba lekarzy 
na tysiąc mieszkańców zwiększyła się niemal we wszystkich 
państwach UE średnio o 20 proc. (z 2,9 lekarza w 2000 r. 
do 3,5 w 2014 r.).

Mało pielęgniarek
Wskaźnik liczby pielęgniarek zatrudnionych bezpośrednio 
przy opiece nad pacjentem wynosi w Polsce 5,4 na tysiąc 
mieszkańców – to dane OECD z 2012 r. Wśród 16 wy-
branych krajów wskaźnik ten sytuuje Polskę na ostatnim 
miejscu. Dla porównania np. Szwajcaria ma wskaźnik 16, 
Niemcy – 11,3, Szwecja – 11, Wielka Brytania – 9,1, Czechy 
– 8. W podobnej sytuacji jak Polska są tylko Hiszpania (5,5) 
i Portugalia (5,7).
Według prognoz w 2025 r. liczba pielęgniarek w Polsce jesz-
cze się zmniejszy do 4,35 na tysiąc mieszkańców. Uwzględ-
niając demografię polskiego społeczeństwa – należy zmie-
rzać do osiągnięcia średniego wskaźnika OECD – 8,8.

Zapowiadana przez Prawo i Sprawiedliwość jeszcze podczas kampanii wyborczej rewolucja 
w ochronie zdrowia „ślimaczy się”. I choć „Solidarność” popiera większość rozwiązań pro-
ponowanych przez rząd, krytykuje tempo zmian. Dodajmy, że „Solidarność” jeszcze przed 
objęciem rządów przez PiS zgłaszała wiele postulatów i wskazywała na kwestie, które trzeba 
załatwić w pierwszej kolejności.
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Beata Szydło: 
– Reforma wywołuje 
wiele dyskusji, ale 
jesteśmy do niej 
dobrze przygotowani, 
ponieważ prace nad tą 
reformą trwały bardzo 
długo, nie tylko za 
czasów rządów PiS, ale 
już długo wcześniej. 
Idea, wokół której 
budujemy reformę 
służby zdrowia, 
zakłada, że w centrum 
jest dobro pacjenta.
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Wydatki na ochronę zdrowia
Wydatki na ochronę zdrowia w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca wzrosły w UE tylko o 0,7 proc. w latach 2009-
-15, co w dużej mierze było wynikiem kryzysu finansowego
i gospodarczego. Spośród krajów UE najwięcej na ten cel 
przeznacza się w Luksemburgu – 6023 euro rocznie na jedne-
go mieszkańca, a najmniej w Rumunii – 816 euro. W Polsce 
wydatki te sięgają 1259 euro; mniej w UE przeznaczają na 
ten cel jedynie Chorwacja, Bułgaria, Łotwa i Rumunia.

Długość życia
Średnia długość życia mieszkańców Europy wzrosła od 1990 
r. o prawie siedem lat: z 74,2 do 80,9 roku w 2014 r. Kobiety 
żyją średnio 83,6 roku, a mężczyźni 78,1. Mieszkańcy Europy 
Zachodniej często cieszą się dłuższym życiem niż mieszkań-
cy Europy Środkowej i Wschodniej. Podczas gdy Hiszpanie, 
Włosi i Francuzi dożywają średnio około 83 lat, to Rumuni, 
Bułgarzy, Litwini i Łotysze ok. 75. Według raportu w Polsce 
średnia długość życia to 77,8 roku.

Wczesne wykrywanie 
i leczenie raka
Szanse na przeżycie pięciu lat w przypadku raka szyjki macicy 
są w Polsce najniższe w UE i wynoszą 54,5 proc. Polska ma 
także najniższe wskaźniki, jeśli chodzi o szanse na przeżycie 
pięciu lat w przypadku raka jelita grubego. W przypadku 
raka piersi szanse na przeżycie wynoszą ponad 80 proc. we 
wszystkich krajach UE – oprócz Estonii i Polski.

nie, zarabiają niewiele ponad 2 
tysiące złotych, a więc podob-
nie do salowych. To powinno 
być zmienione – uważa Maria 
Ochman. – Ustawa o minimal-
nym wynagrodzeniu skierowana 
została już do Komitetu Rady 
Ministrów. Ale nie wszyscy 
członkowie rządu są jej zwolen-
nikami. Obawiamy się, że vaca-
tio legis potrwa zbyt długo.

Przewodnicząca Krajowe-
go Sekretariatu Służby Zdro-
wia „Solidarności” dodaje, że 
minister zdrowia Konstanty 
Radziwiłł lobbuje na rzecz 
swojego środowiska. Jest 
przedstawicielem grupy le-
karzy, która reprezentuje pry-

watny biznes w podstawowej 
opiece zdrowotnej.

– Pieniądze do lekarzy ro-
dzinnych popłynęły w zeszłym 
roku aż trzy razy w postaci wy-
równań i podwyżek stawki ka-
pitacyjnej. Minister Radziwiłł 
dba o tę grupę. Ale powinien 
pamiętać też o innych. Na przy-
kład szpitale od sześciu-siedmiu 
lat mają aneksowane umowy, 
czyli nie dostają grosza więcej 
– mówi Maria Ochman.

Ze śmieciówek  
na etaty

Jest spora grupa pracowni-
ków w ochronie zdrowia, która 

Maria Ochman, przewodnicząca 
Krajowego Sekretariatu Służby 
Zdrowia NSZZ „Solidarność”
– Reforma ochrony zdrowia jest potrzebna. Powinna to być 
jednak szybka reforma. Tymczasem tempo zmian realizowanych 
przez rząd nas nie zadowala. To przewlekanie w czasie powo-
duje, że najważniejsze sprawy, które mogłyby być już dawno 
rozwiązane, nadal czekają na lepsze czasy. Życzymy żółwiom na 
Miodowej, żeby zaczęły szybciej pracować. Oceniamy, że pro-
gram reform jest dobry. Ale cały czas czujemy, że rząd musimy 
„dociskać kolanem”, w przeciwnym razie jego realizacja byłaby 
bardzo rozciągnięta w czasie albo nie doszłaby do skutku.

Irena Jenda, przewodnicząca 
Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia 
Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”
– Rada Regionalnej Służby Zdrowia NSZZ „S” w całości identyfi-
kuje się ze stanowiskiem Rady Krajowego Sekretariatu Ochrony 
Zdrowia NSZZ „S”, przyjętym w styczniu 2017 r. w sprawie 
aktualnej sytuacji w służbie zdrowia. Czas ucieka i jest bezpow-
rotnie tracony. Powolność rządu w realizacji koniecznych reform 
działa na korzyść interesu grup biznesowych, które przez wiele 
lat czerpały spore korzyści finansowe. Prywatny sektor
medyczny powinien być ofertą dodatkową dla pacjen-
tów. Publiczne szpitale coraz bardziej się zadłużają i łączą 
w spółki, żeby tylko przetrwać. „S” oczekiwała od rządu 
PiS wprowadzenia prospołecznych zmian także w służbie 
zdrowia. Wśród najbardziej pilnych spraw jest m.in. ustawa 
o wynagrodzeniu minimalnym w ochronie zdrowia, która 
pozwoliłaby zmniejszyć rażące dysproporcje wynagrodzeń 
wewnątrz środowiska zarówno pracowników medycznych, 
jak i niemedycznych. 

Poradnie 
endokrynologiczne

Oddziały  
otorynolaryngologiczne

Oddziały  
rehabilitacyjne

Średni czas oczekiwania (2015 rok)

164 dni

167 dni

348 dni

nie jest zatrudniona na etatach. 
Dotyczy to przede wszystkim 
pracowników rozmaitych 
usług, które szpitale oddały 
w outsourcing – to laboran-
ci, sprzątający, kucharze czy 
ochroniarze.

– Choć obserwujemy też 
korzystny trend. Coraz czę-
ściej dyrektorzy szpitali, mając 
do wyboru stawkę 13 złotych 
za godzinę i zatrudnienie pra-
cownika na etat, wybierają to 
drugie rozwiązanie, bo oka-
zuje się tańsze – mówi Maria 
Ochman.

Likwidacja NFZ

Od stycznia 2018 roku wo-
jewódzkie oddziały NFZ mają 
być przekształcone w wo-
jewódzkie urzędy zdrowia, 
które będą finansować służbę 
zdrowia na poziomie woje-
wódzkim, kontraktować część 
świadczeń i nadzorować dzia-
łanie placówek zdrowotnych. 
– Jeżeli państwo bezpośrednio 
bierze odpowiedzialność za 
zdrowie swoich obywateli, to 

Dłuższe kolejki do lekarzy  
i na zabiegi
W porównaniu do roku 2014 średni czas oczekiwania na 
świadczenia w 2015 r. wydłużył się w przypadku siedmiu 
spośród dziewięciu analizowanych rodzajów oddziałów 
szpitalnych oraz pięciu (spośród dziewięciu analizowanych) 
rodzajów poradni ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
W poradniach endokrynologicznych średni czas oczekiwania 
wzrósł o 21 dni (ze 143 do 164 dni). Z kolei w oddziałach 
otorynolaryngologicznych dla dzieci średni czas oczekiwania 
wzrósł o 40 dni (ze 127 do 167 dni). W oddziałach rehabili-
tacyjnych wzrósł on o 62 dni (ze 286 do 348 dni).
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i budżet państwa powinien być 
tu, gdzie obecne są te środki, 
które przeznaczamy na zdro-
wie – tłumaczy minister Ra-
dziwiłł.

Niestety, plany są bardzo 
ogólnikowe. Nie można więc 
ocenić spodziewanych skut-
ków. Wiadomo natomiast, że 
mają być wzmocnione pozycja 
i kompetencje ministra zdro-
wia. Dotychczas kontrola pań-
stwa nad NFZ była utrudniona. 
Minister Radziwiłł twierdził na 
przykład, że nie ma wpływu 
na podwyżki dla urzędników. 
Ucieczka od odpowiedzialno-
ści będzie teraz utrudniona.

Ratownictwo 
medyczne

„Solidarność” domaga 
się również zmiany formuły 
funkcjonowania ratownictwa 
medycznego, a także zwięk-
szenia jego finansowania.

– Chcemy, aby ratownictwo 
medyczne wróciło jako służba 
publiczna. Tak jak wojsko czy 
straż pożarna. Tylko w ten 
sposób będzie zabezpieczone 
w należyty sposób zdrowie 
i życie Polaków – mówi Maria 
Ochman.

Ratownictwo medyczne 
wymaga reorganizacji. W nie-
których rejonach Polski różni-
ce w zarobkach lekarza zespołu 
„S” (specjalistycznego) a ra-
townika medycznego wynoszą 
nawet 300 procent, a niekiedy 
nawet 350, choć praca tych 
pierwszych i drugich niewiele 
się różni. Medyczne czynności 
ratunkowe, kształcenie, samo 
działanie podczas wykonywa-
nia tych czynności oparte jest 
na standardach uznanych przez 
Unię Europejską i Polską Radę 
Resuscytacji. Różnice wynika-
ją jedynie z samych uprawnień 
lekarzy i ratowników medycz-
nych, takich jak przykładowo 

intubacja dotchawicza pacjenta 
oddychającego samodzielnie, 
ale nieprzytomnego, czy też 
pacjenta niewydolnego odde-
chowo z konikotomią. To także 
podawanie niektórych leków, 
które są dostępne w zespole S 
– specjalistycznym i P – pod-
stawowym. Ratownik medycz-
ny nie może także stwierdzić 
zgonu.

Kolejnym problemem jest 
zatrudnienie znacznej grupy 
ratowników medycznych na 
umowach cywilnoprawnych, 
czyli na tzw. kontraktach. „So-
lidarność” popiera etatyzację 
ratowników medycznych, ale 
na godziwych warunkach. 
Obecnie normą jest, że ratow-
nik pracuje w Szpitalnym Od-
dziale Ratunkowym i dojeż-
dża później do pracy w innym 
miejscu tylko po to, aby móc  
utrzymać rodzinę.

Olga Zielińska
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OŚWIATA

Chronić polską szkołę
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14 lutego zebrała się Rada Sekcji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
Regionu Gdańskiego.

– Jedną z najczęściej dys-
kutowanych obecnie kwestii 
dotyczących edukacji jest po-
wstanie nowej sieci szkolnej. 
Jak zapatruje się na ten te-
mat Rada Sekcji gdańskiej?

– Dla Rady Sekcji gdań-
skiej, którą mam zaszczyt kie-
rować, sprawa sieci szkolnej 
należy do kluczowych obecnie 
problemów. Czasu jest mało, 
bo do 31 marca samorządy 
terytorialne, organy prowa-
dzące, muszą stworzyć nową 
sieć szkolną. Wyzwanie jest 
niezwykle poważne, bo kształt 
sieci będzie miał wpływ na sy-
tuację pomorskiego szkolnic-
twa na lata.

– Jakie konkretne działa-
nia w tym względzie podjęła 
Regionalna Sekcja Oświaty 
i Wychowania?

– Jako sekcja gdańska 
w listopadzie apelowaliśmy, 
aby decyzję w sprawie re-
formy przesunąć o rok, żeby 
dać więcej czasu do namy-
słu, wyliczeń. Jednak decy-
zja parlamentu z 14 grudnia 
ubiegłego roku i potem podpis 
prezydenta Andrzeja Dudy 11 
stycznia sprawiły, że teraz jest 
już czas konkretnych działań. 
Stąd podczas ostatniej Rady 
Sekcji byli obecni przedsta-
wiciele samorządu, między 
innymi wiceprezydent Gdyni 
Bartosz Bartoszewicz. Była 
też dyrektor Judyta Śliwińska 
z Gdyni i dyrektor Jerzy Wi-
śniewski z Kuratorium Oświa-
ty w Gdańsku. Rozmawiali-
śmy o pewnych szczegółach 
dotyczących tego, jakie mają 
być konkretne działania. Bo 
to jest tak: najpierw samorzą-
dy przygotowują tak zwaną 
uchwałę intencyjną. Ona trafia 
do zaopiniowania przez związ-
ki zawodowe. Mamy na to 21 

WOJCIECH KSIĄŻEK, przewodniczący Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
Regionu Gdańskiego, o sieci szkół i problemach 
związanych z reformą oświaty

dni. Trafia też do kuratorium. 
To jest dosyć istotna informa-
cja dla rodziców, społeczności, 
które zgłaszają pewne uwagi 
do tych projektów. Potem jesz-
cze raz przed końcem marca 
te uchwały po ostatecznych 
ustaleniach będą głosowane 
podczas rad poszczególnych 
samorządów terytorialnych. 
Jeżeli chodzi o ramy czasowe, 
w związku z tym, że my jako 
„Solidarność”, ale również 
struktury związkowe przyna-
leżące do OPZZ czy Forum 
Związków Zawodowych, 
mamy prawo do opiniowania, 
to rzeczywiście musimy zwró-
cić szczególną uwagę na ten 
moment. Niezwykle ważne jest 
tutaj kilka elementów.

– Jakie to elementy?
– Po pierwsze, zwrócenie 

uwagi na przedstawienie w uza-
sadnieniu do zmian szczegóło-
wej demografii. Można dokład-
nie policzyć urodzone dzieci 
i w perspektywie przynajm-
niej siedmiu lat zobaczyć, co 
się będzie działo, jeśli chodzi 
o kolejne roczniki, które będą 
trafiały do szkół i przedszkoli. 
W dużych miastach ważne są 
też pewne rozwiązania, jeśli 
chodzi o plany przestrzenne, 
plany rozbudowy poszczegól-
nych osiedli, dzielnic. Sprawą 
niezwykle ważną dla związku 
zawodowego jest pytanie o za-
trudnienie nauczycieli oraz 
pracowników administracji 
i obsługi szkolnej, żeby zmiany 
nie wiązały się ze zbyt dużymi 
zwolnieniami. Najlepiej, żeby 
nie było ich w ogóle, a mowa 
jest nawet, że będzie pewien 
wzrost liczby etatów, ale to są 
analizy symulacyjne. Czyli: 
żeby po pierwsze chronić mie-
nie szkolne, po drugie chronić 
nauczycieli. Zamierzamy skie-

rować zapytanie do kuratorium 
i Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej między innymi w kwe-
stii problemów związanych 
z dwuzmianowością.

– Jak duża jest skala tego 
problemu?

– Jesteśmy jednym z kra-
jów, obok Rumunii, gdzie 
dwuzmianowość należy do 
najczęstszych, a tu może się 
jeszcze zintensyfikować. To 
dotyczy głównie miast, dużych 
osiedli. Nie jest dobrze, gdy 
dziecko kończy lekcje w go-
dzinach 17-18. To naprawdę 
nie jest czas na właściwą edu-
kację, a raczej na wychowanie 
domowe. A drugi problem, 
który bardziej dotyka terenów 
wiejskich, to problem zagroże-
nia likwidacją niektórych szkół. 
I to jest dla nas na tyle ważna 
sprawa, że będziemy apelowali, 
aby tam, gdzie to jest możliwe, 
zgodnie z programem, który 

przedstawiał rząd, droga dziec-
ka do szkoły była jak najkrót-
sza, najlepiej, żeby szkoła była 
w tej samej wsi. A już w sposób 
szczególny, żeby chronić dzie-
ci w wieku zerówki i nauczania 
początkowego.

– A co ze szkołami, do 
których uczęszcza niewielu 
uczniów?

– Tam, gdzie demografia 
pokazuje, że jest rzeczywiście 
bardzo niewielu uczniów, należy 
szczególnie w nauczaniu wcze-
snoszkolnym chronić szkoły, sta-
rać się, żeby rzeczywiście, skoro 
mają być ośmioklasowe, to, żeby 
były. Przy niższym stopniu orga-
nizacyjnym, to jest sprawa do 
uzgodnień, do dyskusji w pro-
cesie wygaszania gimnazjów. 
Ale żeby właśnie obyło się bez 
zamykania szkół, bo szczególnie 
ważne jest dla Polski lokalnej – ja 
też się z niej wywodzę – żeby nie 
było podziału na Polskę A i Pol-

skę B, żeby te dzieci urodzone 
„daleko od szosy” miały podob-
ne możliwości edukacyjne, żeby 
proces kształcenia i wychowania, 
symbioza szkoły i domu rodzin-
nego, była zachowana. I ostatnia 
uwaga z tym związana. Przecież 
my wiemy, że często jest tak, że 
rzeczywiście dzieci na terenach 
wiejskich rodzi się czasami nie-
zbyt dużo. Ale jak się zamknie 
szkołę, to się mówi o tym, że 
wieś umiera. To takie minicen-
trum kulturowe.

– Jak Pan rozumie to 
określenie?

– Szkoła jest bastionem, gdzie 
mogłyby być jakieś zajęcia popo-
łudniowe, różne formy edukacji 
ustawicznej, na przykład zajęcia 
komputerowe czy spotkania koła 
gospodyń wiejskich. Dlatego po-
winniśmy rzeczywiście, zastana-
wiając się też nad programami 
wsparcia, bo to jest pewien pro-
ces rozłożony na parę lat, chronić 
szkoły i dążyć, żeby to, co było 
zamysłem tej zmiany, czyli bli-
skość domu rodzinnego i szkoły, 
żeby nie było zakłóceń w tym 
procesie. Nasze działania, jeśli 
chodzi o proces opiniowania, na 
pewno pójdą w tym kierunku.

Rozmawiała 
Olga Zielińska

Członkowie Rady Sekcji 
Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” Regio-
nu Gdańskiego 14 lutego 
zajęli się reformą systemu 
oświaty i sieci szkolnej

Przed nauczycielami, pra-
cownikami administracji, 
samorządem, uczniami 

i ich rodzicami najważniejsza 
od lat zmiana. Od 1 września 
wchodzi nowy ustrój szkolny. 
Zmiany będą bardzo duże. Oby 
polska szkoła przeszła je płyn-
nie, sprawnie i profesjonalnie, 
we współpracy organów pro-
wadzących, administracji pu-
blicznej, rad pedagogicznych 
i związków zawodowych.

 Na posiedzeniu Rady 
Sekcji Pracowników Oświaty 
i Wychowania gościł Bartosz 
Bartoszewicz, wiceprezydent 
Gdyni. Wiceprezydent przy-
gotował prezentację, w której 
zawarł przesłanki do podejmo-
wanych decyzji oraz przebieg 
konsultacji społecznych. Woj-
ciech Książek, przewodniczący 
Rady Sekcji, przypomniał, iż 
związki zawodowe opiniujące 
uchwały, muszą przedstawić 
swoje stanowisko w terminie 
do 21 dni. Organ prowadzący 
musi na opinię związku od-
powiedzieć. O likwidacji czy 
przekształceniu szkoły nie ma 
mowy bez zgody kuratorium. 
Uchwała musi zostać przed-

łożona kuratorowi oświaty 
w celu uzyskania koniecznej 
pozytywnej opinii w zakresie 
zgodności z prawem zapro-
ponowanych rozwiązań. Gość 
rady, Jerzy Wiśniewski, dy-
rektor w Kuratorium Oświaty 
w Gdańsku, przedstawił pod-
stawy prawne przekształceń 
i wygaszania szkół. Arkusz or-
ganizacyjny szkoły i aneksy do 
niego mają być opiniowane. Te 
zaś są podstawą dla samorządu 
terytorialnego do kierowania 
pieniędzy do szkół. Praktycz-
ne porady dotyczące arkusza 
organizacyjnego, podziału go-
dzin, przesunięć etatowych po-
dała Judyta Śliwińska, dyrektor 
Zespołu Szkół nr 11 w Gdyni.

RADA SEKCJI OŚWIATY I WYCHOWANIA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ

O tworzeniu sieci szkolnej
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PRAWO PRACY

– Prace Komisji Kodyfika-
cyjnej Prawa Pracy mają do 
15 marca 2018 roku zakoń-
czyć się przygotowaniem in-
dywidualnego kodeksu pracy 
i kodeksu zbiorowego prawa 
pracy wraz ich z uzasadnie-
niami. Materia jest obszerna, 
chociaż w przypadku indywi-
dualnego kodeksu podstawą 
jest wersja z 1974 roku. Czas 
biegnie…

– Okazało się w toku na-
szych prac, że przy indywidu-
alnym kodeksie pracy istnieje 
duży zakres spraw do przedys-
kutowania i wbrew pozorom 
indywidualny kodeks nie musi 
powstać wcześniej. Kiedy, to 
już jest kwestia przyjętej stra-
tegii przez przewodniczących 
zespołów, profesorów w zakre-
sie prawa zbiorowego – Jakuba 
Stelinę, a w jego indywidual-
nym zakresie Arkadiusza Sob-
czyka. Presja czasu jest odczu-
walna. Biorąc pod uwagę zakres 
prac, kadencja, na którą została 
powołana komisja, być może 
powinna być wydłużona.

– Poprzednia Komisja 
Kodyfikacyjna Prawa Pra-
cy powołana została jeszcze 
w 2002 roku. Na ile pomocne 
są opracowania wypracowa-
ne przez poprzednią komisję 
prof. Seweryńskiego?

– Jest to zastana pewna 
baza, ale nie jest tak, że dopra-
cowujemy tamten kodeks. Na 
kodeks pracy patrzymy z per-
spektywy dzisiejszych realiów. 
Sięgamy do tamtych projektów 
regulacji, jako do podpowiedzi, 

ale nie jako do wyznaczników 
określających, że tak powinno 
być. Sięgamy też do opracowań 
specjalistycznych przygotowy-
wanych przez NBP i ZUS.

– Stosunki pracy opiera-
ją się na relacji pracownicy 
– pracodawcy. Czy Minister-
stwo Rodziny, Pracy i Polity-
ki Społecznej jest w pracach 
komisji pomocne?

– Na każdym posiedzeniu 
naszej komisji są obecni eks-
perci ministerstwa, urzędnicy 
z Departamentu Prawa Pracy. 
Mamy więc z ich strony za-
pewnione wsparcie.

– Jakie są największe 
trudności w pracy komisji?

– Próbujemy godzić ogień 
z wodą, czyli oczekiwania 
pracodawców i przedstawicieli 
pracowników, czyli związków 
zawodowych. Taka jest specy-
fika prawa pracy. Obie strony 
są zainteresowane ostatecznym 
rezultatem naszej pracy. Roz-
wiązania muszą godzić racje, 
które często się rozmieniają.

– Jak je wyważyć?
– W przypadku niemoż-

ności ustalenia wspólnego 
stanowiska w ramach komisji 
zarządzane jest głosowanie. 
Decyduje większość. Jak się 
sprawdzą nowatorskie rozwią-
zania, pokaże praktyka…

– Takim nowatorskim 
rozwiązaniem ma być dele-
gat związkowy w zakładzie, 
reprezentujący załogę w ne-
gocjacjach. Koncept godny 
uwagi, ale wymagający do-
pracowania.

– Jak to często bywa, diabeł 
tkwi w szczegółach. Delegat 
związkowy miałby być alterna-
tywą w sytuacji, w której w za-
kładzie pracy nie ma, z jakichś 
powodów, organizacji związ-
kowej. Dysponujemy wytycz-
nymi, jeśli chodzi o zbiorowe 
prawo pracy i reprezentację 
pracowników. Po dyskusji na 
forum zespołu do spraw opra-
cowania zbiorowego prawa 
pracy profesor Jakub Stelina 
zaproponował trójce profeso-
rów z tegoż zespołu opraco-
wanie szczegółów umiejsco-
wienia delegata związkowego. 
Mają oni przedstawić rozwią-
zania stanowiące o kształcie 
reprezentacji pracowniczej 
związkowej i pozazwiązkowej. 
Zapis musi się znaleźć w prze-
pisach, tak jak zapis o radzie 
pracowników. Była omawiana 
koncepcja, by delegat wystę-
pował niejako obok, jako al-
ternatywa.

– Modelowe rozwiązanie 
trzeba wprowadzić w ży-
cie…

– I to tak, aby korzystanie 
z niego nie było nazbyt skom-
plikowane. W praktyce skom-
plikowane rozwiązania się nie 
sprawdzają, bowiem są trudne 
do zrozumienia i zastosowania 
przez potencjalnych adresatów. 
Zmierzamy do uproszczenia 
procedur korzystania ze wspar-
cia delegata związkowego, by 
teoretyczny model przystawał 
do sytuacji faktycznych.

– To znaczy?
– Pisząc prawo, należy 

zastanowić się, jak teoria ma 
uwzględniać praktykę. Czy 
mamy rozbudować przepisy, 
czy też wprowadzić bardziej 
ogólne zasady, zostawiając 
większą rolę praktyce orzecz-
nictwa i doktrynie prawa. Mu-
simy też uwzględniać orzecz-
nictwo Sądu Najwyższego.

– Mimo że delegata w do-
tychczasowym prawie pracy 
nie ma?

– Ale orzecznictwo musi 
być brane pod uwagę. Nowe 
rozwiązania mają kształtować 
na nowo rzeczywistość. Jed-
nak jest zależność, bo prze-
cież nie działamy na pustyni. 
Nie zaczynamy kodyfikacji od 
punktu zero, od którego można 
procedować w oderwaniu od 
otoczenia prawnego. Mamy 
kilkadziesiąt lat tradycji ko-
deksowej i wypracowane kie-
runki orzecznictwa. Nie można 
nad nimi przejść do porządku 
dziennego.

– Na rynku pracy poja-
wiły się w tym czasie nowe 
zjawiska, jak telepraca, 
pracownicy pracujący poza 
siedzibami firm. W branży 
nowoczesnych technologii te 
siedziby często są przenoszo-
ne w odległe zakątki globu, 
a zakres obowiązków moż-
na wypełniać pracując przy 
komputerze w Gdańsku, Ma-
drycie czy Berlinie. Co na to 
komisja?

– Mamy gotowy zarys 
przepisów o pracy domowej. 
Idea była taka, aby poluzo-
wać możliwość świadczenia 
pracy w domu, na przykład na 
wniosek pracownika. Jednak 
zderzyliśmy się z regulacjami 
unijnymi choćby w zakresie 
BHP. Dyrektywa unijna nie 
różnicuje zakresu obowiązków 
pracodawcy w zależności od 
tego jak i gdzie praca jest wy-
konywana. Pracownik, chcąc 
pracować w domu, na co zga-
dza się pracodawca, musi mieć 
odpowiednie stanowisko pracy, 
w tym zapewniony odpowiedni 
sprzęt, spełnione wymogi BHP, 
właściwy monitor itd. Reguluje 
to prawo unijne. Mamy świa-
domość, że efekty naszej pra-
cy będą kontrolowane przez 

instytucje unijne. Dyrektywy, 
konwencje MOP wyznacza-
ją standardy. Prawodawstwo 
unijne w zakresie prawa pracy 
i równego traktowania musi być 
respektowane. Zwraca na to uwa-
gę Komisja Europejska. Podam 
przykład. Mamy przepisy unijne 
na przykład zwalczające zjawisko 
molestowania. Był pomysł, by 
zmienić w naszych przepisach to 
słowo na „nękanie”. Okazuje się, 
że dyrektywy unijne posługują się 
słowem „molestowanie”, wska-
zując, że molestowaniem może 
być już czynność jednokrotna, 
a nękanie jest powtarzającym się 
działaniem. Powinniśmy więc 
stosować odpowiednią termino-
logię.

– Jeśli zaś zastanowimy 
się nad rozwiązaniami obej-
mującymi zbiorowe prawo 
pracy, czy będzie otwarta 
droga do upowszechnienia 
zawierania zbiorowych ukła-
dów pracy?

– Idea, która nam przy-
świeca, to otwarcie szerszego 
pola negocjacji nad układami. 
Szukamy możliwości takich, 
które otworzą większe zainte-
resowanie ze strony pracodaw-
ców zawieraniem zakładowych 
i ponadzakładowych układów 
pracy. Pracodawca, siadając do 
stołu negocjacji, miałby świa-
domość, że też może zyskać. Są 
punkty kodeksowe, w których 
można zawrzeć zapisy o uregu-
lowaniach w zakładowym zbio-
rowym prawie pracy. Toczona 
jest dyskusja o dodaniu elemen-
tów zachęcających do zawiera-
nia układów zbiorowych. Są 
dwie metody – to przymus lub 
zachęta. Swego rodzaju przy-
mus wywiera silny związek za-
wodowy, wymuszając zawarcie 
UZP. Komisja bierze więc pod 
uwagę racje stron.

Rozmawiał 
Artur S. Górski

Rozmowa z dr. JAKUBEM SZMITEM, adiunktem 
w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, 
ekspertem w Zespole Prawnym Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność”, członkiem Komisji 
Kodyfikacyjnej Prawa Pracy 

Ważymy racje stron

Wiceminister rodziny, 
pracy i polityki społecznej 
Stanisław Szwed przesłał 
do wojewódzkich urzę-
dów pracy wyjaśnienie, 
w jaki  sposób należy 
traktować różne rodzaje 
umów o pracę, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem 
różnic w umowie zleceniu 
i umowie o dzieło.

Z danych Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej wyni-

ka, iż 32 proc. rejestrowa-
nych w 2016 r. oświadczeń 

o zamiarze powierzenia pra-
cy cudzoziemcowi dotyczyło 
umowy o dzieło. Wprawdzie 
w porównaniu do 2013 r., kie-
dy umów o dzieło było ponad 
50 proc., sytuacja poprawiła 
się, jednak odsetek umów 
o dzieło jest nadal wysoki.

W piśmie do urzędów pracy 
wiceminister Stanisław Szwed 
przypomniał, że „przedmiotem 
umowy o dzieło jest zobowią-
zanie do wykonania ozna-
czonego dzieła rozumianego 
jako osiągnięcie określonego, 
zindywidualizowanego rezul-
tatu w postaci materialnej lub 

niematerialnej. Wykonanie 
dzieła najczęściej przybiera 
postać wytworzenia rzeczy, 
lecz może także polegać na 
dokonaniu zmian w rzeczy już 
istniejącej, jej naprawieniu, 
przerobieniu lub uzupełnieniu 
albo na rozbudowie rzeczy, 
połączeniu z innymi rzeczami, 
dodaniu części składowych lub 
przynależności. Przyjmuje się, 
że rezultat, o który umawiają 
się strony, powinien mieć byt 
samoistny, obiektywnie osią-
galny i pewny. Nie powinno 
być uznane za dzieło coś, co 
nie odróżnia się w żaden spo-

sób od innych występujących 
na danym rynku rezultatów 
pracy, gdyż wówczas zatraci-
łoby swój indywidualny cha-
rakter dzieła”.

Porównując zatem umowę 
o dzieło z umową zlecenia na 
pierwszy plan wysuwa się zo-
bowiązanie wykonawcy umo-
wy o dzieło nie do samego 
działania, lecz do uzyskania 
określonego dzieła jako re-
zultatu tego działania. Wyko-
nywanie określonej czynności 
(szeregu powtarzających się 
czynności) bez względu na to, 
jaki rezultat czynność przynie-

sie, jest cechą charakterystycz-
ną dla umów zlecenia.

Dla zleceniobiorców obo-
wiązkowe są ubezpieczenia: 
emerytalne i rentowe oraz 
wypadkowe. Ubezpieczenie 
chorobowe ma charakter do-
browolny. Przy wykonywaniu 
pracy na podstawie umowy 
o dzieło nie ma obowiązku 
ubezpieczeń społecznych.

Więcej informacji dostęp-
nych jest na stronie interne-
towej ZUS: http://www.zus.pl 
pod linkiem: „Umowy zlecenia 
i umowy o dzieło w ubezpie-
czeniach społecznych”.

Akcja informacyjna wśród pracodawców
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MAGAZYNEK PODRĘCZNY

Cytat miesiąca

„

4277,00 zł
Tyle wyniosło średnie wyna-
grodzenie brutto w sektorze 
przedsiębiorstw w styczniu 
2017 r. Jest to o 359 zł mniej 
niż w grudniu ub. roku.

pod redakcją Martyny Werry

CORAZ CZĘŚCIEJ CHORUJECORAZ CZĘŚCIEJ CHORUJE
psychika

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

”

W pierwszym półroczu 
2016 roku Polacy wzięli 9,5 
miliona dni wolnych od pracy 
z powodu depresji i podob-
nych schorzeń psychicznych. 
To oznacza, że zaburzenia 
psychiki wyprzedziły zaburze-
nia funkcjonowania układu 
krążenia, które przez lata były 
powodem największej grupy 
wydatków ZUS z powodu nie-
obecności pracowników. Dla-
czego tak się dzieje? Zdaniem 
ekspertów coraz częściej przy-
tłacza nas presja w miejscu 
zatrudnienia. Polacy pracują 
bardzo dużo, a niewiele firm 
wykazuje rzeczywiste zainte-
resowanie zdrowiem zatrud-
nionych.                               

Zapewne wielu z nas cho-
ciaż raz doświadczyło tego 
uczucia: budzimy się z głę-
bokim i szczerym postano-
wieniem posprzątania całego 
domu, upieczenia ciasta czy 
naprawienia cieknącego kra-
nu, ale dziwnym trafem nie 
robimy nic. Jak to możliwe, że 
cały dzień przeciekł nam przez 
palce? Odpowiadają za to tak 
zwane „zjadacze czasu”. Przy-
kładem może być wielogodzin-
ne i bezrefleksyjne oglądanie 
telewizji. Jak pokazują wyniki 
sondy today.com, aż 72 proc. 
kobiet i 60 proc. mężczyzn 
ogląda produkcje typu reality 
show z powodu nudy. 

W 2016 roku w Polsce 
urodziło się 385 tysięcy dzie-
ci. Jest to o około 16 tysięcy 
więcej niż w 2015 roku. War-
to podkreślić, że w listopa-
dzie wzrost urodzeń wyniósł 
5 tysięcy, a w grudniu – już 
około 5,7 tysiąca. To ważne, 
ponieważ w przypadku tych 
dzieci początek ciąży przypa-
dał na czas już po rozpoczę-
ciu programu „Rodzina 500 
plus”. Czy zatem wzrost liczby 
urodzeń wynika ze wsparcia 
oferowanego przez program?                   


Przyczyną ponad połowy wszystkich zgonów w Polsce są cho-
roby układu krążenia, a do szpitali w naszym kraju codziennie 
trafia ponad 200 osób z objawami zawału serca. Przyczyną tych 
dolegliwości często jest wysoki poziom cholesterolu, który stop-
niowo zamyka światło naczyń wieńcowych doprowadzających 
krew do serca. Ten proces nazywamy miażdżycą, a ona z kolei 
prowadzi do choroby wieńcowej, czyli choroby niedokrwiennej 
serca. Gdy naczynie krwionośne jest już całkowicie zatkane, do-
chodzi do zawału – serce, do którego nie dociera utlenowana 
krew, obumiera. Tymczasem badanie przeprowadzone na zlece-
nie Centrów Medycznych Falck pokazuje, że 80 proc. Polaków, 
którzy nigdy nie badali poziomu cholesterolu, deklaruje, że nie 
obawia się zawału serca. Osoby mające mniej niż 30 lat powinny 
wykonać badanie przynajmniej dwa razy, a po każdej dekadzie 
życia częstotliwość jego przeprowadzania powinna się zwięk-
szać. Pięćdziesięciolatkowie powinni już badać się co roku.      

17,4

13,2 Rok 2015

Zaburzenia 
psychiczne 
i zaburzenia 
zachowania

Układ 
krążenia

Udział w wydatkach na świadczenia (w proc.)

Żeby oszczędzić czas, lepiej 
jest wcześniej zaplanować, któ-
ry program chcemy obejrzeć. 
Innym rozpraszaczem jest prze-
glądanie mediów społeczno-
ściowych po kilkadziesiąt razy 
dziennie. Oszczędzimy cenne 
godziny, jeśli ustalimy konkret-
ne ramy czasowe, w których 
przeglądamy profile znajomych 
i pogodzimy się z tym, że nie 
przeczytamy wszystkiego. Po-
pularnym „zjadaczem czasu” 
jest też szukanie usprawiedli-
wień dla nierobienia czegoś, co 

powinno być zrobione. W rze-
czywistości jest to bardziej mę-
czące od skonfrontowania się 
z problemem, a w dodatku an-
gażujące czasowo. Niepotrzeb-
ną i czasochłonną czynnością 
jest też chodzenie po sklepach 
bez zamiaru zrobienia zakupów. 
Stosunkowo łatwym do wyeli-
minowania „zjadaczem czasu” 
jest długotrwałe poszukiwanie 
potrzebnych rzeczy – wystarczy 
ustalić konkretne miejsca na ich 
odkładanie i konsekwentnie się 
ich trzymać.                            

Nie pozwól zjeść swojego czasu
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Dlaczego PiS nie walczy ze smogiem? 
Bo dzięki smogowi ludzie boją się wyjść na ulice.

Róża Maria Barbara Gräfin von Thun und Hohenstein, 
europosłanka PO

Stopa bezrobocia w styczniu 
wyniosła 8,6 proc. Oznacza to, że 
w styczniu wskaźnik bezrobocia 
był o 0,3 punktu procentowego 
wyższy niż w grudniu ubiegłego 
roku i o 1,6 punktu procentowego 
niższy niż w styczniu 2016 roku.

W styczniu inflacja 
w Polsce wyniosła 
1,88 proc. rok do 
roku, w grudniu 
ub.r. wskaźnik ten 
wyniósł 0,8 proc.

Dynamika 
PKB rok 
do roku 
w styczniu br. 
wyniosła 
4,3 proc.

W styczniu budżet państwa na plus: do-
chody budżetowe przekroczyły wydatki, 
co dało 6,7 mld zł nadwyżki. W styczniu 
wzrosły przychody z podatku VAT, jest 
to o ponad 25 proc. więcej w porówna-
niu ze styczniem 2016 r. Z podatku VAT 
do budżetu wpłynęło aż 22 mld zł.
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Inspekcja punktuje  
szefów Igloportu 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku domaga się w sądzie w Gdyni ukarania Macieja 
Duszyńskiego, prezesa Igloportu, oraz Przemysława Petryniaka, kierownika jednego z dzia-
łów spółki, wskazując na nieprawidłowości dotyczące postępowania wobec Władysława 
Warkusza, pracownika firmy i członka „Solidarności”. Twierdzi on, że z powodu przynależ-
ności związkowej kierownik źle go traktował, a pracodawca nie chciał mu uznać wypadku 
przy pracy.

W Igloporcie praco-
wałem 13 lat, przez 
ostatnie lata w ma-

gazynie. Uważam, że byłem 
sumiennym pracownikiem, 
dlatego ta historia z wypad-
kiem była dla mnie przykra 
i niezrozumiała – relacjonuje 
Władysław Warkusz.

Do wypadku doszło 3 lipca 
2015 roku. Na pana Władysła-
wa spadło kilka kartonów z pa-
lety, każdy z nich ważył około 
15 kilogramów.

– Doznałem urazu stawu 
kolanowego, między innymi 
pęknięcia łękotki – opowiada 
Władysław Warkusz. – Le-
karz zalecił, abym nie dźwigał 
ciężarów powyżej 10 kilo, ale 
kierownik nie brał tego pod 
uwagę, a na domiar złego 
skierował mnie potem do jesz-
cze cięższych prac. Musiałem 
ciągnąć palety po 500-800 ki-
logramów.

W spółce po tym zdarzeniu 
nie przeprowadzono postępo-
wania powypadkowego. Wła-
dysław Warkusz poprosił więc 
o pomoc Komisję Zakładową 
NSZZ „Solidarność” działającą 
w Igloporcie.

–  Komis ja  Zakładowa 
zwróciła się wówczas do pra-
codawcy o uznanie zdarzenia 
jako wypadku przy pracy. Mi-
nął wtedy bowiem już miesiąc 
od tego czasu, uznaliśmy, że 
to stanowczo zbyt długi czas 
oczekiwania – mówi Karolina 
Rydzewska, przewodnicząca 
„Solidarności” w Igloporcie.

Władysław Warkusz utrzy-
muje, że konsekwencją wyko-
nywania ciężkiej pracy po ura-
zie, niezalecanej przez lekarza, 
są jego poważne do dziś pro-
blemy ze stawem kolanowym.

– Kolano cały czas mnie 
boli, mam problemy z cho-
dzeniem po schodach. Lekarz 
zapowiedział, że czeka mnie 
operacja – opowiada poszko-
dowany pracownik. Mówi, że 
potem pracodawca chciał się 
go pozbyć i wyznaczył mu 
prace sprzątające, chociaż miał 
uprawnienia między innymi na 
wózki widłowe.

– Czułem się upokorzony. 
W końcu otrzymałem naganę 
za to, że w magazynie znajdują 
się odchody szczurze. Jakbym 
ja miał jakikolwiek wpływ na 

to, że są tam szczury – opowia-
da Władysław Warkusz.

Pracodawca ostatecznie 
zwolnił Warkusza z pracy. Na-
tomiast Okręgowy Inspektorat 
Pracy w Gdańsku, badając na 
wniosek Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” w Iglo-
porcie sprawę wypadku, dopa-
trzył się zaniedbań i skierował 
sprawę do sądu. Pierwsza roz-
prawa odbyła się 8 lutego 2017 
roku w Sądzie Rejonowym 
w Gdyni.

– Badając sprawę wypadku 
Władysława Warkusza dopa-
trzyliśmy się nieprawidło-
wości polegających na tym, 
że Przemysław Petryniak, 
jego przełożony, nie zgłosił 
wypadku przy pracy w 2015 
roku i nie powiadomił o tym 
pracodawcy. Pan Petryniak, 
będąc kierownikiem działu, 
był odpowiedzialny za stan 
BHP i powinien podjąć dzia-
łania wyjaśniające dotyczące 
ustalenia przyczyn wypadku. 
Nie powołano także zespołu 
powypadkowego – tłumaczy 
Krzysztof Lisowski, zastępca 
okręgowego inspektora pracy 
w Gdańsku.

W trakcie badania sprawy 
inspektorzy pracy ustalili, że 
Władysław Warkusz miał rów-
nież wypadek rok wcześniej, 
w 2014 roku, a pomimo to 
pracodawca nie podjął żadnych 
działań wyjaśniających. Dlate-
go Okręgowy Inspektorat Pra-
cy w Gdańsku skierował także 
wniosek do sądu przeciwko 
Maciejowi Duszyńskiemu, 
prezesowi spółki Igloport.

– Na szczęście nie pracuję już 
w Igloporcie. W nowej firmie 
czuję się szanowany przez kie-
rowników. Ale chciałbym, żeby 
sprawiedliwości stało się zadość 
– mówi Władysław Warkusz.

(zola)

To niejedyna sprawa sądowa, w których 
uczestniczą Karolina Rydzewska, przewodni-
cząca „S” w spółce Igloport, i jej pracodawca. 
W lipcu 2015 r. pracodawca nałożył dwie kary 
porządkowe nagany na przewodniczącą „S”. 
W obydwu przypadkach sądy: Sąd Rejonowy 
w Gdyni i Sąd Okręgowy w Gdańsku uznały, 
że pracodawca zastosował kary bezzasadnie. 
Wyrok w sprawie drugiej nagany jeszcze się 
nie uprawomocnił. W postępowaniu przed 

sądem reprezentujący Karolinę Rydzewską 
radca prawny „Solidarności” Tomasz Wiecki 
dowodził, że działania pracodawcy wobec 
przewodniczącej „S” mają charakter szykan 
za działalność związkową, a celem było jej 
zwolnienie z pracy. Tak faktycznie się stało. 
W lutym 2016 r. Karolina Rydzewska otrzyma-
ła wypowiedzenie. Złożyła jednak wniosek do 
sądu o przywrócenie jej do pracy.

Spór z pracodawcą w Igloporcie

Rozmowa z SYLWIĄ SZCZEPAŃSKĄ 
z Biura Eksperckiego Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”

„Żółta kartka” 
dla warszawskiego 
samorządu 

– Akcja przyznawania 
„Żółtych kartek” dotyczy in-
stytucji, które rozstrzygając 
przetargi wybierają oferty 
z zaniżonymi wynagrodze-
niami lub zamawiających 
niestosujących klauzul spo-
łecznych. Do tej pory pro-
wadzona była razem z In-
stytutem Zrównoważonych 
Zamówień Publicznych, teraz 
dołączyli pracodawcy.

– Od stycznia tego roku 
współpracujemy z Federacją 
Przedsiębiorców Polskich. 
W kraju jest bardzo duża grupa uczciwych przedsiębiorców, 
którzy chcą konkurować jakością wykonywanych usług, sprzę-
tem, dobrą organizacją, a nie wynagrodzeniem pracowników. 
Dobry przedsiębiorca zdaje sobie sprawę, że musi dbać o swo-
ich pracowników, także odpowiednio im płacąc, inaczej oni 
odejdą, a on przykładowo straci zainwestowane w ich szkolenie 
środki.

– Ile do tej pory przyznaliście kartek i czy przynoszą one 
zamierzony efekt?

– Od lipca 2015 roku wysłaliśmy 36 kartek do podmiotów zle-
cających przetargi z pieniędzy publicznych. Zdecydowana więk-
szość poprawiła swoją dokumentację konkursową, uwzględniając 
nasze uwagi. 

– W tym roku przyznaliście już pierwszą „Żółtą kartkę”, 
kto ją dostał?

– Tegoroczną pierwszą „Żółtą kartkę” wysłaliśmy do Zakładu 
Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście 
m.st. Warszawy. Firma ta w dokumentacji przetargowej na sprzą-
tanie zamieściła wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
jedynie dla trzech osób spośród minimum ośmiu wymaganych do 
realizacji zamówienia. Nie ma żadnego powodu, dla którego osoby 
wykonujące dla tego samego podmiotu te same zadania miałby 
różnić rodzaj umowy czy poziom wynagrodzenia.

– „Żółte kartki” dotyczą instytucji publicznych, zarówno 
rządowych, jak i samorządowych. Gdzie jest więcej przypad-
ków niezgodnych z prawem przetargów?

– Rzadko obecnie się zdarza, by jakieś ministerstwo czy inna 
instytucja rządowa w dokumentacji przetargowej nie uwzględniły 
tzw. klauzul społecznych. Również duże samorządy radzą sobie 
z nowym prawem dotyczącym zamówień publicznych. Niestety, 
najgorzej jest w małych samorządach, które jako główne kryterium 
wyboru oferty określają cenę. A przypominam, że obecnie cena 
może stanowić jedynie 60 procent kryterium wartości zamówie-
nia. Przy wyborze oferty należy brać pod uwagę także kryteria 
jakościowe, społeczne, środowiskowe i innowacyjne. Ważna jest 
edukacja w tym zakresie, a przede wszystkim stworzenie bazy 
dobrych praktyk dotyczących zamówień publicznych, która by-
łaby taką „ściągawką” dla podmiotów organizujących publiczne 
przetargi. Urząd Zamówień Publicznych powołał specjalny zespół 
do opracowania właśnie takich praktyk. Zamawiający bardzo tego 
oczekują.

– Czy można, a jeśli tak, to gdzie zgłaszać, przypadki nie-
prawidłowości w przetargach?

– Jak najbardziej przyjmujemy takie zgłoszenia. Najwięcej 
tego typu zgłoszeń przychodzi do nas ostatnio poprzez akcję „13 
zł... i nie kombinuj!”. Na naszej stronie internetowej jest zakład-
ka „zamówienia publiczne”, gdzie znaleźć można numer telefo-
nu i adres mailowy. Przypomnę może przy okazji Czytelnikom: 
s.szczepanska@solidarnosc.org.pl, tel. 58 308 43 38. Chodzi 
o przetargi publiczne, w których nie uwzględnia się wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę bądź klauzul społecz-
nych.

Rozmawiała: Małgorzata Kuźma

Związkowcy na krótko przed wejściem na salę rozpraw.
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O potrzebie wprowadzenia rozwiązań poprawiających sytuację 
osób starszych rozmawiano 14 lutego na posiedzeniu Rady Sek-
cji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Regionu Gdań-
skiego. Gośćmi spotkania byli posłanka Małgorzata Zwiercan, 
przewodnicząca parlamentarnej Komisji Polityki Senioralnej, oraz 
Krzysztof Dośla, przewodniczący gdańskiej „Solidarności”.

Jak pomóc seniorom?

Głównymi tematami 
dyskusji była sytuacja 
materialna emerytów 

i rencistów oraz opieka zdro-
wotna nad osobami starszymi. 
Związkowi seniorzy zwracali 
uwagę, że większość z nich 
otrzymuje bardzo niskie eme-
rytury, a waloryzacja świad-
czeń nie rekompensuje wzrostu 
kosztów utrzymania.

– Przez dziesiątki lat płaci-
liśmy składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe. Gdzie 
podziały się te pieniądze? – py-
tała jedna z seniorek.

Formą pomocy dla osób 
starszych jest program darmo-
wych leków dla osób po 75 
roku życia. Jednak i on ma pew-
ne mankamenty, przede wszyst-
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AW październiku 2016 r. rozpoczęliśmy nabór do nowego 
projektu realizowanego przez Region Gdański NSZZ „Solidar-
ność” w partnerstwie ze Związkiem Pracodawców „Forum 
Okrętowe” zatytułowanego „STOP BEZROBOCIU! Nowe 
kwalifikacje na dobry początek” współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014 – 2020. 
Celem naszego projektu jest dostarczenie jego uczestnikom 
kompleksowego wsparcia w zakresie aktywizacji zawodo-
wej, by wesprzeć ich w powrocie na rynek pracy i uzyskaniu 
zatrudnienia. 

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

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

wania
 Trening z aktywnych form poszukiwania pracy – opraco-

wanie dokumentów aplikacyjnych, jak przygotować się do 
rozmowy o pracę

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

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

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

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

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

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

kim brak niektórych leków na 
liście bezpłatnej, a także fakt, 
że mogą je przepisywać tylko 
lekarze pierwszego kontaktu. 
Zdaniem posłanki Małgorzaty 
Zwiercan jest to w pewnym 
stopniu uzasadnione, ponieważ 
musi być kontrola nad przyj-
mowaniem leków przez osoby 
starsze, które często lecząc się 
u kilku specjalistów nie infor-
mują ich o branych przez siebie 
lekarstwach przepisanych przez 
innych lekarzy.

– Niestety, przez ostatnie 
lata nie zrobiono nic, aby po-
prawić dostępność do służby 
zdrowia. Najbardziej odczuwa-
ją to osoby starsze – mówił Jan 
Klassa, przewodniczący sekcji 
emerytów. W Polsce brakuje 

lekarzy geriatrów, obecnie jest 
ich około 300, a powinno być 
1200.

Innym problemem, który 
narasta i będzie narastał, jest 
zapewnienie opieki nad ludźmi 
starszymi. Potrzebne są zarów-
no rozwiązania wspierające ro-
dziny mające pod opieką osobę 
niesamodzielną, jak i tworzenie 
domów dla seniorów.

– Często cała rodzina musi 
się składać, by opłacić miejsce 
w domu opieki dla starszej 
osoby – mówiła jedna z uczest-
niczek spotkania. Odczuwalny 
jest również brak miejsc w pla-
cówkach opiekuńczych, często 
trzeba czekać na nie latami.

– Liczba geriatrów jest nie-
wystarczająca. Dlatego, oprócz 
szkolenia młodych lekarzy, na-
leży przeszkolić lekarzy pierw-
szego kontaktu w zakresie 
chorób geriatrycznych – mó-
wiła Małgorzata Zwiercan. 
Jej zdaniem należy również 
poprawić przepisy dotyczące 
domów opieki nad osobami 
starszymi. Obecnie duża część 
prywatnych takich domów nie 
posiada statusu podmiotu lecz-
niczego, więc nie musi spełniać 
określonych standardów, a ich 
kontrola jest utrudniona.

Posłanka Małgorzata Zwier-
can obiecała przekazanie uwag 
i opinii przedstawionych przez 
związkowców na forum parla-
mentarnej Komisji Polityki 
Senioralnej.

(mk)

Gościem spotkania była posłanka Małgorzata Zwiercan.

1 marca przypadał Naro-
dowy Dzień Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych, wspo-
mnienie niezłomnych 
bojowników o niepodle-
głą ojczyznę, upamiętnia-
jące żołnierzy niepodle-
głościowego podziemia, 
wiernych złożonej przy-
siędze.

Te g o r o c z n e  o b c h o d y 
w Gdańsku zorganizo-
wała Koalicja Pamięci 

o Żołnierzach Niezłomnych. 
Z uwagi na to, że w tym roku 
1 marca przypadał w Środę Po-
pielcową, główne uroczystości 
odbyły się  w niedzielę, 26 lu-
tego br.

Rano w Parku im. Ronalda 
Reagana odbył się Bieg Tro-
pem Wilczym. W południe zaś  
setki rekonstruktorów, w sfor-
mowanych na tę okoliczność 
pododdziałach, w szynelach 
i panterkach, przeszło ulicami 
starego Gdańska w III Krajowej 
Defiladzie Pamięci Żołnierzy 
Niezłomnych. Wśród uczestni-
ków defilady byli też członko-

wie naszego Związku z Piotrem 
Dudą, przewodniczącym Komi-
sji Krajowej na czele.

W uroczystościach wzięła 
też udział Anna Maria Anders, 
która otrzymała pamiątkowy 
pierścień „Inki” z rąk metro-
polity gdańskiego.

Defiladę poprzedziła msza 
święta w bazylice św. Brygidy, 
którą odprawił ks. abp Sławoj Le-
szek Głódź. Metropolita gdański 
przypomniał o znaczeniu pamięci 
o Żołnierzach Wyklętych.

– Trzeba wspominać wszyst-
kich zamordowanych, rękami 
także polskich instytucji służb 
bezpieczeństwa, pozostających 
na usługach systemu przynie-
sionego ze Wschodu. Trzeba 
ich przynajmniej przypomnieć 
przed Bogiem i historią. Upa-
miętniając Żołnierzy Wyklę-
tych, odtwarzamy cząstkę 
martyrologii narodu polskiego 
– mówił ks. abp Sławoj Leszek 
Głódź.

Artur S. Górski

Marsz w Dniu Żołnierzy Niezłomnych

W gdańskich uroczystościach wzięła też udział Anna Maria 
Anders (na zdjęciu w środku).
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SZWEDZKIE EMERYTURY  
W LICZBACH
18,5 proc. wynosi składka ubezpieczeniowa (7 proc. 
pokrywa pracownik)

61 lat – minimalny wiek uprawniający do przejścia na 
emeryturę

64 lata – przeciętny wiek przejścia na emeryturę

81,2 lat – przeciętna długość życia

3000 zł – tyle w przeliczeniu na polską walutę wynosi 
emerytura gwarantowana

7400 zł – tyle w przeliczeniu na polską walutę wynosi 
przeciętna emerytura*

* Dane za 2014 r.

SYSTEMY EMERYTALNE

To właśnie w Szwecji 
w 1913 r. przyjęto pierw-
szą na świecie ustawę 

emerytalną gwarantującą świad-
czenie emerytalne wszystkim 
obywatelom po ukończeniu 
66 roku życia, bez względu 
na wykonywany zawód i osią-
gane dochody. Świadczenie 
przysługiwało również tym, 
którzy z powodu stanu zdrowia 
wcześniej musieli zakończyć 
aktywność zawodową. W 1960 
r. wprowadzono system repar-
tycyjno-kapitałowy, w którym 
wysokość emerytury zależy 
m.in. od wysokości wcześniej-
szych zarobków. Ten system, 
kilkakrotnie modyfikowany, 
obowiązuje do dziś.

Emeryt nie zginie

Wszystkie kraje skandynaw-
skie (oprócz Szwecji – Dania 
i Norwegia) słusznie uważane 
są za klasyczne przykłady tzw. 
państw opiekuńczych, w któ-
rych różnice w statusie mate-
rialnym oczywiście występują, 
ale bez względu na wiek, za-
wód, pozycję społeczną i stan 
zdrowia każdy obywatel ma za-
gwarantowane pewne minimum 
egzystencji na godnym pozio-
mie. Zgodnie z tą ideą każdy 
obywatel Szwecji, nawet jeśli 
nie przepracował ani dnia, ma 
prawo do tzw. emerytury gwa-
rantowanej (garantipension), 
umożliwiającej utrzymanie się. 
Takie prawo nabywają również 
imigranci po trzech latach po-
bytu w Królestwie Szwecji (za 
każdy rok życia w Szwecji na-
bywają prawo do 1/40 wysoko-
ści garantipension). Emeryturę 
gwarantowaną otrzymuje się 
po ukończeniu 65 roku życia, 
a wynosi ona w przeliczeniu 
na polską walutę około trzech 
tysięcy złotych. Choć suma ta 
pozornie robi wrażenie, trzeba 
pamiętać, że koszty utrzymania 
w Szwecji są dużo wyższe niż w 
Polsce. W praktyce świadczenie 
gwarantowane umożliwia więc 

jedynie pokrycie podstawo-
wych kosztów – zamieszkania 
i wyżywienia.

Wyższe emerytury

Z drugiej strony bezrobocie 
w Szwecji wynosi tylko około 5 
procent. A zatem zdecydowana 
większość mieszkańców jest 
aktywna zawodowo i w trakcie 
swojej kariery zawodowej na-
bywa prawa do dodatkowych 
części świadczenia emerytal-
nego – części repartycyjnej/
dochodowej (imkomstpen-
sion) i kapitałowej/premiowej 
(premiepension). Emerytura 
repartycyjna, najbliższa in-
stytucji Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych w Polsce, zależy 
od wysokości składek społecz-
nych odprowadzanych przez 
całe życie (a te oczywiście od 
wysokości osiąganych docho-
dów). Aż 90 proc. pracujących 
Szwedów odkłada składki na 
tą część emerytury poprzez za-
kładowe lub branżowe systemy 
emerytalne, których warunki są 
negocjowane m.in. przez związ-
ki zawodowe. Suma zebranych 
w ciągu kariery składek ubez-
pieczeniowych dzielona jest 
przez przewidywaną długość 
życia. Na marginesie – Szwe-
dzi żyją przeciętnie najdłużej 

w Europie (mężczyźni 78,8 lat; 
kobiety 83,6 lat), a ponieważ 
przechodzą na emeryturę śred-
nio w wieku 64 lat, okres po-
bierania przez nich świadczeń 
również należy do najdłuższych 
na Starym Kontynencie.

Trzecia i ostatnia część 
składowa emerytur szwedz-
kich pracowników – emerytura 
kapitałowa – przypomina III 
filar w polskim systemie ubez-
pieczeniowym. To świadczenie 
wynikające z indywidualnego 
udziału w jednym z blisko tysią-
ca funduszy kapitałowych. Taka 
forma oszczędzania środków na 
jesień życia jest dobrowolna.

Składka emerytalna wynosi 
18,5 proc. (7 proc. płaci pracow-
nik, pozostałą część pracodaw-
ca). Zdecydowana większość 
z tych środków (16 proc.) zasila 
jeden z czterech funduszy, które 
wypłacają część repartycyjną 
emerytury. Na finansowanie 
emerytury kapitałowej przezna-
czane jest 2,5 proc. składki. Co 
ważne, gromadzone środki są 
waloryzowane, czyli posiadają 
wartość realną, a nie nominal-
ną. Między innymi to sprawia, 
że zastępowalność szwedzkich 
emerytur (liczona względem 
przeciętnych zarobków w okre-
sie całej kariery zawodowej da-
nej osoby) wynosi nawet do 70 
procent (55 proc. to, jak pokazu-
ją badania, minimum). W 2014 
r. średnia emerytura w Szwecji 
wynosiła 16,2 tys. koron, czyli 
około 7,4 tys. złotych.

Wybór obywateli

Przypomnijmy, że gwaran-
towaną część emerytury Szwe-
dzi mogą pobierać od 65 roku 
życia, oczywiście jeśli w tym 
wieku nie pracują. A tak jest 
najczęściej, bo przeciętny wiek 
przejścia na emeryturę w kraju 
Wikingów wynosi 64 lata. Co 
ważne, obywatele mają w tym 
względzie wybór, w ramach 
ustanowionych przez państwo 
widełek od 61 do 65 roku ży-

SZWEDZKIE EMERYTURY  

Emerytury w Szwecji
W naszym przeglądzie europejskich systemów emerytalnych po podróży za Odrę zagląda-
my do północnego (przez Bałtyk) sąsiada Polski – Szwecji. To, podobnie jak Niemcy, jeden 
z pionierów powszechnych systemów emerytalnych. Jednak, wbrew pozorom, w bogatej 
i opiekuńczej Szwecji nie wszyscy pobierają sowite emerytury. Ich wysokość zależy od dłu-
gości okresu składkowego, wysokości zarobków w czasie kariery zawodowej oraz od wieku 
przejścia na emeryturę, który w Szwecji… można sobie wybrać samemu.

zapamię-
t a ć ,  a l e 
układają się 
one w spój-
ną, bardzo 
korzystną dla 
szwedzkich 
e m e r y t ó w 
całość. Jeśli 
przeciętny oby-
watel Królestwa 
Szwecji przechodzi na emery-
turę w wieku 64 lat, zasłużoną 
wysoką emeryturą może się cie-
szyć przez ponad 17 lat, w tym 
przez 7 lat w dobrym zdrowiu 

(w Szwe-
cji granica takiego 

życia to 70,5 roku). A zatem to 
może szwedzcy emeryci powin-
ni zdetronizować niemieckich 
w stereotypie o idealnej jesieni 
życia?

Adam Chmielecki

cia. System 
emerytalny 
jest jednak 
tak skon-
struowany, że opłaca się jak 
najdłużej pozostawać ak-
tywnym zawodowo. Im 
później przejdzie się na 
emeryturę, tym jest 
ona wyższa. Po 61 
roku życia można tak-
że pobierać emeryturę 
częściową (w wysoko-
ści 50-70 proc.), konty-
nuując jednocześnie pracę 
zawodową.

Podaliśmy dużo staty-
styk, które być może trudno 

przeciętna emerytura*

* Dane za 2014 r.

ną, bardzo 
korzystną dla 
szwedzkich 
e m e r y t ó w 
całość. Jeśli 
przeciętny oby-
watel Królestwa 

(w Szwe-
cji granica takiego 

życia to 70,5 roku). A zatem to 

16 grudnia ub.r. Sejm przy-
jął ustawę wprowadzającą 
zmiany m.in. do Kodeksu pracy 
oraz do ustawy o Zakładowym 
Funduszu Świadczeń Socjal-
nych. Zmiany weszły w życie 
z dniem 1 stycznia 2017 r. Ze 

względu na docierające do 
Związku sygnały o proble-
mach w wykładni przepisów, 
w szczególności dotyczących 
utrzymania obowiązku two-
rzenia funduszu świadczeń so-
cjalnych, KK zwróciła się do 

Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej z wnio-
skiem o wydanie stanowiska 
w sprawie.

Z odpowiedzi, którą prze-
słał Stanisław Szwed, wicemi-
nister rodziny, pracy i polityki 

społecznej, wynika, że jeśli 
u pracodawcy zatrudniające-
go na dzień 1 stycznia 2017 
r. mniej niż 50 pracowników 
pracownicy objęci są układem 
zbiorowym pracy lub regulami-
nem wynagradzania, wówczas 

postanowienia o nietworzeniu 
funduszu oraz o niewypłacaniu 
świadczenia urlopowego powi-
nien zawierać układ zbiorowy 
pracy lub regulamin wynagra-
dzania.

www.solidarnosc.org.pl

Fundusz świadczeń socjalnych w małych przedsiębiorstwach

Wszystkie kraje 
skandynawskie 
(oprócz Szwecji 
– Dania i Norwegia) 
słusznie uważane 
są za klasyczne 
przykłady tzw. 
państw opiekuńczych, 
w których różnice 
w statusie materialnym 
oczywiście występują, 
ale każdy obywatel 
ma zagwarantowane 
pewne minimum 
egzystencji na godnym 
poziomie. 
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PRAWO

Pomieszczenia 
higieniczno-sanitarnebhpbhpA B C  

Kodeks pracy w art. 233 stwierdza, że pracodawca jest 
obowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie urzą-
dzenia higieniczno-sanitarne oraz dostarczyć niezbędne 
środki higieny osobistej. Ilość i rodzaje środków higieny 
osobistej powinny być dostosowane do rodzaju i stopnia 
zanieczyszczenia ciała przy określonych pracach.

Pomieszczenia higienicz-
no-sanitarne to, zgodnie 
z rozporządzeniem mi-

nistra pracy i polityki społecz-
nej z dnia 26 września 1997 
r. w sprawie ogólnych przepi-
sów bezpieczeństwa i higieny 
pracy, szatnie, umywalnie, 
pomieszczenia z natryskami, 
ustępy, jadalnie z wyjątkiem 
stołówek, pomieszczenia do 
wypoczynku, pomieszczenia 
do ogrzewania się pracowni-
ków oraz pomieszczenia do 
prania, odkażania, suszenia 
i odpylania odzieży i obu-
wia roboczego oraz środków 
ochrony indywidualnej.

Pracodawca jest obowią-
zany zapewnić pracownikom 
pomieszczenia i urządzenia
higieniczno-sanitarne, których 
rodzaj, ilość i wielkość powin-
ny być dostosowane do liczby 
zatrudnionych pracowników, 
stosowanych technologii i ro-
dzajów pracy oraz warunków, 

w jakich ta praca jest wykony-
wana.

Pomieszczenia higienicz-
no-sanitarne powinny znajdo-
wać się w budynku, w którym 
odbywa się praca, albo w bu-
dynku połączonym z nim obu-
dowanym przejściem oraz być 
ogrzewane, oświetlone i wen-
tylowane zgodnie z przepisa-
mi techniczno-budowlanymi 
i Polskimi Normami. Powinny 
być także usytuowane w spo-
sób uniemożliwiający pracow-
nikom korzystającym z nich 
przechodzenie przez pomiesz-
czenia, w których stosowane są 
substancje trujące lub materia-
ły zakaźne albo wykonywane 
są prace szczególnie brudzące, 
jeżeli nie pracują oni w kontak-
cie z tymi czynnikami.

Wysokość pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych nie 
powinna być w świetle mniej-
sza niż 2,5 m, a zmniejszenie 
wysokości do 2,2 m w świe-

tle dopuszcza się w suterenie, 
piwnicy lub na poddaszu.

Pracodawca jest obowiąza-
ny utrzymywać pomieszcze-
nia higieniczno-sanitarne oraz 
znajdujące się w nich urządze-
nia w stanie zapewniającym 
bezpieczne i higieniczne ko-
rzystanie z nich przez pracow-
ników.

Podłoga oraz ściany wy-
mienionych pomieszczeń 
powinny być tak wykonane, 
aby możliwe było łatwe utrzy-
manie czynności. Ściany tych 
pomieszczeń do wysokości co 
najmniej 2 metrów powinny 
być pokryte materiałami gład-
kimi, nienasiąkliwymi i od-
pornymi na działanie wilgoci. 
W pomieszczeniach umywalni 
i natrysków na podłogach wy-
konanych z materiałów o du-
żym przewodnictwie ciepła 
należy ułożyć w miejscach 
mycia się podkładki (podesty) 
izolujące.

Szatnie, umywalnie, po-
mieszczenia z natryskami 
i ustępy powinny być urządzo-
ne oddzielnie dla kobiet i męż-
czyzn. Nie dotyczy to zakładu 
pracy, w którym jest zatrudnio-
nych do dziesięciu pracowni-

ków na jednej zmianie – pod 
warunkiem zapewnienia moż-
liwości osobnego korzysta-
nia przez kobiety i mężczyzn 
z tych pomieszczeń.

Pracodawca zatrudniający 
do 20 pracowników powi-
nien zapewnić im co najmniej 
ustępy i umywalki, a także 
warunki do higienicznego 
przechowywania odzieży 
własnej (domowej), roboczej 
i ochronnej oraz do higienicz-
nego spożywania posiłków. 
Jeżeli w zakładzie nie wy-
stępują czynniki szkodliwe 
dla zdrowia i prace brudzące 
lub nie występują szczególne 
wymagania sanitarne, miej-
sca do spożywania posiłków, 
przechowywania odzieży oraz 
umywalki mogą znajdować się 
w jednym pomieszczeniu.

Odzież powinna być prze-
chowywana w szatniach lub 
odpowiednio w pomieszcze-
niach wymienionych powy-
żej.

Pracownicy zatrudnieni 
w pomieszczeniach biurowych 
mogą przechowywać swoją 
odzież w przeznaczonych do 
tego miejscach w pomieszcze-
niach pracy.

Pracodawca zatrudniający 
pracowników niepełnospraw-
nych powinien zapewnić dosto-
sowanie urządzeń higieniczno-
-sanitarnych oraz dojść do nich 
– do potrzeb i możliwości tych 
pracowników wynikających 
ze zmniejszonej sprawności, 
zgodnie z przepisami technicz-
no-budowlanymi.

Przy pracach wykonywa-
nych na otwartej przestrzeni lub 
w nieogrzewanych pomieszcze-
niach należy zapewnić pracow-
nikom w pobliżu miejsc pracy 
pomieszczenia umożliwiające 
im schronienie przed opadami 
atmosferycznymi, ogrzanie się 
oraz zmianę odzieży. W po-
mieszczeniach tych powinna 
być zapewniona temperatura co 
najmniej 16 stopni C, a na każ-
dego pracownika najliczniejszej 
zmiany powinno przypadać, co 
najmniej 0,1 m kw., przy całko-
witej powierzchni pomieszcze-
nia nie mniejszej niż 8 m kw. 
Pomieszczenia te powinny być 
zaopatrzone w urządzenia do 
podgrzewania posiłków.

W razie, gdy ze względu 
na rodzaje prac wykonywa-
nych na otwartej przestrzeni 
w okresie zimowym nie jest 
możliwe zapewnienie takich 
pomieszczeń, należy zapew-
nić pracownikom w pobliżu 
miejsca ich pracy odpowiednio 
urządzone źródła ciepła, przy 
zachowaniu wymagań ochrony 
przeciwpożarowej.

Iwona Pawlaczyk

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

pn. wt. śr. czw. pt.

Porady dla komisji zakładowych

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

radca prawny
Iwona 
Jarosz-Lipkowska

8-10 8-16 – 9-16 –

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

Porady dla indywidualnych członków NSZZ „Solidarność”

radca prawny
Joanna 
Kobus-Michalewska

– 8.30-11 O. Gdynia
11-17 8.30-16 –

doradca prawny
Maria Szwajkiewicz 14.30-17 9-16 8.30-15.30 9-15.30 O. Gdynia

9-15

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

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

Pracownik na skutek zdarzenia w pracy, które 
miało wyjątkowo stresujący przebieg zagrażający 
bezpośrednio życiu, doznał urazu w postaci zespołu 
stresu pourazowego. Czy pracownikowi przysługuje 
odszkodowanie w związku z trwałym lub długotrwa-
łym uszczerbkiem na zdrowiu?
Odpowiedź

Uraz został zdefiniowany w art. 2 pkt 13 usta-
wy wypadkowej jako uszkodzenie tkanek ciała lub 
narządów człowieka wskutek działania czynnika 
zewnętrznego. Doktryna stoi na stanowisku, iż 
uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka 
w pojęciu urazu należy rozumieć szeroko, a więc 
jako wszelkie zmiany w organizmie – nie tylko te 
o charakterze anatomicznym, ale także te, które 
wywołały zaburzenia czynnościowe organizmu, 
w tym zaburzenia psychiczne. Takie stanowisko 
pozwala wyróżnić uraz fizyczny i psychiczny. 
W ocenie Sądu Najwyższego definicja urazu po-
winna obejmować wszelkie zmiany w stanie zdro-
wia, wywołujące upośledzenie czynności organi-
zmu i powstałe w związku z pracą (wyrok z dnia 
23 września 2014 roku w sprawie II UK 558/13).

Reasumując, uraz jako element wypadku 
nie może być ograniczany wyłącznie do fi-
zycznych zmian w organizmie (jego tkankach 
lub narządach). Powodowałoby to nieuzasad-
nione zawężenie pojęcia wypadku przy pracy. 
Dopuszczalne jest objęcie zakresem pojęcia 
urazu zmian czynnościowych narządu, w tym 
również w sferze psychicznej, jeśli prowadzą 
do zaburzeń stresowych pourazowych.

Maria Szwajkiewicz

Stres 
pourazowy

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 25 lutego 2017 r. 
odeszła od nas Koleżanka

ś..p

Teresa Gielniak
Małżonka Przewodniczącego Koła Eme-
rytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” 
Gdańskiej Stoczni „Remontowa” S.A.

Długie lata stała przy mężu, wspierając go 
i pomagając mu w jego działalności.

Wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłej 
składają 

koleżanki i koledzy 
z Koła Emerytów i Rencistów 

NSZZ „Solidarność” GSR

Najszczersze wyrazy współczucia dla 
naszego Przyjaciela Pawła Glanerta, 

współpracownika naszej redakcji,
 z powodu śmierci Siostry

Jadwigi
składają koleżanki i koledzy z Działu 

Informacji i Promocji Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
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Plan urlopów

Powtarzające 
się nieobecności 
spowodowane 
chorobą

Choroba pracownika wpi-
sana jest w ryzyko, jakie pra-
codawca ponosi z racji jego 
zatrudnienia. Podobnie rzecz 
się przedstawia z usprawie-
dliwionymi nieobecnościami 
w pracy, spowodowanymi 
innymi niż choroba przyczy-
nami, na przykład urlopami. 
Przyjmuje się zatem, że praco-
dawca powinien organizować 
pracę załogi, biorąc pod uwa-
gę nieuchronność wystąpienia 
każdego z tych zdarzeń.

Orzecznictwo nie jest jed-
nak jednolite w tym zakresie.

Wypowiedzenie umowy 
o pracę z uwagi na nieobecno-
ści pracownika spowodowane 
chorobą może być uznane za 
uzasadnione tylko wówczas, 
gdy pracodawca wykaże ich 
związek z naruszeniem jego 
istotnych interesów (wyrok 
SN z dnia 6 listopada 2001 r., 
I PKN 449/00, OSNP 2003, 
nr 19, poz. 456). Owo naru-
szenie może się przejawiać 
w dezorganizacji funkcjono-
wania zakładu pracy, do jakiej 
prowadzą długotrwałe lub 
częste nieobecności pracow-
nika. W czasie nieobecności 
spoczywające na pracowniku 
obowiązki albo nie są w ogóle 
wykonywane, albo są wyko-
nywane przez inne osoby, co 
zawsze powoduje niekorzystne 
dla pracodawcy skutki (wyrok 
SN z dnia 3 listopada 1997 r., 
I PKN 327/97).

Dalej, w wyroku z dnia 11 
lipca 2006 r. (I PK 305/05), 
Sąd Najwyższy uznał,  że 
długotrwała (porównywalna 
z okresem wskazanym w art. 
53 k.p.) choroba pracownika 
samodzielnie stanowi uspra-
wiedliwioną przyczynę wy-
powiedzenia, gdyż zawsze 
powoduje niekorzystne skut-
ki dla pracodawcy. Jednakże 
dodatkowo z uzasadnienia 
wyroku wynika, iż pracownik 
jeszcze w trakcie zatrudnienia 
nienależycie wykonywał swoje 
obowiązki (wykonywał pracę 
wolno, w sposób lekceważący, 
popełniając błędy).

Między innymi w wyro-
ku z dnia 23 stycznia 2001 r. 
w sprawie I PKN 191/00 Sąd 
Najwyższy uznał, iż nie naru-
sza zasad współżycia społecz-
nego przyjęcie przez praco-
dawcę jako kryterium doboru 
pracowników do zwolnienia 
ich dyspozycyjności, rozumia-

nej jako możliwość liczenia na 
obecność pracownika w pracy 
w czasie na nią przeznaczo-
nym. Przeciwieństwem tak 
rozumianej dyspozycyjności 
są częste absencje pracowni-
ka spowodowane złym sta-
nem jego zdrowia lub dzieci, 
jak również inne przypadki 
usprawiedliwionej nieobecno-
ści, które nie tylko powodują 
konieczność organizowania 
nagłych zastępstw, ale także 
nie pozwalają oczekiwać, że 
w razie potrzeby pracownik 
ten będzie mógł zastąpić inne-
go pracownika. Wyrok zapadł 
w stanie faktycznym, wskazu-
jącym na konieczność likwi-
dacji jednego ze stanowisk 
pracy i wyboru pracowników 
do zwolnienia.

Każda sytuacja, w której 
pracownik z powodu choroby 
przez dłuższy czas nie wyko-
nuje pracy, wymaga indywidu-
alnej oceny.

W wyroku z 6 listopada 
2011 r. (I PKN 673/00) Sąd 
Najwyższy stwierdził, że czę-
sta i długotrwała absencja cho-
robowa pracownika może sta-
nowić uzasadnioną przyczynę 
rozwiązania z nim stosunku 
pracy w drodze wypowiedze-
nia. Jednakże nieobecność 
pracownika spowodowana 
niezdolnością do pracy w na-
stępstwie choroby, która nie 
miała charakteru przewlekłego, 
a ponadto definitywnie minęła, 
nie stanowi uzasadnionej przy-
czyny wypowiedzenia umowy 
o pracę.

W s tanie  faktycznym, 
w którym zapadł wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 6 listopada 
2001 r. w sprawie I PKN 449/
00, oceniane były nieobecności 
w pracy nieprzekraczające 40 
dni, a sąd uznał, iż nieobecność 
powodów nie naruszała istot-
nych interesów pracodawcy, 
podkreślając jednocześnie, że 
byli oni długoletnimi pracow-
nikami i do ich pracy nie było 
zastrzeżeń.

W kolejnym wyroku Sąd 
Najwyższy stwierdził, iż wy-
powiedzenie umowy o pracę 
pracownikowi nienagannie wy-
konującemu obowiązki, który 
w okresie 6 lat pracy miał jedną 
ponad 4-miesięczną usprawie-
dliwioną nieobecność w pracy 
i po tym okresie odzyskał zdol-
ność do pracy, jest nieuzasad-
nione w rozumieniu art. 45 § 1 
k.p., pomimo że nieobecność 
ta doprowadziła do dezorga-
nizacji pracy w miejscu jego 
zatrudnienia (wyrok z dnia 17 
maja 2016 r., I PK 155/15).

Długotrwała choroba 
– art. 53 k.p.

Jednak nieobecność w pra-
cy z powodu choroby, choć 
usprawiedliwiona, nie może 
trwać bez końca. Dlatego też 
kodeks pracy zakreśla górne 
granice okresów usprawiedli-
wionej nieobecności w pracy, 
których przekroczenie upraw-
nia pracodawcę nie tylko do 
rozwiązania umowy o pracę za 
wypowiedzeniem, ale przede 
wszystkim do rozwiązania jej 
w trybie natychmiastowym 
(bez wypowiedzenia), nawet 
jeśli przyczyna usprawiedli-
wiająca nieobecność jeszcze 
trwa. Należy jednak podkre-
ślić, iż jest to uprawnienie pra-
codawcy, z którego może, ale 
nie musi skorzystać.

Zgodnie z art. 53 § 1 pkt 
1 kodeksu pracy pracodawca 
może rozwiązać umowę o pra-
cę bez wypowiedzenia, jeżeli 
niezdolność pracownika do 
pracy wskutek choroby trwa:
a) dłużej niż trzy miesiące 

– gdy pracownik był zatrud-
niony u danego pracodawcy 
krócej niż sześć miesięcy,

b) dłużej niż łączny okres 
pobierania z tego tytułu 
wynagrodzenia i zasiłku 
oraz pobierania świadcze-
nia rehabilitacyjnego przez 
pierwsze trzy miesiące 
– gdy pracownik był zatrud-
niony u danego pracodawcy 
co najmniej sześć miesięcy 
lub jeżeli niezdolność do 
pracy została spowodowa-
na wypadkiem przy pracy 
albo chorobą zawodową. 
Na okres ten składa się 182 
dni (w przypadku gruźlicy 
– 270 dni) pobierania przez 

pracownika wynagrodzenia 
z tytułu niezdolności do 
pracy spowodowanej cho-
robą i zasiłku chorobowego 
oraz pierwsze trzy miesiące 
pobierania świadczenia re-
habilitacyjnego.
Rozwiązanie umowy o pra-

cę w trybie natychmiastowym 
(art. 53 § 1 k.p.) nie może 
nastąpić po stawieniu się pra-
cownika do pracy w związku 
z ustaniem przyczyny nieobec-
ności.

Przeciwwskazania do 
wykonywania pracy na 
danym stanowisku

W korelacji z długotrwałą 
nieobecnością spowodowaną 
chorobą pozostają badania 
profilaktyczne na zasadach 

określonych w art. 229 k.p. 
Pracownik podlega okreso-
wym badaniom lekarskim. 
W przypadku niezdolności do 
pracy trwającej dłużej niż 30 
dni, a spowodowanej chorobą, 
pracownik podlega ponadto 
kontrolnym badaniom lekar-
skim w celu ustalenia zdolno-
ści do wykonywania pracy na 
dotychczasowym stanowisku 
(§ 2).

Badanie kończy się wyda-
niem orzeczenia lekarskiego 
stwierdzającego albo wystę-
powanie przeciwwskazań zdro-
wotnych na danym stanowisku 
pracy, bądź ich brak.

Jeśli w orzeczeniu lekar-
skim stwierdzono występo-
wanie przeciwwskazania do 
wykonywania choćby jedne-
go z obowiązków należącego 
do zakresu czynności na zaj-
mowanym stanowisku pra-
cy, fakt ten może uzasadniać 
wypowiedzenie pracowni-
kowi umowy o pracę (wyrok 
SN z dnia 16 grudnia 1999 r., 
I PKN 469/99).

Jeżeli jest to skutek wy-
padku przy pracy lub choroby 
zawodowej i pracownik utracił 
jedynie zdolność do wykony-
wania zadań na dotychczaso-
wym stanowisku, niepowo-
dującą jednak niezdolności do 
pracy w rozumieniu przepisów 
emerytalnych, na mocy art. 231 
kodeksu pracy pracodawca 
musi go przenieść na inne sta-
nowisko. Jeżeli z takim prze-
sunięciem wiąże się obniżka 
zarobków, przez sześć miesię-
cy tej osobie przysługuje tzw. 
dodatek wyrównawczy.
Stan prawny na 20.02. 2017 r.

Maria Szwajkiewicz

Przedłużające się chorobowe  
a rozwiązanie umowy o pracę

Sąd Najwyższy 
stwierdził, że częsta 
i długotrwała absencja 
chorobowa pracownika 
może stanowić 
uzasadnioną przyczynę 
rozwiązania z nim 
stosunku pracy w drodze 
wypowiedzenia. 
Jednakże nieobecność 
pracownika 
spowodowana 
niezdolnością do 
pracy w następstwie 
choroby, która nie 
miała charakteru 
przewlekłego, 
a ponadto definitywnie 
minęła, nie stanowi 
uzasadnionej przyczyny 
wypowiedzenia umowy 
o pracę.

Plan urlopów ma na celu 
zapewnienie pracownikom 
wykorzystania urlopu w ro-
ku, w którym nabyli do 
niego prawo oraz umożli-
wienie pracodawcy zorga-
nizowania pracy w sposób 
zapewniający normalne 
funkcjonowanie.

Przyjmuje się, iż ustalenie 
planu urlopów powinno 
nastąpić w okresie po-

przedzającym nabycie prawa do 
urlopu, czyli przed początkiem 
nowego roku kalendarzowego, 
z nadejściem którego pracowni-
cy nabywają prawo do kolejnego 
urlopu. Dopuszczalne jest usta-

lanie krótszych okresów objęcia 
planem urlopów, a mianowicie 
półroczne lub kwartalne.

Planem urlopów nie obejmu-
je się czterech dni określonych 
w art. 1672 k.p., czyli tzw. na 
żądanie.

Pracodawca nie jest obo-
wiązany do ustalania planów 
urlopów, gdy nie działa u niego 
zakładowa organizacja związko-
wa lub gdy działająca organiza-
cja związkowa wyrazi zgodę na 
nieustalanie tego planu. Wów-
czas termin urlopu pracodawca 
ustala w porozumieniu z pra-
cownikiem.

Ustalenie planu urlopów nie 
jest jednoznaczne z udzieleniem 

urlopu wypoczynkowego. W za-
leżności od zasad określonych 
u danego pracodawcy konieczne 
jest również złożenie przez pra-
cownika podania o urlop (wnio-
sku urlopowego), który aktuali-
zuje termin udzielenia urlopu.

Rozpoczęcie urlopu wypo-
czynkowego nieprzewidzianego 
w planie urlopów i bez wyraźnej 
akceptacji pracodawcy może 
być kwalifikowane jako ciężkie 
naruszenie podstawowych obo-
wiązków pracowniczych (art. 52 
§ 1 k.p.) – wyrok Sądu Najwyż-
szego z dnia 15 marca 2001 r. 
I PKN 306/00.
Stan prawny na 8.02.2017 r.

Maria Szwajkiewicz
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SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność”
opracował Wojciech Matuszewski

Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

Nowa organizacja 
w Regionie Słupskim

Z satysfakcją informujemy, że uchwałą nr 1/01/2017 Ko-
misji Zakładowej Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa utworzono Organizację Oddziałową w Po-
morskim Oddziale Regionalnym z siedzibą w Człuchowie.

W dniu 2 lutego 2017 r. w Człuchowie odbyło się walne 
zebranie członków Pomorskiej Organizacji Oddziałowej, na 
którym zostały wybrane władze organizacji. Nad prawidło-
wym wyborem władz czuwała Regionalna Komisja Wyborcza 
Regionu Słupskiego.

Na przewodniczącą Organizacji Oddziałowej w Człucho-
wie została wybrana Iwona Grodzicka. Jako pierwszy gratu-
lacje nowo wybranej przewodniczącej złożył przewodniczący 
Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Słupsku Stanisław 
Szukała obecny na walnym zebraniu członków.

Przyłączamy się do gratulacji i życzymy nowo powstałej komór-
ce związkowej sukcesów i zadowolenia z wykonywanej pracy.

Rozmowa 
z BOŻENĄ BRZESKĄ, 
przewodniczącą Komisji 
Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” w SPV 
spółka z o.o. w Dębnicy 
Kaszubskiej

– Jesteście bardzo młodą 
organizacją związkową. Kiedy 
powstała Komisja Zakładowa 
i co było przyczyną powstania 
związku?

– Nasza organizacja związ-
kowa powstała 26 kwietnia 
2016 roku, na 100 pracowników 
należy do niej 36 osób. Główną 
przyczyną, która spowodowała, 
że powstał u nas związek za-
wodowy, był stosunek naszego 
pracodawcy do pracowników. 
Był arogancki i traktował ich 
jako tylko i wyłącznie tanią siłę 
roboczą, dlatego postanowiliśmy 
zrzeszyć się i powalczyć przede 
wszystkim o utworzenie zakła-
dowego funduszu świadczeń 
socjalnych, a także o podwyżki. 
Po przekształceniach własno-
ściowych z firmy państwowej 
staliśmy się spółką z kapitałem 
mieszanym włosko-holender-
sko-niemieckim. Być może nowi 
właściciele myśleli, że skoro już 
załoga została ta sama, to nic 
nam się nie należy i będziemy 
siedzieli cicho. Zdecydowana 
większość załogi to pracownicy, 
którzy związali się z firmą pra-
wie od początku swojego doro-
słego życia, pracują tu ponad 20 
lat i nie mieli żadnej podwyżki. 
Natomiast gdy są przyjmowani 
nowi pracownicy, dostają taką 
samą stawkę godzinową jak ci, 
co przepracowali ponad 20 lat. 
Jest to naszym zdaniem nie-
sprawiedliwe i ci doświadczeni 
pracownicy czują się upokorzeni 
takim postępowaniem ze strony 
pracodawcy. My jako związek 
chcemy to zmienić

Wyrazy głębokiego współczucia po stracie małżonki 

Ali 
naszemu Koledze i Przyjacielowi, wieloletniemu członkowi 
Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność w Słupsku Januszowi 

Szczepaniakowi składają koleżanki i koledzy  
z Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność”

– Czy od kiedy powstała 
wasza organizacja zakładowa 
zmienił się stosunek pracodaw-
cy do pracowników?

– Muszę powiedzieć otwar-
cie, że dalej pracodawca w osobie 
pani dyrektor próbuje nas zastra-
szyć. Twierdzi, że nie ma szans na 
fundusz socjalny ani tym bardziej 
na podwyżki, ponieważ kondycja 
finansowa firmy na to nie pozwa-
la. Jest bardzo pewna siebie, gdyż 
ma kilku prawników, którzy jej 
podpowiadają, co ma w danej 
chwili zrobić. Nasza pani dyrek-
tor nie wykazuje chęci współpra-
cy, przykładowo wystąpiliśmy na 
piśmie z prośbą, aby część zało-
gi mogła pracować w godzinach 
6-14, zachowując ośmiogodzinny 
dzień pracy, ponieważ byłoby to 
dla pracowników spore ułatwie-
nie z chwilą konieczności pójścia 
do lekarza, który przyjmuje do 
godziny 15 – nie wyraziła na to 
zgody. Nie dysponujemy także 
pomieszczeniem dla naszej or-
ganizacji, chociaż pracodawca 
powinien takie nam zapewnić. 
Spotykamy się albo u mnie 

w domu, albo w Domu Kultury. 
Dyrektor powiedziała, że da nam 
takie pomieszczenie, ale wyłącz-
nie odpłatnie. Na każdym kroku 
widać niechęć pracodawcy do 
nas, związkowców, więc posta-
nowiliśmy działać w inny sposób. 
Zwróciliśmy się o radę do Zarzą-
du Regionu „Solidarności”, co 
w takiej sytuacji zrobić. Zarząd 
wystąpił do słupskiej Państwowej 
Inspekcji Pracy o działania kon-
trolne w naszym zakładzie pra-
cy. I tu chciałabym podziękować 
przewodniczącemu Stanisławowi 
Szukale za jego osobistą pomoc 
i dobre rady, którymi dodawał 
nam otuchy, przyjeżdżał do nas 
i spotykał się z naszymi związ-
kowcami, podpowiadał, jaką 
strategię i jakie działania jeszcze 
możemy podjąć. Korzystali-
śmy również z porad prawnych 
prawnika przy Zarządzie Regio-
nu w Slupsku.

– A co wykazała kontrola 
inspektora pracy?

– No właśnie, z tą kontrolą to 
było tak, że inspektor ze Słupska 
okazał się nierzetelny w swoim 
rzemiośle i nasze skargi potrak-
tował jako fanaberie związkowe. 
Stwierdził, że w zakładzie niko-
mu krzywda się nie dzieje, a dy-
rekcja – powiem w skrócie – ma 
tylko i wyłącznie na względzie 
dobro pracowników, co oczy-
wiście jest nieprawdą. Zarząd 
Regionu podjął następne kroki, 
aby kolejny inspektor, już z in-
nego miasta, przeprowadził tzw. 
sprawdzenie pokontrolne. Takie 
się odbyło i inspektor z Łodzi 
przyznał nam rację.

– W takim razie, jakie roz-
wiązanie widzi pani przewod-
nicząca?

– Rozpatrujemy założenie 
sprawy sądowej, aby to sąd roz-
strzygnął pewne kwestie.

– Dziękuję za rozmowę i na 
pewno poinformujemy naszych 
Czytelników, jeżeli będzie już 
po rozprawie sądowej.

Nie damy się zastraszyć 

Bożena Brzeska.

30 stycznia obradowało Prezydium Zarządu Regionu, Regio-
nalna Komisja Rewizyjna i Regionalna Komisja Wyborcza. Pre-
zydium zajęło się między innymi programem „Pracodawca Przy-
jazny Pracownikom”, przyjęło informację o związkowej karcie 
elektronicznej, o uzwiązkowieniu w Regionie w obecnej kadencji, 
omawiano wykonanie budżetu za 2016 rok i zatwierdzono budżet 
na rok 2017. Poruszono temat realizacji uchwały WZDR odnośnie 
medalu dla zasłużonych członków Związku w Regionie, a także 
przyjęto informację o sytuacji członków Związku w spółce SPV 
w Dębnicy Kaszubskiej.

Obrady ZRG  
NSZZ „Solidarność” w Słupsku  

Chwała Bohaterom, 
cześć Ich pamięci 

Z głębokim żalem zawiadamiamy,  
że 23 lutego 2017 r. w wieku 64 lat zmarł 

ś.p. 

Leszek Pomorski
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci  

śp. Leszka Pomorskiego, wieloletniego działacza, 
wiceprzewodniczącego Komisji Wydziałowej  

NSZZ „Solidarność” w Gazowni w Słupsku, człowieka 
„Solidarności”, delegata na WZD Regionu Słupskiego, 

naszego serdecznego Kolegi.
Rodzinie i bliskim Zmarłego składamy wyrazy szczerego 

współczucia.
Zarząd Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność”

Organizacja Wydziałowa NSZZ „Solidarność” w Gazowni 
w Słupsku

1 marca w Słupsku odbyły się uroczystości poświęcone Żołnierzom 
Wyklętym. Zgodnie z sejmową ustawą z 2011 roku ta data to Narodowy 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W naszym mieście kulminacyjnym 
punktem obchodów była uroczysta msza święta odprawiona w kościele 
Najświętszego Serca Jezusowego, koncelebrowana przez ks. biskupa 
Krzysztofa Włodarczyka i słupskich księży. W wypełnionej po brzegi 
świątyni stawiły się władze miasta, parlamentarzyści, radni miejscy i po-
wiatowi, a także związkowcy z „Solidarności”.

Po nabożeństwie spod kościoła parafialnego ulicami Słupska 
przeszedł Marsz Pamięci, który liczył około tysiąca osób. Nasi 
związkowcy z flagami „Solidarności” również uczestniczyli w po-
chodzie, oddając hołd wszystkim Żołnierzom Wyklętym. W marszu 
szli także kibice miejscowych drużyn, którzy co roku pamiętają o bo-
haterach narodowych i w ten sposób okazują swój patriotyzm.

Ludzie wśród rozpalonych pochodni nieśli fotogramy bohater-
skich żołnierzy ozdobione biało-czerwonymi kokardami, co wśród 
zapadającego zmroku potęgowało podniosły nastrój chwili. Na 
koniec marszu, który dotarł do pomnika poświęconego państwu 
podziemnemu, odśpiewano hymn narodowy i złożono wieńce i wią-
zanki kwiatów. Poseł Jolanta Szczypińska odczytała list od prezy-
denta Andrzeja Dudy do mieszkańców Słupska. Gościem honoro-
wym uroczystości był ks. biskup Krzysztof Włodarczyk. Wcześniej 
odbyło się spotkanie przy grobie jednego z Żołnierzy Wyklętych, 
kapitana Stefana Dębickiego „Kmicica” na Starym Cmentarzu.
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Na końcu 
JĘZYKA
Na końcu
JĘZYKA

Krzyżówka z odwiedzinami

Na rozwiązania (e-maile, listy 
tradycyjne, adresy w stopce 
na str. 2) czekamy do 15 
dnia następnego miesiąca od 
ukazania się tego wydania 
„Magazynu”. Rozlosowali-
śmy nagrodę za rozwiązanie 
Krzyżówki z seniorem rodu 
z nr. 1/2017. Otrzymuje ją 
pani Leokadia Bryja z Woł-
czyna woj. opolskie. Nagro-
dę wyślemy pocztą. Hasło 
brzmiało: „Konstytucja”. 

Facebook
Nowych słów zapożyczanych z języka angielskiego jest 
coraz więcej. Anglicyzmy dotyczą różnych dziedzin ży-
cia: nauki, techniki, sportu, kultury, handlu, reklamy. 
Ogromną falę zapożyczeń angielskich stanowią słowa 
używane w środowisku internetowym, np. Facebook, 
Google, Twitter, blog, Fanpage. Wiele osób zastanawia 
się, co one znaczą, a użytkownicy tych słów pytają, czy 
je odmieniać, jak skracać. Na te i inne pytania odpo-
wiem na przykładzie wyrazu Facebook.

Facebook to wyraz, którego nie ma jeszcze we wszystkich 
słownikach, ponieważ w języku angielskim funkcjonuje od 
2004 roku, a w języku polskim pojawił się w 2008 roku.

Definicja
Facebook to ‘nazwa internetowego portalu społeczno-

ściowego (założonego przez amerykańskiego studenta 
w 2004 r.), w ramach którego zarejestrowani użytkownicy 
mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdję-
ciami oraz korzystać z aplikacji’.

Co ciekawe – w styczniu 2014 r. liczba użytkowników ser-
wisu na całym świecie wynosiła około miliarda, co miesiąc 
wgrywanych jest ponad miliard zdjęć oraz 10 milionów fil-
mów. Głównym autorem serwisu jest amerykański informatyk 
Mark Zuckerberg (ur. w 1984 r.) – obecnie dyrektor generalny. 
Polska wersja portalu działa od maja 2008 r.
Problemy z odmianą

Gdy w języku polskim pojawia się nowy wyraz, wówczas 
powstaje dylemat: odmieniać go czy nie.

Rzeczownik Facebook w języku polskim odmieniamy. 
W „Wielkim słowniku ortograficznym PWN” z 2012 r., czy-
tamy: „Face•book -ka, -kiem; przym.: facebookowy” – co 
oznacza, że wyraz można podzielić przy przenoszeniu do na-
stępnej linijki w jednym miejscu – oznaczonym kropką, że 
odmienia się przez przypadki, np. Facebooka, Facebookiem, 
a przymiotnik od tego rzeczownika brzmi: facebookowy.
Forma biernikowa

Wiele wątpliwości budzi forma biernikowa. Powstają pyta-
nia: Która forma jest poprawna: Internauci wchodzą na Face-
booka czy na Facebook? A może obie formy są poprawne?

Jak piszą językoznawcy, prof. Mirosław Bańko z Uniwersyte-
tu Warszawskiego oraz dr Jan Grzenia z Uniwersytetu Śląskiego, 
wzorcowa forma biernikowa (zalecana w oficjalnym tekście) to: 
na Facebook, ale ponieważ wiele osób mówi: na Facebooka, dla-
tego obaj akceptują tę popularną formę jako wariant potoczny.
Kontakt przez Facebook

Internauci zastanawiają się, jak określić komunikowanie 
się za pomocą Facebooka:

Czy można np. powiedzieć, utrzymywali kontakt przez 
Facebook lub poprzez Facebook, a może tylko: za pomocą 
Facebooka? Otóż wszystkie trzy możliwości są poprawne.
Na Facebooku

Na pytanie: Jak należy tłumaczyć z języka angielskiego 
slogan „Find us on facebook!” – czy „Znajdź nas na Facebo-
ok”, czy „Znajdź nas na Facebooku”, czy na facebook-u?

– odpowiedź jest jedna i brzmi: „Znajdź nas na Face-
booku!”.
Facebook w skrócie

Wątpliwości budzą także skróty wyrazu Facebook. Spo-
tkałam się ze skrótami: fb, fb., Fb, Fb., FB., FB. Który z nich 
jest poprawny? Jednoznacznej odpowiedzi nie znalazłam. 
Jedni językoznawcy piszą, że skoro słownik nie rozstrzyga 
tej kwestii, to użytkownicy polszczyzny mogą wybrać ten, 
który im odpowiada, inni sugerują, że „Fb.” jest właściwy, 
bo odnosi się do nazwy własnej i nie kończy się na literę „k”, 
więc powinien mieć na końcu kropkę, jeszcze inni katego-
rycznie odrzucają skrót „FB”, który jest niezgodny z zasadami 
pisowni skrótowców w języku polskim.

Ja stosuję „Fb.”, ale który skrót będzie uznany za popraw-
ny, o tym przekonamy się w przyszłości. Prawdopodobnie 
zdecyduje o tym uzus (zwyczaj) językowy.

Barbara Ellwart

10. odwiedziny
11. krakowskie lotnisko
12. szkło w ramie co nie 

kłamie
13. język Ateńczyka
14. akt prawny sejmu
15. nastolatek, gołowąs
16. kierowniczka
17. śpi jak …
18. przeciwnik w dyskusji
19. oprzęd jedwabnika
20. stan w USA ze stolicą 

Montgomery.

PIONOWO
(w dowolnej kolejności)
 filmowa kochanka
 Jarocka, Kwiatkowska
 prawa ręka profesora
 „Halka” , „Aida”
 pąs na policzku
 uniwersalna maszyna 

rolnicza
 czyści jezdnię
 elektrownia w Bogatyni
 funkcja trygonometryczna
 etap dziejów
 Penderecki, Chamiec
 ma dwóch mężów
 okrywa, otulina
 pani sobek
 ziemia z wykopu
 „ … na kraterze” M. Wań-

kowicza.
Litery z szarych kratek utwo-
rzą rozwiązanie.

(kas)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

POZIOMO
1. przysuwane do stołu
2. windsurfingowa lub heblo-

wana
3. urządzenie z odczytem
4. na śledziu

5. niechęć, odraza
6. przed Bożym Narodzeniem
7. śpiewał „Dziwny jest ten 

świat”
8. 100 arów
9. po ślubie

1. Jeśli jesteś podatnikiem, którego wszystkie przycho-
dy były rozliczane przez płatnika (np. pracodawcę) 
i chcesz przekazać 1 procent podatku na działalność 
statutową Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy, to 
na formularzu PIT-36 w części I poz. nr 329 należy 
wpisać nr KRS Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy 
0000337122, a w poz. 330 wpisać wyliczony 1 pro-
cent podatku dochodowego.

2. Jeśli jesteś podatnikiem samodzielnie rozliczającym 
swoje przychody (prowadzisz działalność gospodar-
czą) i chcesz przekazać 1 procent podatku na dzia-
łalność statutową Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pra-
cy, to na formularzu PIT-37 w pozycji nr 137 należy 
wpisać nr KRS Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy 
0000337122, a w poz. 138 wyliczony 1 procent.

Pieniądze uzyskane z tytułu 1 procenta chcemy przezna-
czyć na:
1. Podwyższenie kwoty stypendium dla uczniów
2. Utworzenie nagrody za najlepszą pracę licencjacką 

lub magisterską na temat NSZZ „Solidarność”
3. Na prace przygotowawcze i finansowy wkład własny 

w projektach społecznych dedykowanym związko-
wym seniorom.

„Krok po kroku” – jak przekazać 
Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy 1 procent 
odprowadzanego podatku dochodowego

KRS 0000337122
80-855 Gdańsk, 

ul. Wały Piastowskie 24, 
tel. 58 308 43 56
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MIASTO OLBRZYMA

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

REKLAMA

We wszystkich przewod-
nikach nazwa Prabut, 
do którego to miasta 

proponuję się wybrać, utożsa-
miana jest z grodem olbrzyma 
– Riesenburg, bo tak nazywali je 
Niemcy. Dlatego w herbie mia-
sta występuje olbrzym z maczu-
gą. W dokumentach pojawia się 
również inna nazwa – Resinburg, 
co powinno się tłumaczyć „gród 
żywicy”. Skąd jednak wzięły się 
Prabuty? Czyżby chodziło o jakąś 
formę okrywania stóp przed wy-
nalezieniem butów? Przewodniki 

mają na to odpowiedź: „Nazwa 
Prabuty istniała już w średnio-
wieczu i została przejęta praw-
dopodobnie od Prusów”.

Tajemnic jest więcej. Prabu-
ty leżą w samym sercu Powiśla, 
a właściwie Dolnego Powiśla, 
ale to odległy o 22 kilometry 
Kwidzyn jest jego stolicą. Są 
częścią Pojezierza Iławskiego, 
jednak mało kto o tym wie. Od 
wschodu miasto ogranicza rzeka 
Liwa, a od zachodu jezioro Li-
wieniec z ładną plażą. Właści-
wie nie jest to miasto, a jedynie 
miasteczko zamieszkane przez 
około 9 tysięcy osób, z bardzo 
dobrą informacją o sobie na 
stronie internetowej, interesują-
cą historią, a przede wszystkim 
sporą ilością zabytków. Aczkol-
wiek przy wjeździe na Rynek ich 
nie widać, a to dlatego, że w cza-
sie II wojny światowej Prabuty 
zostały zniszczone co najmniej 
w połowie. Cegłę ze zrujnowa-
nych budynków wykorzystano 
do odbudowy, ale… nie Pra-
but, lecz Warszawy. W centrum 
głównego placu XIV-wiecznego 

miasta, współcześnie otoczone-
go blokami z czasów socjalizmu, 
zachowała się jedynie eklektycz-
na Fontanna Rolanda z 1900 
roku, sprowadzona tu w 1929 
roku z Berlina.

W czasach PRL-u Prabuty 
były znane ze stacji kolejowej, 
przy której zatrzymywały się 
niemal wszystkie pociągi jeżdżą-
ce na trasie Gdynia – Warszawa. 
Można było się też przesiąść 
m.in. na pociąg do Kwidzyna. 
Sporo osób wysiadało na tej sta-
cji, gdyż w Prabutach znajdowa-
ło się sanatorium dla chorych na 
gruźlicę. W okresie międzywo-
jennym mieścił się tam zakład 
psychiatryczny. Obecnie jest to 
otoczony parkiem szpital spe-
cjalistyczny, z własną Izbą Mu-
zealną, gdzie prezentowane są 
stare dokumenty, elementy wy-
posażenia medycznego, a także 
liczne fotografie.

Prabuty mają też dwa inne 
minimuzea. Jednym z nich jest 
sala wystawowa imienia Wer-
nera Zebrowskiego, mieszkańca 
Prabut, który zebrał wiele pamią-

tek związanych z historią miasta. 
Mieści się ona w gotyckiej Bra-
mie Kwidzyńskiej, zwanej też 
Szpitalną, bo w XVI wieku obok 
niej powstał szpital dla biednych. 
Brama jest pozostałością kom-
pleksu XIV-wiecznych murów 
obronnych.

Pierwsza wzmianka o Prabu-
tach pojawiła się w 1236 roku, 
opisując zniszczenie pruskiego 
grodu przez Krzyżaków, którzy 
notabene przejęli tę miejscowość 
i w 1330 roku nadali jej prawa 
miejskie. Niewiele później na 
wzgórzu nad jeziorem powstała 
wspaniała rezydencja biskupia, 
z której do dzisiaj zachowały 
się tylko fundamenty budynków 
i fragmenty murów. Ową gotyc-
ką warownię, uznawaną za jedną 
z najokazalszych budowli bisku-
pich w całym państwie krzyżac-
kim, można podziwiać jedynie 
na starych panoramach miasta: 
z 1628 r. autorstwa niderlandz-
kiego posła A. Boota czy ryci-
nie z 1684 r. według Krzysztofa 
Hartknocha, historyka Pomorza 
i Prus. Zamku co prawda nie ma, 
ale zachowała się kaplica zam-
kowa usytuowana poza murami 
miasta, która przez lata była ko-
ściołem polskim, a obecnie w jej 
wnętrzu mieści się Muzeum Sztu-
ki Ludowej. Na ruinach zamku 
znajduje się punkt widokowy, 
z którego widać piękno jeziora, 
a także wieżę konkatedry pw. 
Świętego Wojciecha, kolejnej 
gotyckiej budowli. Mimo znisz-
czeń w jej wnętrzu zachowało 
się interesujące epitafium na-
grobne burmistrza miasta Paula 
Bentouna i jego żony Katarzyny 
z 1736 roku.

O zabytkach Prabut długo by 
opowiadać, pozostały tam m.in. 
murowane wodociągi z lat 1726-
-1730, neogotycki kościół pw. 
św. Andrzeja Apostoła, „ławka 
miłości” ze źródełkiem z końca 
XIX wieku, neogotycki budynek 
poczty, w którym do dzisiaj ku-
puje się znaczki i wysyła paczki.

Do ciekawostek zalicza się 
fakt, że w Prabutach mieszkał 
i pracował franciszkanin ojciec 
Andrzej, a właściwie Czesław 
Klimuszko, znany zielarz i wi-
zjoner, którego lecznicze herbat-
ki są popularne wśród zwolenni-
ków medycyny naturalnej.
Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Dni mamy coraz dłuższe, wiosna nadchodzi szybkimi krokami, więc proponuję wycieczkę 
na południowy wschód naszego województwa, do miejsca, a raczej miasta, stosunkowo 
rzadko odwiedzanego. Wydaje się, że leży dość daleko, bo w odległości aż 100 kilometrów 
od Gdańska i jest mało atrakcyjne. Przekonajmy się, czy to prawda.

Fontanna Rolanda.

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

 

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

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

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

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

Dyrektor Biura ZRG, pok. 110 
308 42 60 

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

Kadry, pok. 127, 308-42-97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uwaga! przed każdym  
nr. telefonu dodajemy 58

Gotycka Brama Kwidzyńska.


