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ZRG. Prawo do zrzeszania się 
dla wszystkich

Projekt nowelizacji Ustawy o związkach 
zawodowych był głównym tematem posie-
dzenia Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”, 
które odbyło się 4 kwietnia w siedzibie 
gdańskiej „Solidarności”. Założenia ustawy 
przedstawił dr Waldemar Uziak, koordynator 
Działu Prawnego ZRG. Głównym powodem 
nowelizacji jest orzeczenie Trybunału Konsty-
tucyjnego nakazujące wprowadzenie zmiany 
umożliwiającej zrzeszanie się w związkach 
zawodowych nie tylko osobom pracującym 
na etacie, ale też tym, które pracę świadczą 
na podstawie umów cywilnoprawnych lub 
samozatrudnienia. (Więcej str. 5).

Pikieta pracowników  
Opery Bałtyckiej 
Pracownicy Państwowej Opery Bałtyckiej po 
raz kolejny przypomnieli o swoich żądaniach 
dotyczących podwyżek płac. Tym razem 
pretekstem była gala wręczenia nagród 
teatralnych marszałka województwa pomor-
skiego i prezydenta miasta Gdańska z okazji 
Międzynarodowego Dnia Teatru, która się 
odbyła 4 kwietnia w Teatrze Wybrzeże. 
Artyści z Opery Bałtyckiej pikietowali przed 
teatrem w trakcie trwania gali. – Jesteśmy 
w sporze zbiorowym od stycznia 2014 roku. 
Od tego czasu domagamy się 30-procen-
towej podwyżki płac, a tymczasem zostały 
wstrzymane przez marszałka wynegocjo-
wane przez nas dotychczas z dyrektorem 
wyrównania płac w wysokości 200 zł brutto 
– mówi Anna Sawicka, koncertmistrz, prze-
wodnicząca „Solidarności” w Państwowej 
Operze Bałtyckiej. – Związkowcy pokładają 
jeszcze nadzieje w negocjatorze, na którego 
zgodziły się obie strony – związkowcy 
i Urząd Marszałkowski.

Związkowe szkolenia 
– wymiana doświadczeń 
pomaga w rozwoju
Dwa szkolenia dla różnych grup związkowców 
z Regionu Gdańskiego i Słupskiego NSZZ 
„Solidarność” przeprowadzili 2-3 kwietnia 
w Jastrzębiej Górze trenerzy z Działu Szkoleń 
Regionu Gdańskiego. Członkowie oświatowej 
„S” wzięli udział w szkoleniu z zakresu prawa 

Komisja Krajowa o wieku 
emerytalnym
„Solidarność” podtrzymuje swoje stanowisko 
w sprawie prezydenckiego projektu obniża-
jącego wiek emerytalny, w którym domaga 
się wprowadzenia kryterium stażowego, 
uprawniającego do wcześniejszego przejścia 
na emeryturę – to główna konkluzja dyskusji 
toczącej się podczas kwietniowego posie-
dzenia Komisji Krajowej, które miało miejsce 
w Krośnie. Przywrócenie powszechnego 
wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat 
dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn zawarte 
w prezydenckim projekcie wniesionym do 
Sejmu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 
i zmierza do wypełnienia zobowiązań wyni-
kających z umowy programowej podpisanej 
przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” 
z kandydatem na prezydenta Andrzejem 
Dudą – uznali w swoim stanowisku członko-
wie Komisji Krajowej. Władze „S” oczekują 
jednak, że w trakcie prac parlamentarnych 
zostanie on uzupełniony o dodatkową 
możliwość skorzystania z prawa do emery-
tury bez względu na osiągnięty wiek życia, 
uzależnionej od stażu pracy liczonego według 
okresów opłacania składek na ubezpieczenia 
społeczne niezależnie od formy zatrudnienia. 
„Solidarność” postuluje, aby tak liczony staż 
dla kobiet wynosił 35 lat, a dla mężczyzn 40.

12 zł za godzinę
– Żadna ze stron do końca nie jest zadowolona 
z tej uchwały, ale na tym polega kompromis 
– mówił przewodniczący Rady Dialogu Spo-
łecznego, szef „Solidarności”, Piotr Duda.
12-złotowa stawka godzinowa zgodnie 
z projektem uchwały miałaby obejmować nie 
tylko osoby na umowach zleceniach, ale też 
samozatrudnionych, którzy jednoosobowo 
świadczą usługi dla firm. Projekt precyzuje,
kiedy takie rozwiązanie będzie stosowane, 
m.in. przy zleceniach, w których wyznaczono 
czas ich świadczenia. Wyłączenia z zasady 
minimalnego godzinowego wynagrodzenia 
za pracę mają dotyczyć m.in. rodzinnych do-
mów pomocy i umów cywilnoprawnych przy 
opiece nad uczestnikami wycieczek. Projekt 
zawiera też nowe uprawnienia i rozszerzenie 
możliwości kontroli ze strony Państwowej 
Inspekcji Pracy. Inspekcja będzie kontrolowała 
m.in., czy wykonujący pracę ma potwier-
dzenie ustalenia umowy na piśmie przed jej 
rozpoczęciem.

Posiedzenie zespołu Rady 
Dialogu Społecznego ds. 
usług publicznych
Zmiany ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków pu-
blicznych były głównym tematem posiedzenia 
zespołu problemowego Rady Dialogu Spo-
łecznego ds. usług publicznych 12 kwietnia.
Krzysztof Filip z Sekretariatu Ochrony Zdro-
wia NSZZ „Solidarność” stwierdził, że przy 
tak dużych zmianach dotyczących taryfikacji
procedur medycznych potrzebny jest pilotaż. 
Nie są to bowiem jedynie zmiany techniczne, 
ale bardzo istotne zmiany merytoryczne, 
ważne tak dla pacjenta, jak i dla podmiotów 
świadczących usługi medyczne.
W trakcie spotkania padła propozycja powo-
łania podzespołu ds. służb mundurowych. 

Pierwszym tematem, jakim miałby się on 
zainkasować, byłby projekt ustawy o zaopa-
trzeniu emerytalnym służb mundurowych. 
Zajmie się nim Sejm, a chodzi o nieobjęcie 
specjalnymi uprawnieniami emerytalnymi 
(analogicznymi do przysługujących np. poli-
cjantom) funkcjonariuszy Służby Celnej.

Podwyżki w ZUS
120 zł podwyżki dla każdego pracownika 
i dodatkowe 30 zł na etat w formie uzna-
niowej – to najważniejsze zapisy porozu-
mienia płacowego zawartego przez związki 
zawodowe działające w Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych z zarządem tej instytucji. Wyższe 
wynagrodzenia trafią na konta pracowników
pod koniec kwietnia wraz z wyrównaniem od 
początku roku. – To pierwsze podwyżki w ZUS 
od niemal sześciu lat. Nie są one zbyt wysokie, 
ale są. Ponadto prezes ZUS zobowiązała się do 
przeanalizowania funduszu płac i powrotu do 
rozmów płacowych, jeśli uda się wygospo-
darować środki na kolejną transzę podwyżek 
– mówi Wojciech Szafrański, przewodniczący 
„Solidarności” w ZUS w Gdańsku.

Przewodniczący „S” w Leroy 
Merlin przywrócony do pracy
Przywrócenie do pracy oraz odszkodowanie 
za czas, kiedy przewodniczący organizacji 
oddziałowej NSZZ „Solidarność” w Leroy 
Merlin w Białymstoku nie mógł pracować 
– taki wyrok 28 kwietnia wydał tamtejszy 
Sąd Rejonowy. Zwolnienie Pawła Bednarka 
było związane z powstaniem nowej organi-
zacji związkowej. 13 lutego 2014 r. Paweł 
Bednarek wraz z innymi pracownikami wszedł 
do gabinetu dyrektora sklepu Leroy Merlin 
Polska w Białymstoku, aby poinformować go 
o powstaniu struktury NSZZ „Solidarność” 
w tym sklepie. Po godzinie Paweł Bednarek 
otrzymał pismo wypowiadające mu umowę 
o pracę w związku „z niską przydatnością 
i niewłaściwym wypełnianiem obowiązków”.
 
Naczelny „Tysola” w TVP

Redaktor naczelny „Tygodnika Solidarność” 
Krzysztof Świątek został jednym z gospo-
darzy cyklicznego środowego programu 
publicystycznego TVP Info „4 strony”.

Prezydent Duda podziękował 
wielkiemu NSZZ „Solidarność”

Prezydent Andrzej Duda wziął udział w piel-
grzymce robotników do św. Józefa w Kaliszu, 
organizowanej 1 maja przez regionalną 
„Solidarność”. Podziękował „wielkiemu 
Niezależnemu Samorządnemu Związkowi 

Zawodowemu «Solidarność» za to, że jest, że 
zrzesza pracowników, dba o ich interesy”.
– Dziękuję także wszystkim innym związkom 
zawodowym za to, że dbają o pracowników, 
że czasem także napomną i pracodawców, 
i rządzących, aby nie zapominano o spra-
wiedliwości, bo bez sprawiedliwości nie ma 
wspólnoty. Żeby nie zapominano o dbałości 
o sprawy pracownika, nie gubiono jego 
godności – podkreślił Andrzej Duda.

związkowego i oświatowego, natomiast szko-
lenie z rozwoju Związku odbyli członkowie „S” 
z Federal Mogul Bimet w Gdańsku, Makro Cash 
and Carry Polska, Portu Lotniczego Gdańsk oraz 
z Regionu Słupskiego. (więcej str. 17.)

„Godność”: Tunel pod 
Martwą Wisłą imienia 
marszałka Płażyńskiego
Stowarzyszenie „Godność”, zrzeszające daw-
nych działaczy NSZZ „Solidarność”, więźniów 
politycznych z czasów PRL, chce, by tunelowi 
pod Martwą Wisłą nadano imię marszałka 
Sejmu Macieja Płażyńskiego, a jednej z ulic 
Gdańska imię Stefana Kardynała Wyszyń-
skiego. Inicjatywę poparł przewodniczący 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność” Krzysztof Dośla.

Przyjaźni pracodawcy 
z Lęborka i Chojnic

21 pracodawców odebrało 20 kwietnia 
w Pałacu Prezydenckim certyfikaty „Praco-
dawca Przyjazny Pracownikom”. Wyróżnienia 
wręczyli prezydent Andrzej Duda i prze-
wodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. 
Wśród nagrodzonych w ósmej już edycji 
konkursu znalazły się dwa przedsiębiorstwa 
z województwa pomorskiego – Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Lęborku oraz Miejski Zakład Komunikacji 
w Chojnicach. (Więcej str. 6).

Dzień Pamięci Ofiar 
Wypadków przy Pracy 
i Chorób Zawodowych
Według danych Głównego Urzędu Staty-
stycznego łączna liczba poszkodowanych 
w wypadkach przy pracy w Polsce w 2015 
roku wyniosła 87 622 osoby. Na skutek 
wypadku przy pracy życie straciło w 2015 
roku 303 pracowników. To wzrost o ponad 
15 proc. względem 2014 roku. Najwięcej 
ofiar śmiertelnych odnotowano w dziale prze-
twórstwa przemysłowego i w budownictwie, 
gdzie w sumie życie straciło 147 osób (łącznie 
49 proc. wszystkich ofiar).

Imieniny Patrona „Solidarności”

Związkowcy z NSZZ „Solidarność” oddali 
w dniu imienin hołd Patronowi Związku 
– błogosławionemu ks. Jerzemu Popiełusz-
ce. Główne uroczystości odpustowe związane 
z przypadającymi 23 kwietnia imieninami 
bł. ks. Jerzego odbyły się w niedzielę, 24 
kwietnia o godz. 18 w sanktuarium na 
Żoliborzu w parafii św. Stanisława Kostki.
Koncelebrowanej mszy św. w intencji rychłej 



3Nr 5/maj 2016

AKTUALNOŚCI

kanonizacji ks. Jerzego przewodniczył ks. 
dr hab. bp Rafał Markowski, biskup pomoc-
niczy warszawski. W uroczystości wziął udział 
brat bł. ks Jerzego Stanisław Popiełuszko 
z rodziną. Wśród wielu pocztów sztandaro-
wych – m.in. „Solidarności” z Huty Warszawa 
(kapelanem tego zakładu był bł. ks. Jerzy) 
i Stoczni Remontowej Shipbuilding (w poczcie 
sztandarowym stanęli Marek Panasiuk, Kazi-
mierz Wojciechowicz i Alfred Nietupski) 
– uczestniczył też historyczny sztandar 
Związku z 1980 roku, ufundowany przez śp. 
ks. prałata Henryka Jankowskiego jeszcze 
jako Sztandar MKS-u, a poczet sztandarowy 
tworzyli Leszek Troć, Marian Mielcarek 
i Kazimierz Banasik. Przypomnijmy, że 
regionalnym koordynatorem służb przy grobie 
Patrona w Regionie Gdańskim jest Krzysztof 
Żmuda, lider Związku w Stoczni Remontowej 
Shipbuilding.

W DCT podpisano układ 
zbiorowy pracy

Po żmudnych, trwających od stycznia 2015 
roku negocjacjach związkowcy i zarząd DCT 
Gdańsk doszli do porozumienia i podpisali 
w środę, 20 kwietnia późnym popołudniem 
układ zbiorowy pracy. Jest w nim zawarty 
pakiet gwarancji pracowniczych na okres 
trzech lat.  (Więcej str. 7)

W numerze między innymi:
21 pracodawców odebrało 20 kwietnia w Pałacu Prezydenckim 
certyfikaty „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Wyróżnienia 
wręczyli prezydent Andrzej Duda i przewodniczący NSZZ „Soli-
darność” Piotr Duda. 

Przyjaźni pracodawcy z Lęborka i Chojnic, str. 6

Rząd pracuje nad projektem ustawy, która ma wspierać prze-
mysł stoczniowy. Szykowane są udogodnienia podatkowe, m.in. 
zerowy VAT. 

Ustawa dla przemysłu stoczniowego, str. 8

– Czym większa organizacja, tym większa siła przebicia. Dlatego 
bardzo zależy nam na dużym uzwiązkowieniu – mówią działa-
cze „Solidarności” z Krajowej Spółki Cukrowej „Polski Cukier”, 
Oddział Cukrownia Malbork.

Stoi za nami siła, str. 9
Sojusznikiem pracowników w egzekwowaniu przepisów prawa 
pracy jest Państwowa Inspekcja Pracy. Ta instytucja musi jednak 
posiadać skuteczne narzędzia do realizacji swoich zadań. Jak to 
wygląda w rzeczywistości? Przyjrzeliśmy się działalności Okręgo-
wego Inspektoratu Pracy w Gdańsku.

Na straży dobrej pracy, str. 12

Opracowanie Karty Pracownika Socjalnego oraz odbudowanie 
prestiżu zawodu – to główne tematy pierwszego posiedzenia 
Trójmiejskiego Zespołu Pracowników Socjalnych przy Komisji 
Krajowej Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ „Solidarność”. 

Czas na Kartę Pracownika Socjalnego, str. 7

Odszedł biskup senior archidiecezji gdańskiej ks. abp Tadeusz Gocłow-
ski. Duszpasterz Kościoła w Gdańsku, który swoją posługę sprawował 
przez ćwierć wieku, zmarł 3 maja 2016 r., w święto Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski i 225 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Ksiądz arcybiskup Tadeusz Gocłowski był wieloletnim krajowym dusz-
pasterzem ludzi pracy. Jego posługa przypadła też na trudne lata stanu 
wojennego. Jako gdański biskup odgrywał ogromną rolę podczas zmian 

zapoczątkowanych wybuchem „Solidarności”, czyli na przełomie lat 80. i 90. 
oraz ostatniego 25-lecia. Był Honorowym Członkiem NSZZ „Solidarność”. 
W 1987 roku i w roku 1999 gościł w Gdańsku papieża – św. Jana Pawła II 
podczas jego pielgrzymek do ojczyzny.

Tadeusz Gocłowski urodził się 16 września 1931 roku w Piskach (powiat 
ostrołęcki). Wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Śluby zakonne zło-
żył w 1951 r. Święcenia prezbiterialne otrzymał w 1956 r. Doktoryzował się 
na Wydziale Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza 
z Akwinu.

W marcu 1983 r. ks. Tadeusz Gocłowski objął funkcję biskupa pomocniczego 
diecezji gdańskiej, gdy ks. Lech Kaczmarek sprawował funkcję biskupa. Jego 
biskupia dewiza brzmiała: „Zawierzcie Ewangelii” – „Credite Evangelio”.

31 grudnia 1984 r. Tadeusz Gocłowski został biskupem diecezji gdańskiej. 
Objęcie sakry biskupiej odbyło się 2 lutego 1985 r., zaś 25 marca 1992 r., po 
utworzeniu metropolii gdańskiej, został arcybiskupem metropolitarnym.

Od 1996 r. Tadeusz Gocłowski pełnił funkcję przewodniczącego Komisji 
ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy i Komisji ds. Duszpasterstwa Ludzi Morza. 
W latach 1996-2004 był współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Rządu RP 
i Konferencji Episkopatu Polski. Pracował w Papieskiej Radzie ds. Duszpaster-
stwa Migrantów i Podróżnych oraz Kongregacji ds. Biskupów.

17 kwietnia 2008 r. papież Benedykt XVI przyjął jego rezygnację. Następcą 
ks. abp. Gocłowskiego został ks. abp Sławoj Leszek Głódź.

W 2011 roku prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Orderem Orła 
Białego.

Dla wielu arcybiskup Gocłowski jawił się jako człowiek dialogu, otwartości 
i ewangelicznej mądrości.

– Przez 33 lata jako biskup zawsze starał się – na ile go pamiętam – o to, 
ażeby sama prawda wybrzmiała. Niezależnie od tego, jakie były opinie, sta-
nowiska różnych biskupów, on starał się, żeby jasno przedstawić prawdę. Był 
człowiekiem dialogu. Zarówno w Magdalence, jak i przy stworzonym przez 
siebie Gdańskim Areopagu łączył środowiska sprzeczne albo przeciwstawne 
i był w stanie zaproponować coś, co nie prowadziło do rozdarcia, tylko do jakie-
goś szerszego spojrzenia – zauważył przewodniczący Konferencji Episkopatu 
Polski ks. abp Stanisław Gądecki.

Ksiądz abp Gocłowski znany był także z tego, że w sytuacjach kryzyso-
wych w historii naszej ojczyzny starał się budować ład społeczny oparty na 
zrozumieniu. Arcybiskup Gocłowski udzielał się publicystycznie, często go-
ścił w mediach i reprezentował Kościół w życiu społecznym. W latach 1988-89 
uczestniczył w rozmowach w Magdalence i w obradach Okrągłego Stołu.

Uroczystości pogrzebowe arcypasterza gdańskiego Kościoła trwały od środy, 
4 maja do piątku, 6 maja. Spoczął w krypcie biskupów gdańskich.

(asg)

Żegnamy arcybiskupa 
Tadeusza Gocłowskiego
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Standardowe – na balkonie lub autobusie, a także niebanalne – z całą rodziną 
lub na tle zachodzącego słońca. Uczestnicy konkursu fotograficznego „Magazynu” 
z okazji Dnia Flagi, przypadającego 2 maja, zaskoczyli nas oryginalnością ujęć wy-
wieszanych przez siebie biało-czerwonych flag. Wybrane prace konkursowe można 
znaleźć na stronie internetowej www.solidarnosc.gda.pl. Cieszmy się biało-czerwo-
nymi barwami i korzystajmy z możliwości ich dumnej prezentacji!

2 maja: Dzień Flagi
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Prywatność pracownika w miejscu pracy jest co do zasady ogra-
niczona, odnosi się do spraw osobistych.

Ochrona prywatności pracownika w miejscu 
pracy – czy jest to możliwe?, str. 21

§
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Wicepremier Mateusz Mo-
rawiecki, minister rozwo-
ju, 4 maja br. wizytował 
Trójmiasto. W Sali BHP 
Stoczni Gdańskiej wice-
premier Morawiecki spo-
tkał się tuż przed godz. 16 
ze związkowcami z NSZZ 
„S”. Mówił o społecznej 
odpowiedzialności pań-
stwa, solidarności w go-
spodarce i patriotyzmie 
gospodarczym. Zaprezen-
tował też filary programu 
gospodarczego „Gospo-
darka+”. Towarzyszyli mu 
lokalni działacze PiS, m.in. 
parlamentarzyści i gdańscy 
radni tego ugrupowania.

Wicepremier i minister 
rozwoju Mateusz 
Morawiecki zaczął 

swoją wizytę od Gdyni i spotka-
nia z przedsiębiorcami, głównie 
z branży okrętowej. Podkreślił, 
że ustawa stoczniowa ma w naj-
bliższym czasie trafić do Sejmu. 
Szykowane są więc udogodnie-
nia podatkowe, m.in. zerowy 
VAT w odniesieniu do produkcji 
stoczniowej. W myśl rządowych 
obietnic rozszerzony ma być ka-
talog jednostek pływających, do 
budowy i wyposażenia których 
zastosowana będzie preferencyj-
na stawka VAT. Chodzi o popra-
wę płynności finansowej.

Resort gospodarki morskiej 
i żeglugi śródlądowej szacuje 
zamówienia publiczne na zakup 
statków w ciągu 10 lat na 25 mld 
zł, co przynieść ma 5 tysięcy no-
wych miejsc pracy w stoczniach. 
Ustawa wpisuje się w hasło 
„Gospodarka+” i program „Od-
powiedzialnego rozwoju” wice-
premiera Morawieckiego. 

Nowe przepisy ustawy o ak-
tywizacji przemysłu okrętowego 
i produkcji komplementarnej 
– bo tak brzmi nazwa „ustawy 
stoczniowej”, a dokładniej mó-
wiąc jej projekt – przygotowało 
Ministerstwo Gospodarki Mor-
skiej i Żeglugi Śródlądowej, 
mają wejść w życie od przy-
szłego roku. 

Morawiecki odniósł się też do 
ewentualnego połączenia dwóch 
wiodących koncernów – Lotosu 
i Orlenu. Na razie za wcześnie, 
by mówić o jakichkolwiek decy-
zjach. Przypomnijmy, że na po-
czątku roku rząd poinformował 
o rozpoczęciu analiz skutków 
ewentualnego ich połączenia.

W Sali BHP przyszła pora 
na prezentację filarów progra-
mu gospodarczego. To m.in. 
wysokie technologie, gospo-
darka cyfrowa i otwarcie się na 

dalekowschodnie rynki „szybko 
wschodzące”.

Morawiecki stawia na rów-
nomierny rozwój regionów 
w opozycji do lansowanego 
w czasach rządów PO-PSL mo-
delu „polaryzacyjno-dyfuzyjne-
go, czyli takiego, w którym ton 
nadają aglomeracje (metropolie), 
a profity z ich rozwoju miałyby 
promieniować na „interior”, czy-
li peryferie województw, odda-
lone od centrów naukowych 
i gospodarczych.

Konieczne jest przy tym – jak 
uważa wicepremier – wzmocnie-
nie roli państwa, które przeciw-
działać ma ucieczce z podatka-
mi, np. przez podmioty stosujące 
„karuzele VAT-owskie”. Stawia 
on na zamówienia publiczne, 
stałe zatrudnienie, zasady uczci-
wej konkurencji.

– Wmawiano nam, że podat-
ki są złe, że są haraczem. Fał-
szywe okazało się przekonanie, 
że przemysł ma być zastąpiony 
usługami, że kapitał nie ma na-
rodowości a gospodarka sama 
się reguluje. Gospodarka sama 
nie wraca do stanu równowa-
gi. Czasem wraca, a często nie. 

Gdyby wracała, to banki cen-
tralne rozwiniętych państw nie 
dosypywałyby miliardów do 
rodzimych gospodarek – mówił 
Mateusz Morawiecki.

Na dodatek brak patriotyzmu 
gospodarczego spowodował, że 
wyzbyliśmy się majątku naro-
dowego. Ten brak patriotyzmu 
gospodarczego, połączony z „pe-
dagogiką wstydu” i fikcją libera-
lizmu, spowodował, że zmarno-
wana została energia społeczna 
i polska solidarność, zaś sytuacja 
ekonomiczna Polski jest skut-
kiem niewykorzystanych szans 
przez tych, którzy byli u władzy 
przez większość z 26 lat III RP.

– Inaczej było w II Rzecz-
pospolitej. Wówczas ta energia 
była, Polacy kochali swój kraj 
– dodał Morawiecki.

Rząd ma więc plany budo-
wania silnej rodzimej marki, 
mają ni być wysokiej jakości 
wyroby. W lutym br. rząd przyjął 
program gospodarczy, tzw. plan 
Morawieckiego. Wicepremier 
uważa, że rządowy plan, któ-
ry powstał głównie w oparciu 
o jego propozycje, czyli Plan na 
rzecz Odpowiedzialnego Roz-
woju, jest też „Planem na rzecz 
Solidarnego Rozwoju”.

To właśnie ten program opie-
ra się na pięciu filarach, czyli 
reindustrializacji, rozwoju inno-
wacyjności, ekspansji zagranicz-
nej, kapitale dla rozwoju oraz 
na rozwoju społecznym. Jego 
głównym celem jest wzmocnie-
nie polskiego kapitału i wzrost 
PKB, generowany nie tyle przez 
kredyty zagraniczne, co przez 
reindustrializację i zwiększenie 
polskiego eksportu oraz innowa-
cyjności naszych firm. 

Artur S. Górski

WICEPREMIER MATEUSZ MORAWIECKI W TRÓJMIEŚCIE

Plan na rzecz  
solidarnego rozwoju

Mateusz Morawiecki wizytę w Gdańsku rozpoczął od 
złożenia wieńca pod pomnikiem Poległych Stoczniowców.

Program opiera się 
na pięciu filarach, 
czyli reindustrializacji, 
rozwoju 
innowacyjności, 
ekspansji zagranicznej, 
kapitale dla rozwoju 
oraz na rozwoju 
społecznym. Jego 
głównym celem jest 
wzmocnienie polskiego 
kapitału i wzrost PKB.
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Trudno nie zgodzić się z premierem Mateuszem Morawiec-
kim, który na spotkaniu w Gdańsku raz jeszcze podkreślił, 
że zadaniem rządzącej ekipy jest ominięcie kilku poważ-

nych pułapek. Śmiem twierdzić, że w niektóre już wpadliśmy. 
W demograficznej tkwimy po uszy i miną zapewne lata, gdy 
program „500+” zacznie przynosić wymierne efekty. Pułapka tzw. 
średniego rozwoju to nic innego, jak program poprzedniej ekipy 
– reklamowanie konkurencyjności Polski jako rynku taniej siły 
roboczej, gdzie – owszem – można budować montownie różnego 
typu sprzętów, ale już nie instytucje badawczo-projektowe. Jeżeli 
dwie trzecie polskiego eksportu tworzą firmy zagraniczne pro-
dukujące w Polsce, to łatwo sobie wyobrazić, że przy rosnących 
płacach prędzej czy później zaczną się rozglądać za delokalizacją 
swojej produkcji w krajach, gdzie płace są niższe. Tak samo 
jak przekonanie elit politycznych, że niewidzialna ręka rynku 
ureguluje nam gospodarkę, a więc według niej (tej ręki) należy 
zatrudniać na śmieciówkach setki tysięcy, no bo przecież się 
opłaca. Tym bardziej że często owa niewidzialna ręka okazywała 
się widzialną i całkiem realną ręką gospodarczych lobbystów bu-
szujących na politycznych salonach. Słabość państwa to kolejna 
trapiąca od lat Polskę przypadłość – zapewne wskutek zarówno 
patologicznej ideologii „taniego państwa”, jak i różnego typu 
towarzystwa, które na takim „tanim państwie” świetnie egzy-
stowało. Nie od dziś wiadomo, że słabe państwo jest najczęściej 
opresyjne wobec obywateli i potulne wobec silnych korporacji. 
Wzmocnienie państwa to jedna z recept nie tylko Morawieckie-
go, ale całego środowiska, które przejęło władzę. Ma zapewnić 
uszczelnienie systemu podatkowego i wyrównanie sił. Według 
ostatnich danych w pierwszym kwartale o 1,7 mld zł w stosunku 
do pierwszego kwartału roku ubiegłego wzrosły wpływy z VAT, a 
podatek bankowy przynosi ok. 400 mln miesięcznie.  Receptą ma 
być także  reindustrializacja – czyli odbudowa przemysłu, przede 
wszystkim takiego, który daje dużą wartość dodaną, a więc na 
którym można po prostu więcej zarobić. Mówiąc obrazowo, 
wyeksportowanie kilograma towaru w postaci kadłuba statku daje 
wielokrotnie mniejszy zysk niż wyeksportowanie kilograma stat-
ku w pełni wyposażonego i „gotowego do drogi”. Taki rodzimy 
i wysokospecjalistyczny przemysł zapewniłby nie tylko wyższy 
zwrot z kapitału, ale także bezpieczną pracę. Trochę zabrakło w 
wystąpieniu premiera piątego filara jego programu, czyli polityki 
społecznej. Wprawdzie rozpoczął od słynnego hasła „nie ma wol-
ności bez solidarności” i opowiedział się za zarządzaniem party-
cypacyjnym, opartym na dialogu, ale nic poza tym. Już niedługo 
zapewne przekonamy się, na ile te zamierzenia będą realizowane. 
Wszak oceniać przyjdzie po efektach, a nie zamiarach… 

A te efekty zależą od wielu czynników. Niestety, także od 
„totalnej opozycji”, która już otwartym tekstem wyznaje doktrynę 
„im gorzej, tym lepiej”. Im gorzej, tym może więcej przyjdzie na 
kolejne „ulicznice”, by w ten sposób podważyć wyborczy wer-
dykt i odzyskać władzę. Po prostu – „by było jak było”.

I na koniec oddajmy głos Temu, którego wśród nas od paru 
dni nie ma, Księdzu Arcybiskupowi Tadeuszowi Gocłowskiemu, 
który na 25-lecie „Solidarności” mówił: „Solidarność to walka 
o człowieka, o jego godność. (...) Trzeba stale nad dobrem czu-
wać, broniąc ludzkiej godności, prawa do godnej pracy i wresz-
cie – stać na straży wielkich idei „Solidarności”, nade wszystko 
przez swój własny przykład wierności tym wartościom”. Ksiądz 
Arcybiskup żył w trudnych czasach przełomu, był przez lata 
pierwszym Duszpasterzem Ludzi Pracy i de facto także Dusz-
pasterzem „Solidarności”. Niezależnie od kolejnych lat w mojej 
pamięci pozostanie jako ten, który na czele pielgrzymki NSZZ 
„Solidarność” do Ojca Świętego w roku 1995 koncelebrował 
jako jeden z nielicznych mszę świętą w bazylice św. Piotra wraz 
z księdzem prałatem Henrykiem Jankowskim.

Jacek Rybicki

Żeby nie było 
jak było
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i œmIesZno, i strAszno
Front Jednoœci 
Narodu

Byli prezydenci i premierzy znaleźli się wśród 
sygnatariuszy kolejnego „bardzo ważnego” 
listu „w obronie” demokracji i konstytucji nad 
Wisłą. Kogo tam nie ma – LECH WA£ÊSA, 
ALEKSANDER KWAŒNIEWSKI, BRO-
NIS£AW KOMOROWSKI, W£ODZIMIERZ 
CIMOSZEWICZ. Z naszych nieoficjalnych
informacji wynika, że panowie kłócą się już 
o to, jaką formę ma przyjąć ich dalszy protest. 
Aleksander Kwaśniewski lobbuje za Frontem 
Jedności Narodu, Włodzimierz Cimoszewicz 
woli Patriotyczny Front Odrodzenia Narodo-
wego. Tylko Bronisław Komorowski ma „bul” 
głowy z pomysłem na nazwę.

Krokodyle ³zy
W samym liście najbardziej ubawił nas frag-
ment, w którym dawne VIP-y lamentują, że 
„parlament pracuje pod dyktando niewielkiej 
większości, lekceważąc argumenty i interesy 
mniejszości”. Panowie, gdzie byliście, gdy 
większość PO-PSL lekceważyła nie tylko ówcze-
sną opozycję, ale również głos społeczeństwa 
wyrażany milionami podpisów pod obywatel-
skimi projektami ustaw?

Z³ote rady

JOLANTA KWAŒNIEWSKA, mimo że jest 
kobietą, od lat bawi się w „Wujka Dobra Rada”. 
Najpierw doradzała, jak się ubierać i prawidło-
wo jeść bezy, teraz przerzuciła się na seniorów. 
Trzeba przyznać, że jej porady są nowatorskie. 
Zdaniem byłej pierwszej damy osoby starsze po-
winny pracować „do 80 roku życia lub więcej, 
jeśli będą czuły się na siłach”. W innym miejscu 
Kwaśniewska radzi seniorom, by często spoty-
kali się na wspólne gotowanie „przy kieliszku 
wina”. Hmm, to może od razu połączyć pracę 
„do 80 roku życia” ze spotkaniami przy winie? 
To byłaby dopiero złota rada!

Tania bandera
À propos różnych listów i list. Media ujawniły 
nazwiska osób, głównie celebrytów i biz-
nesmenów, które przed ostatnią kampanią 

wyborczą wsparły Nowoczesną RYSZARDA 
PETRU. Sama lista nas nie zdziwiła, dlatego 
nawet nie podamy nazwisk. Ciekawostką są 
za to kwoty wsparcia, które dla przeciętnego 
Polaka są nieosiągalne, ale dla wspomnianych 
celebrytów i biznesmenów stanowią pewnie 
coś koło jednej dniówki. Nie sądziliśmy, że na-
dzieję polskiej polityki można tak tanio kupić. 
Czyżby Petru okazał się tanią walutą, a Nowo-
czesna tanią banderą?

Kapitan 
Schettino

Platforma, zwana kiedyś żartobliwie Obywatel-
ską, dołuje w badaniach opinii publicznej. Nie 
tylko dała się wyprzedzić formacjom jednego 
bankiera i jednego artysty, ale spadła nawet 
poniżej progu wyborczego. A w samej partii 
trwają bitwy podjazdowe i ruchy tektonicz-
ne. Dziwne, że niektóre media dopiero teraz 
zauważyły to, na co my zwracaliśmy uwagę 
już kilka miesięcy temu – Schetyna to polska 
wersja włoskiego kapitana Schettino, który 
wprowadził na skały wycieczkowiec Costa 
Concordia. Tak przy okazji, drugie imię GRZE-
GORZA SCHETYNY to Juliusz. Szukaliśmy 
porównań i wyszło nam, że bliżej mu nie do 
Julka Cezara, tylko do Machulskiego. Obaj 
reżyserują komedie.

Kali Komorowski
Starożytni Rzymianie mówili, że pieniądze nie 
śmierdzą. I chyba przez dwa tysiące lat nic się 
nie zmieniło, przynajmniej jeśli chodzi o po-
lityków. Oto BRONIS£AW KOMOROWSKI 
przyznał, że jego córka weźmie „ten tysiąc 
złotych z 500+, bo ma trójkę dzieci” i „prze-
znaczy je na szkołę dla Stasia”. Oczywiście to 
nie przeszkadza jej uważać, że program PiS 
„to jest najgłupszy sposób wydania pieniędzy 
publicznych na politykę społeczną, rodzinną”. 
Tata prezydent ją w tym wyborze wspiera, cho-
ciaż sam też „ma absolutne przekonanie, że 
o wiele racjonalniej i skuteczniej były wydawa-
ne pieniądze na politykę prorodzinną przez po-
przednią ekipę”. Hm, rodzinie Komorowskich 
należy się chyba honorowy tytuł ambasadorów 
metody Kalego w Polsce.

Oprac. Adam Chmielecki 
zilustrował Dobosz Jan

„Tak” dla prawa zrzeszania się dla wszystkich pracowników, 
„nie” dla ograniczenia działalności związków zawodowych 
– tak w skrócie można by streścić opinię Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” na temat projektu zmian 
w Ustawie o związkach zawodowych przesłanego do za-
opiniowania przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej.

Głównym powodem nowelizacji jest orzeczenie Trybuna-
łu Konstytucyjnego nakazujące wprowadzenie zmiany 
umożliwiającej zrzeszanie się w związkach zawodowych 

nie tylko osobom pracującym na etacie, ale też tym, które pracę 
świadczą na podstawie umów cywilnoprawnych lub samozatrud-
nienia. Zmieniają się w związku z tym definicje pracownika (na: 
„osoba wykonującą pracę zarobkową”) oraz pracodawcy (na: 
„podmiot zatrudniający”). Proponowany jest też m.in. wzrost pu-
łapu reprezentatywności: z 7 do 10 proc. w przypadku związków 
reprezentowanych w RDS oraz z 10 do 15 proc. w przypadku 
pozostałych.

Zdaniem gdańskiej „Solidarności” „zmiana nomenklatury 
umożliwiająca rozszerzenie prawa koalicji wydaje się właściwa, 
choć projekt zmian w dalszym ciągu nie precyzuje, jak w prakty-
ce będą stosowane prawa związkowe wobec osób świadczących 
pracę w inny sposób niż na umowę o pracę”.

To, co budzi sprzeciw związkowców, to fakt, że w projek-
cie ustawy znalazły się także zapisy (niezwiązane z wyrokiem 
Trybunału Konstytucyjnego), które mogą utrudnić działalność 
związkową, jak choćby ograniczenia dotyczące tzw. czynności 
doraźnych czy wprowadzenie dodatkowych sankcji za przeka-
zanie nieprawdziwych informacji dotyczących liczby człon-
ków Związku. Dlatego Zarząd Regionu Gdańskiego uważa, że 
„zmiany w ustawie powinny zostać ograniczone wyłącznie do 
realizacji wspomnianych w uzasadnieniu orzeczeń Trybunału 
Konstytucyjnego, szczególnie w zakresie poszerzenia prawa do 
koalicji. Inne zmiany uznajemy za niecelowe, nieprecyzyjne, 
a w części ograniczające w poważny sposób możliwości dzia-
łalności związkowej”.

Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego powstało na podsta-
wie opinii nadesłanych przez przedstawicieli organizacji związ-
kowych naszego Regionu oraz uwag do projektu sporządzonych 
przez dr. Waldemara Uziaka, koordynatora Biura Prawnego NSZZ 
„Solidarność” Regionu Gdańskiego. Dokument został przesłany 
do Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Projekt ustawy był również jednym z tematów kwietniowego 
posiedzenia Komisji Krajowej, gdzie po dyskusji jej członkowie 
przyjęli kierunkowe założenia, by zmiany w ustawie ograniczyć 
do realizacji orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, szczególnie 
w zakresie poszerzenia prawa do koalicji oraz zapisów dotyczą-
cych reprezentatywności związków zawodowych.

19 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie połączonych ze-
społów Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy oraz rozwoju 
dialogu społecznego na temat rządowego projektu zmian w Usta-
wie o związkach zawodowych.

Eksperci NSZZ „Solidarność” wyrazili na posiedzeniu zespołu 
swoje wątpliwości. Jak zaznaczyli, Związek od dawna oczekiwał 
realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego, mówiącego o ko-
nieczności poszerzenia prawa koalicji, ale „w tym kształcie nosi on 
znamiona daleko posuniętych zmian systemowych”. Wyrażając tę 
opinię, ekspert NSZZ „Solidarność” Sławomir Adamczyk zazna-
czył, że na ustosunkowanie się do tak szerokich zmian potrzeba 
więcej czasu.

Dlatego też ze strony „Solidarności” padła propozycja, 
by dać organizacjom partnerów społecznych czas do końca 
maja na wypracowanie ich własnych stanowisk, a następnie 
przygotowanie wspólnej opinii związkowych centrali. Potem 
partnerzy będą mogli wrócić do wspólnych rozmów, także ze 
stroną rządową.

(mk)

Projekt nowelizacji 
Ustawy o związkach 
zawodowych  
do poprawki 
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21 pracodawców odebra-
ło 20 kwietnia w Pałacu 
Prezydenckim certyfikaty 
„Pracodawca Przyjazny 
Pracownikom”. Wyróż-
nienia wręczyli prezydent 
Andrzej Duda i przewod-
niczący NSZZ „Solidar-
ność” Piotr Duda. 

Wśród nagrodzonych 
w ósmej już edycji 
konkur su  zna l a -

zły się dwa przedsiębiorstwa 
z województwa pomorskiego 
– Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 
w Lęborku oraz Miejski Zakład 
Komunikacji w Chojnicach. 

Wyróżnieni zostali praco-
dawcy, którzy znają wartość do-
brej współpracy z pracownikami 
i dają przykład, że nowoczesny 
sposób na biznes to zrozumienie 
wzajemnych racji i stworzenie 
godziwych warunków pracy.

Prezydent Andrzej Duda 
podkreślił, że to wyjątkowy 
konkurs, w którym kandydatów 
zgłaszają organizacje zakładowe 
„S”. – To wyróżnienie mogłoby 
mieć zatem jeszcze jedną nazwę: 
pracodawcy szanowani przez 
pracowników, czyli po prostu 
szanowani pracodawcy. Praco-
dawcy, którzy budują wspólnie 
z pracownikami wspólnotę da-
nego zakładu pracy. Oby takich 
miejsc było jak najwięcej – po-
wiedział podczas gali wręczenia 
certyfikatów Andrzej Duda.

Celem konkursu jest promowa-
nie pracodawców wyróżniających 

PYTANIE MIESIĄCA

Co to znaczy 
pracodawca 
przyjazny 
pracownikom?

DARIUSZ KOSIOR, przewodniczący KZ 
NSZZ „Solidarność” w Miejskim Przed-
siębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji 
w Lęborku, wyróżnionym certyfikatem 
„Pracodawca Przyjazny Pracownikom” 
w VIII edycji

– Pracownicy powinni czuć się dobrze 
w swoim miejscu pracy, a dyrekcja ma wsłu-

chiwać się w ich postulaty. Jest to z korzyścią i dla przedsię-
biorstwa, i dla pracowników. Postawiliśmy więc na dialog 
z dyrekcją. Współpraca układa się bardzo dobrze. W styczniu 
otrzymaliśmy podwyżki płac. Wcześniej były zapowiadane na 
luty. Dyrektor przekalkulował i zrobił to od stycznia. Certyfi-
kat PPP okazał się więc skutecznym i pozytywnym impulsem. 
W ubiegłym roku otrzymaliśmy lepsze narzędzia do pracy 
oraz nowe sorty ubraniowe i obuwie. Pracownicy poczuli się 
docenieni.

JANUSZ PONIECKI, przewodniczący KZ 
NSZZ „Solidarność” w Miejskim Zakładzie 
Komunikacji w Chojnicach, wyróżnionym 
certyfikatem „Pracodawca Przyjazny 
Pracownikom” w VIII edycji

– Decyzja o zgłoszeniu naszego zakładu 
do konkursu zapadła po przeanalizowaniu 
dobrej współpracy z zarządem MZK na prze-

strzeni kilku lat. W tym roku wraz z rewitalizacją chojnickiego 
dworca kierowcy oraz mieszkańcy miasta i gminy Chojnice 
otrzymają nowy tabor samochodowy. Zawarliśmy porozu-
mienie płacowe, które podniosło pensje i uprościło system 
stawek wynagrodzeń. W warsztacie MZK zamontowano kur-
tyny powietrzne na kanałach serwisowych, a hala została od-
malowana.

LESZEK ŚWIECZKOWSKI, przewodniczą-
cy KZ NSZZ „Solidarność” w Zakładach 
Farmaceutycznych Polpharma w Staro-
gardzie Gdańskim, które były laureatem 
konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracow-
nikom” w VI edycji

– Certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pra-
cownikom” jest wielkim wyróżnieniem dla 

firmy, które przyjęte zostało z zadowoleniem i z szacun-
kiem. Właściciel zakładu wymienia go niejednokrotnie na 
pierwszym miejscu. Jest to więc i dla nas argument przy ne-
gocjacjach, tytuł bowiem zobowiązuje. Standardy w sferze 
socjalnej zostały utrzymane, a nawet poprawione. Chodzi 
o dbałość o dobre miejsca pracy, o pracowników i ich rodzi-
ny. Są też świadczenia ponadstandardowe. Mamy program 
emerytalny, są dopłaty do śniadań. W firmie można skorzy-
stać z pakietu medycznego. Wprowadzony został też kodeks 
etyczny, obowiązujący wszystkich pracowników, łącznie z ka-
drą zarządzającą.

JERZY GRYS, przewodniczący ZOZ NSZZ 
„S” przy GPEC Tczew sp. z o.o., które było 
laureatem konkursu „Pracodawca Przyja-
zny Pracownikom” w V edycji

– Odpowiadając wprost na pytanie, co 
spowodowało, aby zgłosić spółkę w 2012 r. 
do konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracow-
nikom”, posłużę się cytatem. „W życiu dobre 

i prawdziwe rzeczy są trudne do odnalezienia, więc gdy je 
już znajdziemy, doceńmy je”, więc sama myśl zawarta w tym 
cytacie jest już odpowiedzią. Można wręcz powiedzieć, że na-
groda była i końcem, i początkiem. Końcem, bo nic już nie 
było takie samo, a początkiem, bo przyszło nowe, nieznane, 
trudne, a zarazem ciekawe. Wiele straciliśmy, ale też i zyskali-
śmy. Dzisiaj pracujemy na zupełnie innych zasadach, zarówno 
prawnych, jak i organizacyjnych. Ma to swoje zalety, ale też 
i wady. Jednak w obu przypadkach jedno jest niezmienne, to 
zaufanie jako podstawa do działania we wszystkich relacjach 
międzyludzkich, tym bardziej w tak dużej organizacji, jaką 
jest grupa i koncern.

oprac. (asg)

Przyjaźni pracodawcy 
z Lęborka i Chojnic

się stosowaniem dobrych praktyk 
w przestrzeganiu prawa pracy po-
przez dialog społeczny, stabilność 
zatrudnienia, przestrzeganie zasad 

BHP oraz prawa do zrzeszania się 
w związki zawodowe. Certyfika-
tem nagrodzeni mogą się posługi-
wać przez trzy lata. (ach)

Prezydent Andrzej Duda z pracodawcą i związkowcami 
z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
w Lęborku.

Prezydent Andrzej Duda i przewodniczący ZRG Krzysztof 
Dośla z pracodawcą i związkowcami z Miejskiego Zakładu 
Komunikacji w Chojnicach. 
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Zbliża się połowa kadencji 
Związku lat 2014-2018. 
Z tego powodu w po-

szczególnych organizacjach 
zakładowych odbywają się 
tzw. śródkadencyjne zebrania 
członków lub delegatów. 30 
marca w siedzibie gdańskiej 
„S” spotkało się 26 delegatów 
reprezentujących ponad 100 
członków Związku zrzeszonych 
w OM NSZZ „S” w Gdańskim 
Przedsiębiorstwie Energetyki 
Cieplnej. Gościem zebrania był 
przewodniczący ZRG Krzysz-
tof Dośla, który podziękował 
związkowcom z GPEC za ich 
zaangażowanie i działalność na 
rzecz pracowników. W ostatnich 
latach zakładowej „Solidarno-
ści” w gdańskim przedsiębior-
stwie ciepłowniczym udało się 
pozytywnie zakończyć kilka 
istotnych kwestii spornych 
dotyczących m.in. podwyżki 
wynagrodzeń, programu do-
browolnych odejść, pakietu 
socjalnego dla GPEC Serwis. 

Pracownicy są wartością firmy

Związkowcy nie boją się korzy-
stać z pełnego przysługującego 
im prawnie instrumentarium, 
w tym sporu zbiorowego czy 
referendum strajkowego. – Pra-
codawca ma obowiązek dzielić 
się z pracownikami zyskiem 
wypracowanym przez całą zało-
gę. To pracownicy są najwięk-
szą wartością każdego przed-
siębiorstwa. – mówił Stanisław 
Kotyński, przewodniczący KM 

NSZZ „S” w GPEC. „Solidar-
ność” jest największą organi-
zacją związkową działającą 
w gdańskim przedsiębiorstwie 
ciepłowniczym, ma swoich 
przedstawicieli w Radzie Nad-
zorczej, Radzie Pracowników 
i w Europejskiej Radzie Zakła-
dowej, jej członkowie pełnią 
również funkcje społecznych 
inspektorów pracy.

(ach)
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Bożena Zawiślak, Stanisław Kotyński i Krzysztof Dośla.
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Po żmudnych, trwających 
od stycznia 2015 roku, 
negocjacjach związkow-
cy i zarząd DCT Gdańsk 
doszli do porozumienia. 
W środę, 20 kwietnia br. 
późnym popołudniem 
podpisano układ zbioro-
wy pracy.

Jest w nim zawarty pakiet 
gwarancji pracowniczych 
na okres trzech lat. Wyne-

gocjowane zostały też podwyż-
ki – 200 złotych w tym roku 
i 100 złotych w roku przy-
szłym. Uległ też modyfikacji 
system premiowania. Naj-
wyższe premie mają wynosić 
do 700 złotych. Przewidziany 
został też dodatek za pracę 
w dniach świątecznych.

– Podpisanie układu kończy 
etap długotrwałych negocjacji. 
Jest to pewien rodzaj satysfak-
cji. Łatwo nie było. Wręcz 
przeciwnie. Mam nadzieję, że 
teraz współpraca będzie prze-
biegała poprawnie – mówi 
Adam Piotrowski, przewod-
niczący Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” w DCT 
Gdańsk SA.

W ostatnim dniu negocja-
cji, czyli w środę, 20 kwietnia, 
podpisanie układu wcale nie 
było pewne. Trwały negocja-
cje z zarządem i konsultacje 
przy wsparciu szefa Działu 
Prawnego Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność” dr. Waldemara Uziaka, 
pracownika naukowo-dydak-
tycznego Uniwersytetu Gdań-
skiego. Jeszcze zarząd firmy 
próbował – do ostatniej chwili 
– przeforsować swoją optykę 
spojrzenia na sprawy płacowe 
i wynagrodzenie zasadnicze 
oraz premie, pozostawiając je 
w swojej gestii.

– Byłby to dyktat, nie układ 
– komentował jeden ze związ-
kowców.

W końcu po ponadcztero-
godzinnym ostatnim etapie 
negocjacji doszło do przeło-
mu. Porozumienie w części, 
w której chodzi o podwyżki 
płac, obejmie około 450 pra-
cowników zatrudnionych przy 
przeładunkach.

Czym jest układ zbiorowy 
pracy? To rodzaj prawa we-
wnątrzzakładowego. Jest on 
zawierany przez reprezentację 
pracowników i pracodawcę. 
W sposób kompleksowy okre-
śla warunki wynagradzania za 
pracę i przyznawania innych 
świadczeń związanych z pra-
cą. Niestety, w Polsce jest to 
nadal nieczęsto stosowane 
rozwiązanie.

Nim doszło do podpisania 
układu w DCT Gdańsk, związ-
kowcy upominali się o swoje 
prawa w licznych pikietach. 
Także przy wsparciu związ-
kowców z ITF i niemieckiego 
Ver.di.

I tak przykładowo 21 lip-
ca ub.r. Komisja Zakładowa 
NSZZ „Solidarność” przy 
wsparciu Regionu Gdańskie-
go, innych organizacji związ-
kowych „S” z branży morskiej 
oraz międzynarodowych orga-
nizacji związkowych (Sekcji 
Dokerów Światowej Federacji 
Transportowców – ITF) zorga-
nizowała pikietę przed siedzi-
bą DCT Gdańsk, która miała 
zwrócić uwagę na łamanie 
praw pracowniczych i związ-
kowych w tej firmie. Kolegów 
portowców z DCT wsparli por-
towcy ze Szczecina, Świnouj-
ścia, Gdyni i portu Gdańsk. 
Byli też związkowcy z Sekcji 
Krajowej Pracowników Prze-
mysłu Okrętowego, Krajowej 
Sekcji Morskiej Marynarzy 
i Rybaków i Sekcji Krajowej 
Portów Morskich NSZZ „So-
lidarność” oraz z Ogólnopol-
skiego Związku Zawodowego 
Oficerów i Marynarzy.

Pikietowano też w Londy-
nie, Frankfurcie i Luksembur-
gu.

28 września ub.r. przed 
terenem DTC w manifestacji 
wzięli udział m.in. działacze 
Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” oraz Krajowej 
Sekcji Portów Morskich NSZZ 
„S”, po tym jak pracę w DCT 
straciło pięciu członków „S”. 
Nie przedłużono im umów na 
czas określony.

W drugiej połowie lipca 
ub.r. po kontroli Państwowej 
Inspekcji Pracy w Gdańsku 
inspektorzy ustalili, że w ter-
minalu kontenerowym DCT 
Gdańsk wciąż praktykowane 
jest zaniżanie wynagrodzeń 
dokerów pracujących na 
wyższych stanowiskach i na 
sprzęcie specjalistycznym oraz 
występuje „utrudnianie działal-
ności związkowej”.

Tym razem jest szansa na 
nowe otwarcie. Zresztą Ma-
ciej Kwiatkowski, prezes 
DCT Gdańsk, z doświadcze-
niem od lat 80. w zakresie 
operacji żeglugowych, chyba 
pamięta, iż w maju 2013 roku, 
pytany przez nas o współpracę 
z NSZZ „Solidarność”, de-
klarował: „W nowoczesnym 
przedsiębiorstwie związki, od-
zwierciedlając życzenia i po-
glądy swych członków, pełnią 
funkcję doradczą i rozumieją, 
że byt firmy, a tym samym jej 
pracowników, zależy od współ-
pracy i dialogu między praco-
biorcami i pracodawcą. Dialog 
jest podstawą sprawnego i po-
zytywnego funkcjonowania 
układu związek – firma – pra-
cownicy. Sposób zarządzania 
DCT w stu procentach zgadza 
się z moim osobistym podej-
ściem, jak i doświadczeniem 
i zakłada partnerską współpra-
cę ze wszystkimi organizacja-
mi związkowymi”.

(asg)

W DCT podpisano  
układ zbiorowy pracy 

Układ zbiorowy pracy w DCT podpisany.
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Opracowanie Karty Pracownika Socjalnego oraz odbudowa-
nie prestiżu zawodu – to główne tematy pierwszego posie-
dzenia Trójmiejskiego Zespołu Pracowników Socjalnych przy 
Komisji Krajowej Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ 
„Solidarność”. 22 kwietnia w siedzibie Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Sopocie spotkali się związkowcy 
z MOPR w Gdańsku, MOPS w Gdyni oraz MOPS w Sopocie.

Chcemy rozpocząć debatę na temat karty naszego zawodu, 
która zawierałaby zarówno prawa, ale także promocję za-
wodu pracownika socjalnego – mówi jedna z uczestniczek 

kwietniowego posiedzenia Trójmiejskiego Zespołu Pracowników 
Socjalnych. W trakcie dyskusji opracowano listę obszarów i zapi-
sów, które zdaniem związkowców powinny znaleźć się w dokumen-
cie regulującym status zawodowy pracowników socjalnych.

Wprowadzenie rocznego urlopu zdrowotnego, 100-procentowy 
płatny zasiłek chorobowy, wcześniejsza emerytura z tytułu dużego 
ryzyka zawodowego, podniesienie dodatku terenowego – to tylko nie-
które postulaty związkowców reprezentujących pracowników MOPS. 
Chcieliby oni również ujednolicenia ścieżki awansu zawodowego 
oraz wprowadzenia standardów dotyczących warunków pracy.

Z badań przeprowadzonych przez Instytut Spraw Publicznych 
wynika, że pracownicy socjalni uskarżają się właśnie na złe warunki 
pracy, często z natury prozaiczne – jak zły stan budynków, brak sprzętu 
biurowego, duże zagęszczenie pracowników socjalnych na małej po-
wierzchni biurowej. Wskazują również na „nadmierne obciążanie pracą 
urzędniczą i biurową  oraz zbyt dużą liczbę przydzielanych spraw.

Obowiązki pracowników socjalnych wiążą się z dużymi ob-
ciążeniami ze względu na trudne środowiska, w których pracują. 
Klientami pomocy społecznej są osoby bezdomne, bezrobotne,  
znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, często uzależnione 
od używek, rodziny dysfunkcyjne, chorzy i niepełnosprawni, także 
byli więźniowie oraz uchodźcy.

Związkowcy na spotkaniu w sopockim MOPS mówili również 
o potrzebie odbudowania prestiżu zawodu pracownika socjalnego. 
Obecnie zawód ten nie cieszy się zbytnim szacunkiem w oczach 
społeczeństwa, zwłaszcza lokalnych społeczności. Trudno współ-
pracuje się też pracownikom socjalnym z innymi instytucjami – ad-
ministracją publiczną, władzami samorządowymi. Często tesłużby 
i instytucje próbują przerzucić swoją odpowiedzialność właśnie na 
pracowników pomocy społecznej. Wyręczają się nimi m.in. poli-
cjanci, kuratorzy, ale także lekarze rodzinni. Pracownicy socjalni 
wykonują często obowiązki wykraczające poza ich zakres pracy.

Podczas dyskusji padła propozycja zaproszenia do dalszych 
prac nad Kartą Pracownika Socjalnego innych organizacji związ-
kowych z Regionu Gdańskiego i powołania Regionalnej Sekcji 
Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ „Solidarność”.

Małgorzata Kuźma

Czas na Kartę 
Pracownika Socjalnego

Uczestnicy spotkania w sopockim MOPS.

Pracownik socjalny to przede wszystkim kobieta (94 proc. wszystkich 
pracowników), która posiada wyższe wykształcenie (niemal 48 proc.), 
a pracuje ze szlachetnej potrzeby pomagania innym ludziom (56 proc.) 
(badania ISP).
Znaczenie pracowników socjalnych jako grupy zawodowej zaczęło wzrastać 
w latach 90. ubiegłego wieku, co było spowodowane narastaniem 
problemów związanych z transformacją ustrojową w naszym kraju. Wraz 
z rozwojem instytucji pomocy społecznej przybywało pracowników socjal-
nych, jednako choć jest ich obecnie około 15 tys. to wciąż potrzeby są coraz 
większe. Według przepisów wskaźmnik wielkości zatrudnienia w każdym 
z ośrodków pomocy społecznej powinien wynosić: jeden pracownik na 
2000 mieszkańców gminy lub jeden pracownik socjalny na nie więcej niż 50 
rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych opieką socjalną.
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 Prognozy na lata 2016-2026
Wartość kontraktów szacowana jest na 25 mld zł, a w tym 
planowane przez MON programy „Miecznik”, „Czapla” 
(budowa 6 jednostek), „Orka” (3 podwodne jednostki), 
budowa gazowców (LNG q-flex carriers – 2 jednostki, LNG
Feeders/Bunkers – 4 jednostki), promów pasażerskich (RO-
PAX/LNG-Dual Use – 2 jednostki), kutrów rybackich (ponad 
40), budowa holowników do obsługi portów (4 jednostki), 
pogłębiarek (4 jednostki), holowników do konserwacji 
torów (2), jednostek dla sektora offshore, obsługi platform 
gazowych (co najmniej 2 jednostki) i do obsługi morskich 
elektrowni wiatrowych (8 jednostek).
Projekt ustawy znajduje się na stronie ministerstwa  
www.mgm.gov.pl w zakładce Aktualności 

GOSPODARKA

Rząd pracuje nad projektem ustawy, która ma wspierać 
przemysł stoczniowy. Szykowane są udogodnienia podat-
kowe, m.in. zerowy VAT. Resort gospodarki morskiej i że-
glugi śródlądowej szacuje zamówienia publiczne na zakup 
statków w ciągu 10 lat na 25 miliardów złotych, co przy-
nieść ma 5 tysięcy nowych miejsc pracy w stoczniach. 

dowych obietnic rozszerzony 
ma być katalog jednostek pły-
wających, do budowy i wypo-
sażenia których zastosowana 
będzie preferencyjna stawka 
VAT. Chodzi o poprawę płyn-
ności finansowej przy budowie 
jednostek. Zamawiane części 
i wyposażenie statków kupo-
wane będzie bowiem bez ob-
ciążenia podatkiem VAT.

Obecnie stocznia, zaopa-
trując się w elementy do bu-
dowy i wyposażenia statku, 
płaci 23-procentowy VAT. Po 
zakończeniu budowy jednostki 
występuje do budżetu państwa 
o zwrot VAT-u. W projektowa-
nych przepisach stocznia już na 
etapie wystawiania faktury za 

obejmą one natomiast remon-
tów statków. Może ze względu 
na opłacalność (marża w tej 
branży to 12-20 proc.) i prze-
konanie ministrów, że aż tak 
głębokiej pomocy stocznie re-
montowe nie potrzebują?

Jeśli stocznia będzie realizo-
wać przebudowę statku, to też 
skorzysta, ale ze zryczałtowa-
nego podatku. Tu jednak są wa-
runki: przebudowa ma wartość 
co najmniej 5 milionów euro, 
polega na zmianie przeznacze-
nia statku lub źródła jego napę-
du oraz przeprowadzona jest 
w całości przez stocznię.

Co na to Unia?

Wsparcie sektora stocznio-
wego jest standardem w wielu 
krajach. Także w Unii Europej-
skiej rozwiązania te funkcjonują 
poprzez udogodnienia podatko-
we i granty z programów wspo-
magających innowacyjność.

nych i dogłębnych analiz. Nasi 
poprzednicy szukali inwestorów 
dla spółek, które zamierzali zbyć, 
w Internecie – mówi nam Grze-
gorz Strzelczyk, szef gdańskich 
radnych PiS, nawiązując do sytu-
acji, w której dla Stoczni Gdynia 
i Stoczni Szczecińskiej Nowej 
członkowie rządu Donalda Tu-
ska szukali inwestorów. I znaleź-
li… w Katarze. „Inwestor” poja-
wił się w przeddzień wyborów 
do Europarlamentu z 2009 roku. 
Sprawę badały CBA i ABW, 
a ówczesny minister skarbu 
Aleksander Grad szukał odpo-
wiedzi w Internecie.

W sierpniu 2009 roku, w 29 
rocznicę podpisania Porozu-
mień Sierpniowych, po wygra-
niu przez Platformę Obywatel-
ską wyborów do Parlamentu 
Europejskiego, minister Grad 
poinformował stoczniowców 
z Gdyni i Szczecina o likwida-
cji zakładów, bo nie udało się 
wyłonić inwestora.

W 2009 roku Komisja Eu-
ropejska uznała, że udzielona 
wcześniej stoczniom w Gdyni 
i Szczecinie przez rząd pomoc 
publiczna była niezgodna z pra-
wem i zażądała jej zwrotu. Przy 
nacisku komisji zdecydowano 
się na tzw. specustawę, któ-
ra pozwoliła na zwolnienie 9 
tysięcy stoczniowców i sprze-

Ustawa dla przemysłu stoczniowego 

Niedługo będziemy się 
cieszyć, że polskie 
s tocznie tętnią ży-

ciem. Chcemy, aby przemysł 
stoczniowy stał się jednym 
z filarów polskiej gospodarki 
– powiedziała w Szczecinie 
premier Beata Szydło, zapo-
wiadając przyjęcie projektu 
ustawy, która wpisuje się w ha-
sło „Gospodarka+” i program 
„Odpowiedzialnego rozwoju” 
wicepremiera Mateusza Mo-
rawieckiego.

Nowe przepisy ustawy 
o aktywizacj i  przemysłu 
okrętowego i produkcji kom-
plementarnej – bo tak brzmi 
nazwa „ustawy stoczniowej”, 
a dokładniej mówiąc jej projekt 

daż majątku. Ocalała Stocznia 
Gdańska, która pozyskała in-
westora strategicznego w 2006 
roku (ukraińska spółka ISD, 
a obecnie Gdańsk Shipyard Gro-
up z udziałem Agencji Rozwoju 
Przemysłu) i działa jako Stocz-
nia Gdańsk SA.

Tysiące zatrudnionych

W założeniu zwolnienie z po-
datku VAT poprawi płynność 
finansową i pozwoli na większe 
inwestycje oraz na zwiększenie 
zatrudnienia. Jednoprocentowa 
stawka podatku obrotowego 
może być zachętą do produko-
wania nowoczesnych statków.

Wiceminister Paweł Brze-
zicki zakłada, iż funkcjonowa-
nie ustawy, poprzez zamówienia 
publiczne i ułatwienia podatko-
we, przyniesie pięć tysięcy no-
wych miejsc pracy w przemyśle 
stoczniowym, a obroty związane 
z zakupem części do budowy 
statków wzrosną o 1,5 do 2 mi-
liardów złotych, a w ciągu 10 
lat popyt na statki osiągnie 25 
miliardów złotych.

To optymistyczne założenie 
bazuje na planowanych zamó-
wieniach publicznych, np. Mi-
nisterstwa Obrony Narodowej 
oraz kontraktach na budowę ga-
zowców, promów pasażerskich, 
kutrów, jednostek do obsługi 
portów, platform gazowych czy 
jednostek do obsługi morskich 
elektrowni wiatrowych.

Wartość dodana

Nowe technologie, a w szcze-
gólności praca o wysokiej war-
tości dodanej, to jest potencjal-
ne źródło innowacji. Polska ma 
duży potencjał związany z pro-
dukcją okrętową. Dzięki polskiej 
przedsiębiorczości nasz prze-
mysł stoczniowy ma w Europie 
12-procentowy udział w remon-
tach statków i 5-procentowy 
w budowie jednostek. I tak na 
przykład Stocznia Remontowa 
Shipbuilding, oprócz jednostek 
dla przemysłu wydobywczego, 
produkuje jednostki pasażersko-
-samochodowe i wyspecjalizo-
wane statki towarowe.

Artur S. Górski 

Funkcjonowanie 
nowej ustawy, 
poprzez zamówienia 
publiczne i ułatwienia 
podatkowe, 
przyniesie pięć tysięcy 
nowych miejsc 
pracy w przemyśle 
stoczniowym, a obroty 
związane z zakupem 
części do budowy 
statków wzrosną o 1,5 
do 2 miliardów złotych. 
W ciągu 10 lat popyt 
na statki osiągnie 25 
miliardów złotych. 
To optymistyczne 
założenie bazuje 
na planowanych 
zamówieniach 
publicznych. 

– przygotowało Ministerstwo 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej. Ustawa ma wejść 
w życie od przyszłego roku.

– Cieszę się, że dzisiaj mo-
żemy podać do publicznej wia-
domości projekt ustawy, która 
daje szanse na odrodzenie na-
szego przemysłu stoczniowego 
– obwieścił w marcu w Szcze-
cinie minister finansów Paweł 
Szałamacha podczas konfe-
rencji prasowej z ministrem 
gospodarki morskiej i żeglugi 
śródlądowej Markiem Gró-
barczykiem.

VAT

Projekt zakłada zastosowa-
nie zerowej stawki VAT w od-
niesieniu do produkcji stocz-
niowej. Fiskus nie będzie więc 
pobierał podatku, który i tak 
później zwracał po sprzedaży 
statku za granicę. W myśl rzą-

konkretne elementy czy kom-
ponenty wstawi stawkę VAT 
„zero”.

CIT

Projekt, według ministra 
Szałamachy, przewiduje moż-
liwość wyboru między stan-
dardową formułą podatku do-
chodowego od osób prawnych 
CIT (w Polsce to 19 procent) 
a zryczałtowanym 1-procen-
towym podatkiem od wartości 
sprzedanej produkcji.

Wymaga jednak doprecyzo-
wania zapis, iż „opodatkowa-
niu zryczałtowanym podatkiem 
od wartości sprzedanej pro-
dukcji podlega przedsiębiorca 
prowadzący działalność pole-
gającą na budowie gotowych 
do eksploatacji statków”.

Oznacza to, iż ułatwienia 
obejmą budowę gotowych 
do eksploatacji statków. Nie 

Przed Ministerstwem Go-
spodarki Morskiej staje trudne 
zadanie, jak przekonać, że pro-
pozycje są zgodne z prawem 
Unii, a szczególnie zastosowanie 
zerowej stawki VAT. Sprawę po-
datku VAT reguluje dyrektywa 
o wspólnym systemie podatku 
od wartości dodanej, według 
której stosuje się go do wszyst-
kich transakcji przeprowadza-
nych w UE, ustalając minimal-
ną stawkę na 15 procent, choć 
są odstępstwa umożliwiające 
stosowanie obniżonych stawek.

Pozostaje nam wierzyć, że 
projekt ustawy o aktywizacji 
przemysłu okrętowego zawiera 
rozwiązania dotyczące podat-
ków, specjalnych stref ekono-
micznych oraz dostępu do środ-
ków Unii Europejskiej dokładnie 
przebadane pod kątem regulacji 
unijnych.

– PiS gospodarką zajmuje się 
racjonalnie, na podstawie poważ-
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ZWIĄZEK

– Czym większa organizacja, tym większa siła przebicia. Dla-
tego bardzo zależy nam na dużym uzwiązkowieniu. Spotyka-
my się, rozmawiamy w komisji, kogo jeszcze moglibyśmy do 
siebie przyciągnąć. Jesteśmy otwarci, ale też nie zależy nam 
na takich osobach, które chcą się do nas zapisać z pobudek 
koniunkturalnych. Jeśli ktoś chce być raz w jednym związku, 
raz w drugim, to u nas nie ma miejsca dla niego – mówią 
działacze „Solidarności” z Krajowej Spółki Cukrowej „Polski 
Cukier”, Oddział Cukrownia Malbork.

są naprawdę szczerzy i rzetelni 
w swoim działaniu.

– Chcemy, by pracownicy 
czuli, że do nas można zwrócić się 
o pomoc. Pomagamy nawet wte-
dy, kiedy proszą nas o to ludzie, 
którzy nie są członkami Związku 
– tłumaczy Anna Korpak.

Tomasz Kowalski, członek 
Komisji Oddziałowej, podkre-
śla, że lider związkowy musi 
być autentyczny.

– My lubimy to, co robimy. 
Lubimy czuć się potrzebni. 
Dlatego mamy też zaufanie pra-
cowników – dodają Sławomir 
Baranowicz i Bogdan Zwierz, 
członkowie komisji.

Komisja Oddziałowa re-
prezentuje interesy wszystkich 
pracowników. – Zależało nam, 
żeby w naszej komisji byli 
przedstawiciele każdego działu 
– energetyków, mechaników, 
magazynu cukru i księgowo-
ści. Po to wybieramy Komisję 
Oddziałową, żeby ludzie mieli 
w niej swoich przedstawicieli, 
którzy znają i ich, i ich problemy 
– mów Henryk Michnowski, 
sekretarz KO.

W imieniu  
i dla pracowników

Średni wiek załogi cukrowni 
w Malborku to 50 plus. Prawie 
wszyscy pracownicy mają umo-
wy o pracę na czas nieokreślo-
ny. Zasadą jest, że nowo przy-
jęte osoby po okresie próbnym 
otrzymują umowy na stałe.

– „Solidarność” wywalczyła 
w negocjacjach z pracodawcą 
wiele korzystnych zapisów. 
Czujemy, że działamy w imieniu 
pracowników i dla pracowników 
– mówi Zbigniew Jezierski.

Największym sukcesem jest  
Zakładowy Układ Zbiorowy 

Pracy. – Negocjacje trwały dwa 
i pół roku. Nie były łatwe. Trze-
ba było na bazie układów z 26 
cukrowni stworzyć jeden, jak 
najbardziej korzystny – wyjaśnia 
Zbigniew Jezierski.

Dokument zapewnia pracow-
nikom między innymi nagrody 
jubileuszowe – przyznawane po 
dziesięciu latach pracy, a potem 
co pięć lat, odprawy emery-
talne bazujące na podobnych 
warunkach, dodatkowe urlopy 
wypoczynkowe – jeden dzień 
za każde 10 lat pracy, premie 
kwartalne, odprawy pieniężne 
związane z likwidacją stanowisk 
pracy.

W 2003 roku Krajowa Spół-
ka Cukrowa rozpoczęła głęboką 
restrukturyzację. Związana z tym 
była redukcja etatów. W latach 
2007-2010 wprowadzono „Pro-
gram dobrowolnych odejść”.

– Kiedyś w całej spółce pra-
cowało około 6 tysięcy osób, 
dziś to około półtora tysiąca. 
W Malborku jeszcze w 2003 
roku było około 240 osób, a te-
raz 170 – mówi przewodniczą-
cy „Solidarności”. – Wszyscy 
odeszli na bardzo korzystnych 
warunkach, dużo lepszych niż 
przewiduje kodeks pracy. Od-
chodzący z cukrowni otrzymali 
dwuletnie odprawy.

Andrzej Woźniak dodaje, że 
cukrownicy objęci są również 
Pracowniczym Programem 
Emerytalnym, który zapewnia 
dodatkowe środki finansowe na 
emeryturze oraz mają dodatko-
we ubezpieczenie zdrowotne.

– Dzięki temu pracownicy 
mogą korzystać nie tylko z bez-
płatnych porad specjalistów, ale 
także zrobić takie badania, jak 
tomografia komputerowa czy 
rezonans – wyjaśnia Andrzej 
Woźniak.

„Solidarność” wywalczyła 
także dodatkowy wolny dzień od 
pracy – obchodzony w czerwcu 
Dzień Cukru Polskiego.

– Warto wspomnieć o regula-
cjach wynagrodzeń. W układzie 
zbiorowym mamy zagwaranto-

wany coroczny 1 procent dodat-
ku stażowego. Oprócz tego co 
roku staramy się wynegocjować 
jak największą pulę pieniędzy 
na wzrost wynagrodzeń załogi 
– mówi Henryk Michnowski.

Tomasz Kowalski, który jest 
społecznym inspektorem pracy, 
podkreśla, że sukcesem „Solidar-
ności” jest także to, że Związek 
ma wpływ na bezpieczeństwo 
pracy zatrudnionych.

Liderzy związkowi mówią, że 
nie spoczywają na laurach. W pla-
nach są bowiem działania na rzecz 
wprowadzenia w Zakładowym 
Układzie Zbiorowym Pracy kolej-
nych zmian, na których mogliby 
skorzystać pracownicy.

Kluczem do sukcesu są ne-
gocjacje z pracodawcą.

– Od początku zakładamy, 
że musimy się dogadać. Dlate-
go rozmawiamy, rozmawiamy 
i rozmawiamy. Trzeba mieć 
cierpliwość, zachować spokój 
– mówi Zbigniew Jezierski.

Andrzej Woźniak dodaje, że 
nie wolno chować głowy w pia-
sek, trzeba być gotowym na 
trudne tematy.

Dlaczego 
„Solidarność”?

Zbigniew Jezierski wstąpił 
do „Solidarności” w 1980 roku, 
od dziesięciu lat jest przewodni-
czącym Komisji Oddziałowej 
i w bieżącej kadencji również 
szefem Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” Pracowni-
ków Krajowej Spółki Cukrowej 
„Polski Cukier”, skupiającej 
około 500 członków, przez dwie 
kadencje był też członkiem Rady 

ZBIGNIEW JEZIERSKI 
– Nigdy nie byłem i nie jestem w żadnych 
układach, mam czyste ręce i nikt nie ma na 
mnie haka. Dlatego do rozmów z pracodawcą 
podchodzę z podniesionym czołem. Jeśli działa się 
w dobrej wierze, łatwiej się też rozmawia.  
Bez względu na to, jak trudne są tematy.

KOMISJA ODDZIAŁOWA NSZZ „SOLI-
DARNOŚĆ” PRACOWNIKÓW KRAJOWEJ 
SPÓŁKI CUKROWEJ „POLSKI CUKIER”, 
ODDZIAŁ CUKROWNIA MALBORK 

Stoi  
za nami 

siła 

W Cukrowni Malbork 
pracują 173 osoby, 118 
należy do „Solidarno-

ści”. W 2013 roku Komisja Od-
działowa NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Krajowej Spółki 
Cukrowej „Polski Cukier”, 
Oddział Cukrownia Malbork 
otrzymała regionalne związko-
we wyróżnienie w konkursie 
na organizację związkową zrze-
szającą procentowo najwięcej 
członków w stosunku do liczby 
zatrudnionych.

– Po to jesteśmy, żeby coś 
dobrego dla pracowników zro-
bić – mówi Zbigniew Jezierski, 
przewodniczący „Solidarności” 
w Cukrowni Malbork. – Czasem 
mówią do mnie: „Zbyszek, pro-
szę, załatw to”. Ale ja sam bym 
tego nie załatwił. Wiem, że stoi 
za mną siła prawie 120 osób. 
Więc i są argumenty.

– Gdyby nas było dziesięciu, 
nikt by z nami nie rozmawiał, 
nikt by się z nami nie liczył – do-
daje Andrzej Woźniak, zastęp-
ca przewodniczącego „Solidar-
ności” w Cukrowni Malbork.

Zbigniew Jezierski wyjaśnia, 
że pracownicy boją się sami pójść 
do dyrektora i prosić o coś we 
własnym imieniu czy też po pro-
stu zadać pytanie. Dlatego liderzy 
„Solidarności” obchodzą zakład, 
by rozmawiać z pracownikami 
i dowiedzieć się, z jakimi proble-
mami ludzie mają do czynienia, co 
chcieliby zmienić. Spisane pytania 
przedstawiają potem dyrektorowi.

Szczerość 
i autentyczność

Anna Korpak, skarbnik  KO 
w Cukrowni Malbork, dopowia-
da, że pracownicy mają do nich 
zaufanie, bo liderzy związkowi 

Nadzorczej w Krajowej Spółce 
Cukrowej „Polski Cukier”.

– W „Solidarności” odnala-
złem swoje miejsce, tu mam swo-
je życie. Praca sprawia mi radość 
i czuję się w niej jak ryba w wo-
dzie. Czasami trzeba się postawić 
pracodawcy, ale argumentem jest 
liczba naszych członków. To daje 
siłę – mówi Zbigniew Jezierski.

Andrzej Woźniak wstąpił 
do „S” po 1990 roku. Mówi, że 
„w jedności siła” i skoro ludzie 
mu zaufali, czuje się zobowiązany, 
aby dać z siebie jak najwięcej.

Henryk Michnowski również 
zapisał się do „S” na początku 
lat 90. Chciał należeć do orga-
nizacji, z której ideami się utoż-
samia. Mówi, że chce czuć się 
potrzebny innym, bo to daje siłę 
napędową w życiu.

Tomasz Kowalski jest tak-
że w „S” od początku lat 90. 
Żartuje, że ma chyba dar prze-
konywania, skoro ludzie mu 
zaufali. A tak na poważnie, 
to działalność w Związku to 
duże wyzwanie, przynoszenie 
spraw do domu, ale nagrodą 
jest świadomość, że robi się 
coś dobrego dla innych.

Anna Korpak wstąpiła 
do „S” również w latach 90. 
Mówi, że lubi być aktywna, 
a że pracuje w księgowości, 
cieszy się, że jej umiejętności 
mogą być przydatne w Związ-
ku. Jest skarbnikiem.

Nasi rozmówcy cały czas 
podkreślają, że starają się 
być jak najlepszymi liderami 
związkowymi, ale bez tej siły, 
która stoi za ich plecami, nie 
byliby skuteczni.

Olga Zielińska
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Zbigniew Jezierski, Anna Korpak, Andrzej Woźniak, Henryk Michnowski, Tomasz Kowalski 
– członkowie KO NSZZ „Solidarność” Pracowników Krajowej Spółki Cukrowej „Polski Cukier”, 
Oddział Cukrownia Malbork .
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SZKOLNICTWO WYŻSZE

– Uczelnia wyższa to 
przede wszystkim kadra na-
ukowa i jej pracownicy, tak 
profesorowie, jak i młodsi 
pracownicy naukowi. Jakie 
zmiany w warunkach roz-
woju naukowego czekają 
młodych pracowników?

– Jednym z moich ważniej-
szych zadań na uczelni, która 
jest przecież instytucją nauko-
wą, jest poprawa warunków 
pracy młodych pracowników 
naukowych, tak aby chcieli 
zostawać na uczelni i by zosta-
wali na niej najlepsi. Powinni-
śmy skupić się na budowaniu 
potencjału zespołów nauko-
wych. Trzeba stworzyć szan-
sę szybkiego awansu dzięki 
efektywnej opiece naukowej, 
aby doktoraty były realizowa-
ne w terminie, a dla tych, któ-
rzy zostaną na uczelni, ścieżki 
awansu były możliwie proste 
i czytelne. Stawiam zatem na 
uproszczenie ścieżki awansu 
i sprawiedliwy system oceny, 
w którym najważniejszą rolę 
będzie odgrywać ocena bez-
pośredniego przełożonego.

– Takiej ścieżki młodsi pra-
cownicy obecnie nie mają?

– Jestem pewien, że powin-
niśmy uprościć proces ocen 
przez rozmaite komisje. Proce-
dury zostały doprowadzone do 
absurdu poprzez system prze-
ładowany rubrykami, tabelami, 
punktami, w którym nie widzi 
się człowieka. Konieczna jest 
naprawa tego zdehumanizo-
wanego systemu, który rozwija 
się zgodnie z prawami rządzą-
cymi biurokracją. Wszystko 
jest ukryte za tabelkami i punk-
tami. Zapomniano o tym, że naj-
ważniejszym elementem oceny 
jest ocena bezpośredniego prze-
łożonego. Także w trakcie bez-
pośredniej rozmowy. Nie powin-
no być tak, iż ocenę wystawia 
przełożony jedynie sumując 
punkty. Pracownicy naukowi, 
którzy swój los wiążą z uczel-
nią na długie lata, a nieraz na 
całe życie zawodowe, muszą 
wiedzieć, że kiedy spełnią po-
kładane w nich oczekiwania, 
to osiągną, bez dodatkowych 
warunków i ograniczeń, ko-
lejny szczebel w karierze za-
wodowej.  

– Pańscy poprzednicy na 
fotelu rektorskim również 
byli chemikami…

– Dwóch profesorów che-
mików – Aleksander Koło-
dziejczyk i Janusz Rachoń 
– pełniło funkcję rektora 
w ostatnim czasie.

– Jak Pan postrzega współ-
pracę świata nauki i prze-
mysłu? Czy biznes potrafi 
postawić problem badawczy, 
a naukowcy go rozwiązać?

– Coraz trudniej będzie zdo-
bywać środki finansowe pocho-
dzące z grantów finansowanych 
poprzez Narodowe Centrum 
Nauki i Narodowe Centrum Ba-
dań i Rozwoju (NCN i NCBiR, 
agendy Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, reali-
zujące zadania z zakresu polityki 
naukowej, naukowo-technicznej 
i innowacyjnej, platforma dialo-
gu środowiska nauki i biznesu 
– dop. red.). Jest trzecia ścieżka, 
czyli współpraca z otoczeniem 
gospodarczym.

– W rankingach innowacyj-
ności zajmujemy 26. miejsce 
w Unii, a 46. miejsce na 141 
państw według Global Inno-
vation Index. Dlaczego nie 
dorównujemy średniej unijnej 
i znajdujemy się na końcu in-
nowacyjnego peletonu w Eu-
ropie?

– Nie wykorzystaliśmy szan-
sy, która otworzyła się poprzez 
napływ środków finansowych 
z Unii Europejskiej. Gorzej jest 
z wdrażaniem efektów badań. 
Jest luka w relacjach między 
biznesem jako zleceniodawcą 
a zleceniobiorcą, czyli jednost-
kami naukowymi, wydziałami 
politechniki. Obserwowałem 
to przez dwa lata jako członek 
Rady Nadzorczej Grupy Lo-
tos. Będziemy więc, w poro-
zumieniu ze stowarzyszeniami 
zrzeszającymi pracodawców 
i absolwentów naszej uczelni, 
organizować branżowe spo-
tkania biznesu z naszymi pra-
cownikami naukowymi. Mam 
nadzieję, że takie kilkugodzin-
ne spotkania i burze mózgów 
przyczynią się do wykrycia 
tych problemów, które mogą 
być rozwiązane przez posta-
wienie zadania badawczego 
i zorganizowanie zespołu wy-
konawców. Nie mam patentu na 

nieomylność, więc będę wsłuchi-
wał się w głos doradczy zarówno 
ze strony pracowników politech-
niki, jak i przedstawicieli jedno-
stek z otoczenia biznesowego.

–  Na jakiej gałęzi gospodar-
ki Pomorza chce Pan oprzeć 
współpracę politechniki, jako 
ośrodka naukowego, z prze-
mysłem?

– Trudno będzie nawiązać 
współpracę w rozwiązywaniu 
wielkich problemów technicz-
nych. Nie odrzucając współpra-
cy z kolosami gospodarczymi, 
spoglądam w stronę małych 
i średnich przedsiębiorstw. One 
mają wpływ na rynek pracy i po-
ziom uprzemysłowienia. Często 
kierują nimi nasi absolwenci. We 
współpracy z tym segmentem go-
spodarki można osiągnąć efekty.

– Wspomniał Pan w jed-
nym z wywiadów o umiędzy-
narodowieniu Politechniki 
Gdańskiej. Co miałoby to 
oznaczać?

– Wolę termin internacjonali-
zacja. Ona ma wiele twarzy. Jed-
ną z nich jest ściąganie studentów 
zagranicznych. Ale to jest li tylko 
jedna z form internacjonalizacji. 
Powinniśmy mieć szeroką ofertę 
dydaktyczną w języku angielskim 
dla studentów nie tylko z Dale-
kiego Wschodu, ale i z krajów 
Unii Europejskiej. Po drugie, sta-
wiam na rozszerzenie współpracy 
w ramach programów Erasmus+ 
i Erasmus Mundus. Po trzecie, to 
jest zaproszenie profesorów wi-
zytujących z krajów ościennych 
i zza oceanu, którzy przyjdą do 
nas, by brać udział w realizacji 
procesu dydaktycznego i będą 
też inicjatorami podejmowania 
nowych tematów badawczych. 
Pomogą nam rozwinąć nowe 
dyscypliny i specjalności nauko-
we, co przełoży się na zorgani-
zowanie nowych atrakcyjnych 
kierunków studiów. Nauka na 
wysokim poziomie pozwala 
mówić o umiędzynarodowieniu. 
Nauka na niskim poziomie jedy-
nie przynosi wstyd. Jak mantrę 
będę powtarzał twierdzenie, że 
o kształceniu młodych kadr, któ-
re łatwo znajdują zatrudnienie, 
decyduje prowadzenie badań 
naukowych na najwyższym po-
ziomie.

Rozmawiał 
 Artur S. Górski

Jacek Namieśnik, chemik, 
profesor nauk chemicznych, spe-
cjalizujący się w chemii anali-
tycznej i środowiskowej. Rektor 
elekt Politechniki Gdańskiej na 
kadencję 2016-2020.

Współpraca naukowca 
z biznesmenem 
Rozmowa z prof. dr. hab. inż. JACKIEM NAMIEŚNIKIEM, rektorem 
elektem Politechniki Gdańskiej

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta 
Rafalska podsumowała pierwszy okres funkcjono-
wania sztandarowego programu rządu PiS „Rodzina 

500+”. Program ruszył 1 kwietnia br. i cieszy się bardzo du-
żym zainteresowaniem Polaków. Złożono już ponad 2 miliony 
wniosków, co stanowi 75 proc. z ogólnej liczby 2,7 miliona 
uprawnionych rodziców. 

Przypominamy, że w ramach programu „Rodzina 500+” można 
otrzymać świadczenie wychowawcze w wysokości nieopodatko-
wanych 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko. W 
przypadku najuboższych rodzin świadczenie przysługuje także na 
pierwsze dziecko. Progiem dochodowym (liczonym na jedną oso-
bę w rodzinie) jest w tym przypadku 800 zł (1200 zł w przypadku, 
gdy dziecko jest niepełnosprawne).

Wnioski można składać w gminnych i miejskich ośrodkach 
pomocy społecznej lub pomocy rodzinie, wyznaczonych stano-
wiskach w poszczególnych urzędach miasta lub gminy, w pla-
cówkach Poczty Polskiej oraz drogą elektroniczną (korzystając z 
bankowości elektronicznej, systemu Emp@tia, platformy ePUAP 
oraz PUE ZUS). Z tej ostatniej możliwości, jak poinformowała 
minister Elżbieta Rafalska, skorzystało około pół miliona osób.

Program okazał się nie tylko strzałem w dziesiątkę z punktu 
widzenia potrzeb rodzin z dwójką i większą liczbą dzieci. Poka-
zał także, że można dobrze zorganizować pracę administracji pań-
stwowej i samorządowej. Mimo obaw krytyków wypłata świadczeń 
następuje szybko i sprawnie. Na podstawie złożonych wniosków 
wydano już 400 tys. decyzji o przyznaniu świadczeń, a uprawnio-
nym rodzicom wypłacono już ponad 127 milionów złotych. 
Z analiz demograficznych wynika, że dzięki programowi „Rodzina 
500+” do 2050 roku liczba ludności w Polsce może wzrosnąć nawet 
o 1,7 miliona osób. Prognozy GUS z 2014 roku, nieuwzględniające 
programu, wskazywały, że w 2050 roku liczba ludności w Polsce 
miałaby spaść do 34 milionów osób (z 38,5 mln w 2013 r.).

(ach)

Sukces „500+”

Wolne niedziele dla pracowników handlu – o realizację 
tego postulatu od dawna walczy „Solidarność”. Teraz jed-
nak po swojej stronie ma także organizacje pracodawców, 
społeczne i pozarządowe. 

Z inicjatywy Sekretariatu Banków, Handlu i Usług NSZZ „So-
lidarność” powstał komitet obywatelski, który będzie zbierał 
podpisy pod projektem ustawy ograniczającej handel w nie-

dziele. Zakaz handlu w niedziele miałby objąć nie tylko 1,5 miliona 
pracowników tej branży, ale także kilkaset tysięcy zleceniodawców.

– Pora skończyć z tą nową świecką tradycją, że w niedziele rodzi-
ny chodzą do supermarketu – mówił Piotr Duda, przewodniczący 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, podczas prezentacji projektu, 
która miała miejsce 28 kwietnia w Centrum Dialogu Społecznego 
„Dialog” w Warszawie. – Polacy powinni w tym czasie spędzać czas 
ze swoimi rodzinami, chodzić do teatru czy do kina.

Ustawa zakłada liczne wyłączenia dopuszczające handel w nie-
dziele, na przykład na stacjach benzynowych, w kioskach czy skle-
pach na dworcach autobusowych i kolejowych, w portach lotniczych, 
strefach wolnocłowych, piekarniach, obiektach infrastruktury kryzy-
sowej, szpitalach, szkołach.

– Nasza inicjatywa ma na celu przede wszystkim poprawie-
nie losu polskich pracowników w handlu – przekonywał Alfred 
Bujara, przewodniczący Sekretariatu Banków, Handlu i Usług 
NSZZ „Solidarność”.

W skład komitetu obywatelskiego weszli m.in.: przedstawiciele 
Związku Rzemiosła Polskiego, Akcji Katolickiej, KZ Społem, Pol-
skiej Izby Handlowej, Federacji ZZ Handlu i Spółdzielczości OPZZ, 
Lewiatana, Stowarzyszenia Zdrowa Praca, Misji Gabriela, Polskiej 
Izby Paliw Płynnych, Polskiej Grupy Supermarketów.

Po zarejestrowaniu komitetu rozpocznie się zbieranie podpi-
sów, na które prawo przewiduje trzy miesiące. Po złożeniu wnio-
sku odbędzie się w Sejmie pierwsze czytanie, po którym ustawa 
trafi do komisji sejmowej, gdzie ostatecznie zostanie wypraco-
wany jej kształt.

(zola)

„S” wywalczy 
wolne niedziele?
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Przygotować studentów  
do pracy zawodowej 
Rozmowa z prof. UG dr. hab. JERZYM GWIZDAŁĄ, wybranym 
na rektora Uniwersytetu Gdańskiego w kadencji 2016-2020 
(stanowisko obejmie 1 września 2016 r.).

– Nie jest Pan typem na-
ukowca teoretyka, zamknięte-
go w murach uczelni, ma Pan 
duże doświadczenie zarówno 
akademickie, jak i biznesowe. 
Czy przełoży się to na sposób 
kierowania przez Pana uni-
wersytetem?

– Uczelnie wyższe stają 
dziś przed wieloma nowymi 
wyzwaniami. Najważniejsze to 
umiędzynarodowienie badań, 
szukanie źródeł finansowania 
działalności oraz pogłębianie 
szeroko rozumianej współpracy 
z gospodarką. Mam nadzieję, że 
moja droga zawodowa, a przede 
wszystkim praktyczne doświad-
czenie w zarządzaniu, połączo-
ne z akademicką wiedzą, będą 
atutem w kierowaniu tak dużą 
uczelnią, jaką jest Uniwersytet 
Gdański.

– No właśnie, jakim orga-
nizmemjest jest uniwersytet?

– Uniwersytet Gdański to 
około 30 tys. studentów i ponad 
3 tys. pracowników, z tego 1,7 
tys. to kadra akademicka. Wiel-
kość uczelni można porównać 
do średniej wielkości miasta 
powiatowego, tyle że zlokali-
zowanego na bardzo małej po-
wierzchni około 30 hektarów, 
w ramach trzech kampusów 
– największego w Gdańsku 
Oliwie oraz w Sopocie i Gdy-
ni. Wszyscy pracownicy i stu-
denci stanowią społeczność 
akademicką. W realizacji za-
dań pomaga nam nowoczesny 
kampus akademicki w Gdań-
sku Oliwie i modernizowane 
kampusy w Sopocie i Gdyni. 
Już nie jesteśmy „najdłuższym 
uniwersytetem w Europie”. To 
inwestycyjne zintegrowanie 
wzmacnia społeczność uniwer-
sytetu, poprawia komunikację 
i otwiera nowe możliwości 
realizacji interdyscyplinarnych 
badań naukowych.

– Na co mogą liczyć pra-
cownicy  uniwersyte tu? 
W swoim programie wymienił 
Pan bogaty program socjalny, 
a także możliwość rozwoju za-
wodowego.

– Chcę, żeby pracownicy 
czuli się docenieni, ich praca 
przynosi przecież coraz wię-
cej wymiernych korzyści dla 
gospodarki. Wyniki naszych 
badań stosowane są w wielu 
dziedzinach gospodarki, m.in. 
medycynie, farmacji, biotech-
nologii, logistyce, przemyśle 
chemicznym. Jeśli chodzi 
o sprawy socjalne, już teraz, 
jako kanclerz uniwersytetu, 

wprowadzam jednorazowe tzw. 
becikowe dla naszych pracow-
ników. Planujemy także kilka 
inwestycji, które poprawią 
warunki pracy i studiowania. 
Chcielibyśmy stworzyć przed-
szkole i punkt przedszkolny 
dla dzieci pracowników i stu-
dentów. Chcielibyśmy także 
stworzyć akademickie cen-
trum zdrowia w partnerstwie 
publiczno-prywatnym ze spe-
cjalistycznymi poradniami dla 
akademickiej kadry, studentów 
i doktorantów.

– Jakie miejsce w tej uni-
wersyteckiej rodzinie widzi 
Pan dla zakładowej „S”?

– Sam jestem członkiem 
uniwersyteckiej „S”, która ma 
tradycyjnie bardzo dobre relacje 
z władzami uczelni. Konsultuje-
my większość spraw i wypraco-
wujemy najlepsze rozwiązania 
dla uniwersytetu, uwzględnia-
jące nasze możliwości finanso-
we. Będę kontynuował ten styl 
zarządzania i dobrą współpracę. 
„S” jest wiodącą organizacją 
związkową na uniwersytecie, 
ale zapewniam takie same za-
sady współpracy ze wszystkimi 
trzema związkami zawodowymi 
działającymi na naszej uczelni.

– Skończenie studiów 
wyższych powinno ułatwiać 
odnalezienie się przez młode-
go człowieka na rynku pracy. 
Jak jest w praktyce?

– Staramy się wspierać na-
szych absolwentów poprzez 
działania biura karier, organi-
zowanie targów pracy, staży 
i praktyk zawodowych, a także 
poprzez przygotowywanie pro-
gramów studiów we współpra-
cy z ekspertami, praktykami, 
wykorzystując doświadczenia 
pracodawców. Ostatni ranking 
pokazał, że nasi absolwenci są 
w grupie najlepiej zarabiających 
w Polsce. Ale oczywiście nie 
wszyscy od razu znajdują pracę, 
zwłaszcza taką, o jakiej marzą. 
Bezrobocie wśród młodych lu-
dzi jest faktem, choć w tej grupie 
– najmniejsze wśród tych z wyż-
szym wykształceniem. Wciąż 
warto zatem studiować.

– Jakie kierunki gwaran-
tują dobrą pracę?

– Szacuje się, że w naj-
bliższych latach na Pomorzu 
będzie brakowało ok. 4 tys.
informatyków. Dlatego planu-
jemy otworzenie kierunku in-
formatyki stosowanej, czyli tej 
praktycznej, którą się później 
wykorzystuje w gospodarce. 
Także absolwenci finansów i ra-

chunkowości oraz szeroko ro-
zumianych kierunków ścisłych 
nie powinni mieć problemów 
ze znalezieniem pracy. Bardzo 
dobrze jednak na rynku pracy 
radzą sobie również absolwen-
ci neofilologii. Doskonale znają 
języki obce, mają solidną wie-
dzę kulturową, mogą wybrać 
wiele zawodów, w których 
szybko nauczą się potrzebnych 
innych umiejętności.

– Na Uniwersytecie Gdań-
skim istnieje już jeden kie-
runek – filologia kaszubska 
– który potwierdza związki 
uczelni z regionem. Czy uni-
wersytet planuje nawiązać 
w swoich badaniach i dy-
daktyce także do działalności 
„S”, nierozerwalnie związanej 
z Pomorzem?

– W Uniwersytecie Gdań-
skim są prowadzone badania 
z tego zakresu na wydziałach 
humanistycznych, a ten okres 
historii ma swoje miejsce w dy-
daktyce. Badania to sfera wolno-
ści naukowców, a powoływanie 
nowych kierunków studiów – to 
inicjatywa wydziałów. Na pew-
no ważne są kierunki związane 
z historią i tradycją naszego re-
gionu, ale równie istotne są dziś 
kierunki związane z innowacyj-
nością, dające szanse na miejsca 
pracy dla młodych ludzi i rozwój 
gospodarczy regionu. Pierwsze 
nowe kierunki, które planujemy 
uruchomić, to informatyka sto-
sowana i, wspólnie z Gdańskim 
Uniwersytetem Medycznym, 
weterynaria.

– Co uzna Pan za swój suk-
ces na koniec kadencji?

– Za wcześnie o tym mó-
wić. Sukcesem będzie dla mnie 
dalszy rozwój uczelni, zarówno 
w sferze naukowej, jak i dydak-
tycznej.

Rozmawiał 
Adam Chmielecki

Cała rozmowa na stronie 
www.solidarnosc.gda.pl

Jesteśmy już przyzwyczajeni do tego, że pracownicy sklepów 
spożywczych, takich jak Lidl czy Biedronka, żalą się na wy-
sokość swoich wynagrodzeń i wyzysk w pracy. Niestety, oka-

zuje się, że w segmencie produktów odzieżowych praca nie jest 
bardziej opłacalna i lżejsza.

Pracownicy sklepów popularnych marek odzieżowych często 
żalą się na internetowych forach na wysokość swoich zarobków. 
Wynagrodzenie pracownika sieciówki (zazwyczaj zatrudnionego 
na umowę zlecenie) wynosi około 1440 złotych netto, w sklepach 
różnych marek wygląda to rozmaicie:

 CCC – 7 zł/godz. netto na zleceniu, 1350 zł netto na etacie
 Cubus – 1500 zł netto lub 6,20 zł/godz., umowa o pra-

cę lub zlecenie
 Lee, Wrangler – 1260 zł netto plus premie, umowa 

o pracę
 Cropp, House, Mohito, Reserved, Sinsay – 7,80 

zł/godz. netto, umowa zlecenie lub umowa o pracę
 New Yorker – 1740 zł netto, umowa o pracę
 Top Secret – 7 zł/godz. netto, po okresie próbnym 7,22 

zł/godz. netto, umowa zlecenie
 Wojas – 1350 zł netto, umowa o pracę
 Wólczanka – 1350 zł netto, umowa o pracę
 TK Maxx – ok. 10 zł/godz. netto, umowa o pracę
 Vistula – 1350 zł netto, umowa o pracę

W sklepach odzieżowych bardzo oszczędza się na pracownikach, 
a powszechnym zwyczajem jest rozliczanie nadgodzin na oddzielnej 
umowie. Dodatkowym ciężarem jest dla pracowników obciążanie 
ich stratami za przekroczony limit kradzieży w sklepie.

Z pracy w sieciówkach najbardziej zadowoleni są studenci stu-
diów stacjonarnych, ponieważ firmy chętnie dostosowują się do 
ich trybu studiowania i gdy studenci mają sesję, to po prostu nie 
przychodzą do pracy. Do innych pozytywnych elementów takiej 
pracy można zaliczyć np. zniżki pracownicze i talony zakupo-
we na firmowe ubrania (np. talon na zakupy za 1000 zł), premie 
świątecznie, urodzinowe i miesięczne. Pomimo tych udogodnień 
młodzież traktuje tę pracę jako przejściową, zatrudnia się w skle-
pie na miesiąc lub dwa i ją kończy. Powodem rezygnacji jest za-
zwyczaj zniechęcenie spowodowane brakiem perspektyw awan-
su i podwyżki. O motywach zakończenia pracy przykładowo tak 
mówi młoda internautka: Właśnie dzisiaj zdecydowałam, że kończę 
z pracą w …., mnie już w ogóle do pracy nie chce się przychodzić: 
nie dość, że dają mi szmaciane pieniądze, to jeszcze każą mi (tak 
– to mój obowiązek!) kupować ubrania z najnowszej kolekcji, bo 
w godzinach pracy mam prezentować firmowe ubrania. Niby mam 
na nie 60 procent zniżki, ale i tak muszę na nie wydać 200-250 zł 
miesięcznie, czyli połowę z tego, co zarobię...

I chociaż firmy odzieżowe mają się w Polsce dobrze, a ich 
zyski stale rosną, to poza nielicznymi wyjątkami nie chcą one po-
prawić warunków pracy swoich pracowników, bez których sukces 
przedsiębiorstwa przecież nie byłby możliwy.

Renata Tkaczyk

Ile zarabiają pracownicy 
w sklepach z ubraniami 

9 kwietnia 2016 r. odszedł do Pana 

ś. p. 

inż. Władysław Kościk
ojciec naszego kolegi Andrzeja Kościka, przewodniczącego 

Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ 
„Solidarność”. Składamy mu nasze najgłębsze wyrazy 

współczucia.
Władysław Kościk urodził się w 1925 r. w Puniszcze, pow. 
Dzisna, woj. wileńskie. Był żołnierzem 43 Pułku Artylerii 

Szturmowej, uczestnikiem walk na Wale Pomorskim, 
forsowania Odry, Nysy i operacji berlińskiej.

Po wojnie jako absolwent Wydziału Budowy Maszyn 
Politechniki Gdańskiej pracował w Biurze Konstrukcyjnym 
Gdańskiej Stoczni Remontowej im. Marszałka Piłsudskiego. 

Uczestniczył w strajku sierpniowym 1980 r. i zakładaniu 
NSZZ „S” w Stoczni Remontowej. Budował kościół 

pw. św. Michała w Sopocie.
Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
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Związkowcy dobrze wiedzą, że prawo pracy i przepisy BHP 
sobie, a praktyka gospodarcza sobie. Sojusznikiem pra-
cowników w egzekwowaniu przepisów prawa pracy jest 
Państwowa Inspekcja Pracy. Ta instytucja musi jednak po-
siadać skuteczne narzędzia do realizacji swoich zadań. Jak 
to wygląda w rzeczywistości? Przyjrzeliśmy się działalności 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku.

NA STRAŻY 
DOBREJ PRACY 

Państwowa Inspekcja 
Pracy może pochwalić 
się jedną z najdłuższych 

tradycji spośród wszystkich in-
stytucji państwowych. Została 
powołana 3 stycznia 1919 r. 
dekretem samego Józefa Pił-
sudskiego. Dokument naczel-
nika państwa był krótki, ale 
zawierał misję inspekcji pracy, 
którą można uznać za obowią-
zującą także dzisiaj: „Inspek-
cja pracy nadzoruje należyte 
stosowanie przepisów prawa 
o ochronie pracy we wszyst-
kich dziedzinach pracy najem-
nej, zapewniając pracownikom 
korzyści, przyznane im przez 
obowiązujące socjalno-poli-
tyczne prawodawstwo”. Warto 
podkreślić zwłaszcza daleko-
wzroczność sformułowania 
o „wszystkich dziedzinach 
pracy najemnej”. Gdybyśmy 
chcieli przełożyć to na współ-
czesną rzeczywistość, oznacza-
łoby to nie tylko pracowników 
zatrudnionych na umowach 
„kodeksowych”, ale również 
tych na umowach cywilno-
prawnych. Widać, że ojcowie 
założyciele II RP rozumieli, że 

prawa pracownicze i społecz-
ne muszą być zabezpieczone 
mechanizmami kontroli i eg-
zekucji. Takiego przekonania 
zabrakło wśród większości 
decydentów III RP.

Obecnie struktura Państwo-
wej Inspekcji Pracy składa się 
z Głównego Inspektoratu Pracy 
i 16 okręgowych inspektora-
tów. Inspekcja ma stosunkowo 
dużą niezależność w systemie 
administracji państwowej – nie 
podlega żadnemu resortowi, 
tylko bezpośrednio Sejmowi.

Na terenie województwa 
pomorskiego za państwowy 
nadzór nad stosunkami pra-
cy odpowiada Okręgowy In-
spektorat Pracy w Gdańsku, 
w ramach którego funkcjonuje 
sześć zespołów inspektorów 
pracy w pięciu oddziałach: 
w Gdyni, Malborku, Słup-
sku, Starogardzie Gdańskim 
i Wejherowie (dwa zespoły 
inspektorów pracują w inspek-
toracie w Gdańsku). Funkcję 
okręgowego inspektora pracy 
w Gdańsku pełni od jesieni 
2015 r. Agnieszka Kraszew-
ska-Godziątkowska, specjali-

zująca się naukowo i zawodo-
wo w kwestiach wynagrodzeń 
oraz czasu pracy. Kontrola le-
galności i stosowania właści-
wych form zatrudnienia oraz 
bezpieczeństwo i higiena pracy 
to najważniejsze obszary tema-
tyczne działalności inspekcji 
pracy w całym kraju.

Skuteczni inspektorzy

Z Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Gdańsku, konkretnie 
z jego słupskiego oddziału, 
wywodzi się nowy (powoła-
ny w lutym 2016 r.) główny 
inspektor pracy. Roman Gie-
drojć w inspekcji pracuje od 
1985 r., w latach 2006-2008 
był już zastępcą głównego 
inspektora pracy. To osoba 
dobrze znana członkom „Soli-
darności”. W latach 1997-2001 
był posłem z ramienia pomor-
skiej AWS, był także wielolet-
nim przewodniczącym Komisji 
Zakładowej NSZZ „S” w OIP 
w Gdańsku. Nowy szef in-
spekcji pracy ma świadomość, 
że skuteczność egzekwowania 
prawa od przedsiębiorców 
zależy przede wszystkim od 
tego, na ile skuteczne (w tym 
dotkliwe dla nieuczciwych 
pracodawców) narzędzia będą 
posiadali inspektorzy pracy.

– Inspektor nie może się 
bać, że gdy będzie zbyt docie-
kliwy, to pracodawca poskarży 
się na niego do przełożonych. 
Inspekcja pracy nie może być 
papierowa – zapowiada Roman 
Giedrojć. Zapewnia również, że 
jego priorytetem będzie wyso-
ka specjalizacja inspektorów 
pracy: – Chcę wrócić do starej 
praktyki, w której wyspecjalizo-
wany inspektor, uzbrojony w le-
gitymację PIP, będzie wchodził 
do zakładu pracy, by dokonać 
kontroli. Umocowanie prawne 
inspektora winno być takie, by 
nie musiał on sięgać po dodat-
kowe upoważnienia, by być 
skutecznym. Stawiam na wy-
soką specjalizację inspektorów. 
Przecież zderzają się oni w swej 
pracy z prawnikami korporacji. 
Muszą mieć więc wystarczającą 
wiedzę, by stawić im czoła. Po-
dejmę zatem współpracę z wyż-
szymi uczelniami i instytutami 
naukowo-badawczymi.

To dobry kierunek. Być 
może warto pójść nawet krok 

dalej i wyodrębnić w ramach 
prokuratury powszechnej 
grupę prokuratorów wyspe-
cjalizowanych w kwestiach 
pracowniczych. Ze sprawoz-
dania OIP w Gdańsku wynika 
bowiem, że w 2015 roku żad-
ne z 33 zawiadomień o popeł-
nieniu 47 przestępstw, zgło-
szonych do prokuratury, nie 
zostało skierowane do sądu! 
Trudno uwierzyć, by żadne 
ze zgłoszeń nie było zasadne. 
Być może prokuratorzy nie 
posiadali kompetencji, aby 

właściwie zbadać zgłoszo-
ne sprawy. Zaskakująca jest 
także informacja dotycząca 
wystąpienia do sądu o stwier-
dzenie istnienia stosunku pra-
cy. W 2015 roku był tylko… 
jeden taki przypadek.

Konieczność wzmocnienia 
funkcji kontrolnych organów 
państwa wobec pracodawców 
pokazuje fakt, że aż 41 proc. 
ogółu skarg do inspekcji pra-
cy w 2015 roku pochodziło 
od byłych pracowników za-
kładów pracy, których doty-

Bezpieczeństwo pracy na Pomorzu

281 861
pracodawców w województwie pomorskim

856 286 
pracowników zatrudnionych w województwie pomorskim

290
zgłoszonych wypadków przy pracy

53 
ofiary wypadków przy pracy z ciężkimi obrażeniami ciała

30 
ofiar śmiertelnych wypadków przy pracy

Źródło: Sprawozdanie z działalności  
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku w 2015 r.

Kontrole inspekcji pracy na Pomorzu

6100 
kontroli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku

4769 
skontrolowanych przedsiębiorców

1082 
mandaty wystawione przez inspektorów pracodawcom, na 
łączną kwotę 1,32 mln zł

327 
decyzji nakazowych o natychmiastowym przerwaniu prac 
stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia 
pracowników bądź innych osób

204 
złożone wnioski o ukaranie pracodawców

114 
ze 181 pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Gdańsku wykonuje lub nadzoruje czynności kontrolne

Źródło: Sprawozdanie z działalności  
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku w 2015 r.
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– Okręgowy Inspektorat 
Pracy podsumował rok 2015. 
Jakie są najważniejsze wnio-
ski?

– Naszą działalność dobrze 
oddają liczby. Przeprowadzili-
śmy 6,1 tys. kontroli pracodaw-
ców, w efekcie których udało 
się np. odzyskać dla ponad 9 
tys. pracowników zalegle wy-
nagrodzenia i inne świadczenia 
wynikające ze stosunku pracy 
w wysokości blisko 8 milionów 
złotych. W drugiej wrażliwej 
kwestii – legalności zatrud-
nienia – w wyniku skierowa-
nych przez inspektorów pracy 
wniosków do pracodawców 
około 1,7 tys. pracowników na 
Pomorzu otrzymało w miejsce 
wcześniejszych umów cywil-
noprawnych kodeksowe umo-
wy o pracę. Inspektorzy wydali 
ponad 13 tys. decyzji nakazu-
jących usunięcie stwierdzonych 
naruszeń dotyczących przepi-
sów BHP. Za przytoczonymi 
powyżej danymi statystyczny-
mi stoją konkretni pracownicy, 
którzy uzyskali od inspekcji 
pomoc.

– Jednocześnie Sejm i Rada 
Ochrony Pracy zatwierdziły 
plan działań Państwowej In-
spekcji Pracy do 2018 roku. Co 
będzie priorytetem jej działań?

– Obszar najważniejszych 
działań w znacznej mierze po-
krywa się z tym z lat ubiegłych. 
Dużą wagę przywiązujemy do 
zwalczania nielegalnej pracy 
oraz eliminowania z rynku pra-
cy umów cywilnoprawnych za-
wartych wbrew obowiązującym 
przepisom. Realizujemy także 
zadania dot. przestrzegania prze-
pisów czasu pracy, wypłaty wy-
nagrodzeń i innych świadczeń ze 
stosunku pracy. W tym obszarze 
jesteśmy tzw. centralnym ko-
ordynatorem działań inspekcji 
pracy w całym kraju. Przypadła 
nam także koordynacja egzekwo-
wania przepisów dotyczących 
pracy kierowców, wspólnie z In-
spekcją Transportu Drogowego. 
Nasze kontrole obejmą również 
bezpieczeństwo pracy, w tym 
analizę przyczyn i okoliczności 
wypadków przy pracy. Przewi-
dujemy także tzw. kontrole au-
dytowe w przedsiębiorstwach, 
które nie miały jeszcze kontaktu 
z inspekcją pracy.

– Czy kontrole audytowe 
obejmą tylko nowo powstają-
ce podmioty gospodarcze? Na 
czym one polegają?

– Takie kontrole prowadzo-
ne są w firmach, które jeszcze 
nigdy nie były kontrolowane 
przez inspekcję pracy. Mogą 
to być przedsiębiorstwa dzia-
łające już wiele lat. Kontrole 
mają charakter kompleksowy 
i instruktażowo-doradczy.

– Instruktażowy, czyli bez 
konsekwencji?

– Inspektorzy wydają odpo-
wiednie środki prawne, które 
zobowiązują pracodawców do 
usunięcia nieprawidłowości. 
W przypadku kontroli audyto-
wych odstępujemy jedynie od 
stosowania sankcji. Nie dotyczy 
to oczywiście przypadków rażą-
cego naruszenia przepisów, np. 
w zakresie bezpieczeństwa pracy, 
które doprowadziły do ciężkiego, 
śmiertelnego lub zbiorowego wy-
padku przy pracy albo wykrycia 
nielegalnego zatrudnienia. Jeżeli 
wskazane przez inspektora pracy 
naruszenia nie zostaną usunięte, 
wówczas przy kolejnej kontroli 
zastosowane zostaną przewidzia-
ne prawem sankcje.

– Pracownicy narzeka-
ją często, że kontrole PIP są 
wcześniej zapowiadane.

– Większość kontroli nie jest 
zapowiadana pracodawcom. 
W wielu przypadkach, np. kon-
troli legalności zatrudnienia, nie 
miałoby to sensu. Możliwość 
prowadzenia kontroli bez za-
powiedzi wynika m.in. z Kon-
wencji nr 81 Międzynarodowej 
Organizacji Pracy. Dotyczy 
to działalności przemysłowej 
i handlowej, w tym zakładów 
prowadzących sprzedaż usług 
o charakterze komercyjnym. Na 
wizytę w firmie zapowiadamy 
się głównie w przypadku kon-
troli żądanych dokumentów, np. 
wewnętrznych regulaminów, 
dokumentacji technicznej itd.

– Co jest specyfiką dzia-
łalności inspekcji pracy na 
Pomorzu?

– Jako jedyny inspektorat 
w kraju mamy sekcję gospo-
darki morskiej. Nasze kon-
trole w tym zakresie mają 
na celu poprawę warunków 
pracy i bezpieczeństwa pracy 
przy budowie, przebudowie 
i remoncie jednostek pływa-
jących, podczas przeładunków 
w portach oraz poprawę wa-
runków pracy i życia załóg na 
jednostkach pływających.

– Przewidywane zmiany 
w prawie rozszerzają kompe-
tencje Państwowej Inspekcji 

Pracy. Chodzi m.in. o kon-
trolę wypłacalności stawki 
godzinowej 12 złotych dla 
osób wykonujących zlecenia 
i świadczących usługi.

– Zgodnie z projektowanymi 
zmianami inspekcja ma objąć 
kontrolą i nadzorem wypłatę 
wynagrodzeń takich osób oraz 
dokumentację ich czasu pracy. 
W naszym regionie w okresie 
wakacji wielu pracobiorców, 
głównie w nadmorskich miej-
scowościach, ma problemy 
z otrzymaniem wynagrodzenia 
na czas i w godnej wysokości. 
Termin wejścia w życie zmian 
nie jest jeszcze znany, dlatego 
przygotowujemy również inne 
działania, np. letnią akcję in-
formacyjną „Na fali pierwszej 
pracy”, która ma uświadomić 
młodym pracownikom, jakie 
prawa przysługują im w przy-
padku zawarcia różnych rodza-
jów umów.

– Jak ocenia Pani współ-
pracę ze związkami zawodo-
wymi?

– W mojej ocenie przebie-
ga bardzo dobrze, na czym 
korzystają obie strony, ale 
w szczególności pracownicy. 
Współpraca z organizacja-
mi związkowymi ma ważne 
znaczenie na etapie kontroli 
w konkretnych przedsiębior-
stwach. Naszym obowiązkiem 
jest informowanie związków 
zawodowych o tematyce i za-
kresie kontroli. W ramach 
współdziałania spotykamy się 
z przedstawicielami pracowni-
ków. To tam często dostajemy 
sygnał o nieprawidłowościach, 
co później umożliwia podjęcie 
decyzji poprawiających warun-
ki pracy. Prowadzimy również 
współpracę bieżącą, konsulta-
cje, szkolenia dla społecznych 
inspektorów pracy czy też po-
radnictwo dla przedstawicieli 
organizacji związkowych.

Rozmawiał 
Adam Chmielecki

Cała rozmowa na stronie 
www.solidarnosc.gda.pl

Kontrole 
bez zapowiedzi 
Rozmowa z AGNIESZKĄ KRASZEWSKĄ-
-GODZIĄTKOWSKĄ, okręgowym 
inspektorem pracy w Gdańsku
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czyły doniesienia. Oznacza 
to, że pracownicy wciąż po-
zostają znacząco słabszą stro-
ną stosunków pracy i boją się 
zgłaszać nieprawidłowości 
w czasie, gdy pracują w da-
nej firmie.

Na szczęście widać trend 
w celu wzmocnienia pozycji 
inspekcji pracy w relacjach 
z pracodawcą. W styczniu 2016 
roku PIP przyjęła rozszerzoną 
interpretację Konwencji nr 81 
Międzynarodowej Inspekcji 
Pracy, dzięki której kontrole 
bez wcześniejszej zapowiedzi 
(7 dni) można przeprowa-
dzać właściwie w przypadku 
wszystkich pracodawców, 
a nie tylko tych z branży prze-
mysłowej i handlowej.

pracy przez pracodawców, ale 
również lekceważenia przepi-
sów BHP przez pracowników. 
W efekcie zdecydowana więk-
szość wypadków dotyczy pra-
cowników w pierwszym roku 
zatrudnienia.

Budownictwo jest na szczę-
ście także dobrym przykładem 
powiązania działań kontrolno-
-nadzorczych inspekcji pracy 
z programami profilaktyczno-
-uświadamiającymi. Na przykład 
w związku z przypadającym co 
roku 28 kwietnia Międzynaro-
dowym Dniem Pamięci Ofiar 
Wypadków przy Pracy i Cho-
rób Zawodowych OIP w Gdań-
sku zorganizował na przełomie 
kwietnia i maja „Tydzień bez-
pieczeństwa w budownictwie”. 

Społeczna inspekcja pracy
Instytucją, która dobrze pokazuje konieczność współ-

pracy związków zawodowych i Państwowej Inspekcji 
Pracy, jest społeczna inspekcja pracy. Funkcje społecznych 
inspektorów pracy w poszczególnych przedsiębiorstwach 
pełnią przedstawiciele pracowników, najczęściej członko-
wie związków zawodowych. W województwie pomorskim 
39 społecznych inspektorów pracy wywodzi się z „Solidar-
ności”, 15 z OPZZ, a 11 z innych organizacji związkowych.

Społeczni inspektorzy pracy, posiadający ochronę praw-
ną przed zwolnieniem na równi z członkami funkcyjnymi 
danej organizacji zakładowej, często jako pierwsi mają 
możliwość „wyłapania” ewentualnych nieprawidłowości 
w swoim miejscu pracy. Nie posiadają jednak narzędzi 
do egzekwowania eliminowania łamania prawa. Dopiero 
gdy pracodawca nie zastosuje się do zaleceń społecznego 
inspektora, sprawa trafia do Państwowej Inspekcji Pracy,
której inspektorzy mogą wydawać decyzje wiążące praco-
dawców. Współpraca obu inspekcji jest więc kluczowa.

Związki zawodowe i PIP przeprowadzają również cy-
kliczne szkolenia społecznych inspektorów pracy. – Facho-
we przygotowanie społecznych inspektorów pracy obejmu-
jemy szczególną uwagą. Szkolenia prowadzą inspektorzy 
Państwowej Inspekcji Pracy. Uczestnicy przechodzą 
specjalne testy, a potem otrzymują stosowne zaświadcze-
nia – wyjaśnia Stefan Gawroński, skarbnik ZRG NSZZ „S” 
i regionalny koordynator ds. ochrony środowiska pracy.

Niebezpieczne branże

Działalność OIP dostarcza 
cennego materiału analitycznego 
dotyczącego warunków i bezpie-
czeństwa pracy na Pomorzu. Od 
kilku lat najbardziej niebezpiecz-
ne branże w naszym regionie to 
budownictwo i przetwórstwo 
przemysłowe, zwłaszcza w przy-
padku małych i średnich przed-
siębiorstw (a takich na Pomorzu 
jest 95,9 proc. ogółu podmiotów 
gospodarczych). Z kontroli in-
spekcji pracy wynika, że warun-
ki BHP w firmach z tego sektora 
są wręcz katastrofalne, np. brak 
ochrony przed upadkiem z wyso-
kości stwierdzono w ponad poło-
wie kontrolowanych podmiotów, 
z kolei w 70 proc. – niewłaściwą 
eksploatację rusztowań.

Niestety, z obserwacji in-
spektorów pracy wynika, że 
takie patologie, nazywając 
rzeczy po imieniu, są efektem 
nie tylko oszczędzania na wy-
datkach (wymuszonego m.in. 
nieuczciwą konkurencją i kry-
terium najniższej ceny w prze-
targach) i złej organizacji 

W ramach projektu przeprowa-
dzano m.in. wiele pokazów bez-
piecznego montowania ruszto-
wań. Co ważne, nie w sztucznie 
stworzonych warunkach, ale na 
konkretnych czynnych placach 
budów na Pomorzu.

Obok naruszeń warunków 
BHP wśród skarg rozpatry-
wanych przez OIP w Gdańsku 
dominują kwestie związane 
z niewypłacaniem wynagro-
dzeń (udało się wyegzekwo-
wać 1,26 mln z 8 mln zł za-
ległych świadczeń), naruszeń 
czasu pracy (zwłaszcza kie-
rowców) oraz legalności za-
trudnienia (brak umów o pracę 
na piśmie, brak zgłoszeń pra-
cowników do systemu ubez-
pieczeń społecznych, brak 
wpłat na Fundusz Pracy, praca 
na czarno cudzoziemców, nie-
legalny obrót oświadczenia-
mi o pracy obcokrajowców). 
Wszystko wskazuje na to, że 
inspekcja pracy jeszcze długo 
będzie miała czym się zajmo-
wać. Niestety.

 
Adam Chmielecki
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Monika Kończyk 13 kwietnia została powołana na stano-
wisko pomorskiego kuratora oświaty.

– Jakie najważniejsze cele i zadania wyznacza sobie Pani 
jako nowy pomorski kurator oświaty?

– Główny cel to podniesienie jakości kształcenia w wojewódz-
twie pomorskim. Chciałabym skoncentrować się szczególnie na 
gminach zagrożonych społecznym wykluczeniem. Moim założe-
niem jest, aby prowadzić konsultacje społeczne ze wszystkimi 
stronami, a więc z organami prowadzącymi placówki oświatowe, 
nauczycielami, rodzicami i związkami zawodowymi. Zajmę się 
też usprawnieniem kanału przepływu informacji między Mini-
sterstwem Edukacji Narodowej, organami wojewódzkimi, to jest 
wojewodą, Urzędem Marszałkowskim, organami prowadzącymi 
szkoły i placówki oświatowe, dyrektorami, nauczycielami. Ma to 
szczególne znaczenie dziś, w przededniu dużych zmian w oświa-
cie. Chcę także stworzyć sieć współpracy na rzecz podnoszenia 
jakości kształcenia w województwie pomorskim. Pragnę podkre-
ślić, że będę pracowała dla całego środowiska oświatowego.

– Zamierza Pani wziąć aktywny udział w organizacji po-
morskiej debaty edukacyjnej przygotowywanej przez MEN, 
która odbędzie się 9 maja w Gdańsku. Zapowiedziała Pani 
również przeprowadzenie debat na poziomie wojewódzkim.

– Debaty wojewódzkie będą dotyczyć różnych ważnych te-
matów, a więc m.in. zmian w prawie oświatowym, zmian pod-
staw programowych, wezmą w nich udział eksperci dobrych 
zmian, szkolnictwa zawodowego. Zaproszeni do nich będą 
przedstawiciele organów prowadzących szkoły, Okręgowej Ko-
misji Egzaminacyjnej i związków zawodowych. Poruszymy tak-
że problemy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
– Jakie doświadczenia zdobyte w „Solidarności” pomogą Pani 
w pracy na stanowisku pomorskiego kuratora oświaty?

– Przede wszystkim nauczyłam się rozmawiać z ludźmi, słu-
chać ich. Zdobywałam doświadczenie w różnych strukturach 
„Solidarności”, także reprezentując Związek na arenie między-
narodowej, na przykład z ramienia Krajowego Sekretariatu Nauki 
i Oświaty NSZZ „S” w gremiach europejskich. Dzięki temu posia-
dłam umiejętność szerokiego spojrzenia na problematykę oświaty, 
na przykład poprzez analizę systemów oświatowych czy danych 
dotyczących planu organizacji pracy.

Rozmawiała Olga Zielińska

MONIKA KOŃCZYK z wykształcenia jest anglistą i biolo-
giem, prowadzi przewód doktorski na UG z „Europeisty-
ki”. Jest zastępcą przewodniczącego Sekretariatu Nauki 
i Oświaty NSZZ „S”, przedstawicielem polskiej strony związ-
kowej w Komitecie Europejskiego Sektorowego Dialogu 
Społecznego Sektora Edukacyjnego, członkiem komitetu 
doradczego Komisji Europejskiej ds. kształcenia zawodo-
wego (ACVT) i platformy edukacyjnej Europejskie Centrum 
ds. Pracowniczych (EZA) oraz NSZZ „S”, przedstawicielem 
polskich związków zawodowych nauczycieli w Komitecie 
Europejskich Związków Zawodowych Sektora Edukacji 
(ETUCE), członkiem Prezydium KSOiW NSZZ „S” i wiceprze-
wodniczącą KM Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ 
„S” w Gdyni.

Myślę, że jest nas tak 
d u ż o ,  p o n i e w a ż 
mamy poczucie, że 

jesteśmy w bardzo ważnym 
momencie dla polskiej oświaty. 
Życzmy sobie, abyśmy na co 
dzień czuli miłość do ojczyzny, 
abyśmy pracowali w duchu po-
zytywnym. Mamy niezwykłą 
szansę naprawy Rzeczpospo-
litej i trzeba zrobić wszystko, 
abyśmy jej nie zmarnowali 
– mówił Wojciech Książek, 
przewodniczący regionalnej 
Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność”, podczas 
Walnego Zebrania Delegatów, 
które odbyło się 12 kwietnia 
w sali Akwen w Gdańsku.

Krzysztof Dośla, przewodni-
czący ZRG NSZZ „S”, również 
nawiązał do liczebności związ-
kowców zrzeszonych w oświa-
cie Regionu Gdańskiego.

– Nawet gdybyście mnie nie 
zaprosili, sam bym się wprosił, 
bo jesteście bardzo dużą siłą. 
Członkowie „Solidarności” 
zrzeszeni w organizacjach 
związkowych Sekcji Oświaty 
i Wychowania Regionu Gdań-
skiego stanowią 10 procent 
wszystkich członków naszego 
Regionu – mówił Krzysztof 
Dośla.

Przewodniczący podkreślił, 
że trzeba sobie zdawać sprawę 
z tej siły i z niej korzystać.

Monika Kończyk 
nowym pomorskim 
kuratorem oświaty 
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Siła oświaty – WZD Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
Regionu Gdańskiego

– Nie możemy nigdy zapo-
mnieć, że jesteśmy Niezależ-
nym Samorządnym Związkiem 
Zawodowym, który powstał, 
aby bronić godności człowie-
ka pracy – jego praw do god-
nych warunków pracy i god-
nego wynagrodzenia – mówił 
Krzysztof Dośla.

Podczas zebrania gratula-
cje złożono Monice Kończyk, 
która wygrała konkurs na po-
morskiego kuratora oświaty.

– Liczę na współpracę z wa-
mi – mówiła Monika Kończyk. 
– Mam nadzieję, że sieć eduka-
cyjna, którą zamierzam stwo-
rzyć, złączy nas wszystkich. 

Chciałabym postawić oświatę 
w naszym regionie na nogi, bo 
naprawdę jest wiele do zro-
bienia. Chciałabym to zrobić 
wspólnie z wami wszystkimi.

Gościem WZD był Andrzej 
Piegutkowski, członek Prezy-
dium Krajowej Sekcji Oświa-
ty i Wychowania NSZZ „S”, 
który zaapelował do członków 
„Solidarności”, aby na co dzień 
mieli poczucie, że Związek jest 
jednością.

– Korzystajmy ze statutu 
i z naszych struktur, ale pamię-
tajmy, że tworzymy jedność – 
mówił Andrzej Piegutkowski.

(zola)

WZD Sekcji Oświaty, Gdańsk, 12 kwietnia 2016 r. 
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„Sprawiedliwy transport 
w Europie” (Fair Transport 
Europe) – to nazwa nowej 
eu rope j sk i e j  i n i c j a tywy 
obywatelskiej ,  organizo-
wanej przez związkowców 
z Europejskiej  Federacj i 
Tr a n s p o r t o w c ó w  ( E T F ) 
i Międzynarodowej Federa-
cji Transportowców (ITF), 
której celem jest położenie 
kresu  n iedopuszczalnym 
p r a k t y k o m  b i z n e s o w y m 
prowadzącym do dumpingu 
socjalnego i płacowego. 

Petycja skierowana do Komi-
sji Europejskiej wzywa ją do za-
pewnienia uczciwej konkurencji 
w różnych rodzajach transportu 
i do zagwarantowania równe-
go traktowania pracowników 
(w odniesieniu do zasady rów-
ności wynagrodzeń i warunków 
pracy), niezależnie od kraju 
pochodzenia. Aby inicjatywą 
zajęły się unijne instytucje, trze-
ba zebrać dla niej poparcie co 
najmniej jednego miliona oby-
wateli państw członkowskich 
Unii Europejskiej. 

W Polsce akcję zbierania 
podpisów koordynuje Krajo-
wa Sekcja Morska Marynarzy 
i Rybaków NSZZ „Solidar-
ność”. W propozycjach zawar-
tych przez ETF/ITF w petycji 
do Komisji Europejskiej zna-
lazło się także 10 wniosków 
dotyczących poprawy sytuacji 
marynarzy z UE na rynku że-
glugowym. Inicjatywę można 
wesprzeć swoim podpisem na 
specjalnej stronie internetowej 
bądź na tradycyjnej liście.

(ach)

Sprawiedliwy transport
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– Na całym świecie o bezpieczeństwo zdrowia ludzi dbają 
lekarze, nie weterynarze. Tak też powinno być w Polsce. 
Dlatego pieczę nad żywieniem ludzi pozostawmy lekarzom. 
Niech nadzór będzie w gestii ministra zdrowia, a nie mini-
stra rolnictwa – mówi Piotr Madej, przewodniczący Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.

Weterynarze  
zamiast lekarzy? 

badające niezbędne parametry 
bezpieczeństwa żywności, ży-
wienia i wody.

Państwowa Inspekcja Sani-
tarna realizuje zadania w zakre-
sie bezpieczeństwa żywności 
w ramach bezpieczeństwa pań-
stwa od 1956 roku. Prowadzi 
swoją działalność poprzez wy-
specjalizowane i posiadające 
akredytacje laboratoria, które 
w ocenach międzylaboratoryj-
nych, zarówno krajowych, jak 
i europejskich, zajmują zawsze 
czołowe miejsca.

– Jeśli te plany wejdą w ży-
cie, zaprzepaszczone zostaną 
dotychczasowe osiągnięcia 
Państwowej Inspekcji Sani-
tarnej – twierdzi Piotr Madej. 
– Doprowadzi to do likwidacji 
doskonale działających labo-
ratoriów oraz utraty wysoko 
wykwalifikowanej kadry, re-
alizującej zadania związane 
z bezpieczeństwem żywności, 
a tym samym z bezpieczeń-
stwem państwa i jego obywa-
teli.

Według koncepcji resor-
tu rolnictwa nowa inspekcja 
miałaby mieć zasięg ogólno-
krajowy. Musiałby więc zostać 
powołany główny inspektor, 
16 inspektorów wojewódzkich 
i 320 powiatowych. Trzeba by 
było zatrudnić pracowników, 
którzy mieliby się zająć kontro-
lą żywności, żywienia i wody. 
Nie ma jednak mowy o przeję-
ciu pracowników sanepidu.

Pomysł Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi skry-
tykowała Sekcja Krajowa 
Pracowników Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznych NSZZ 
„Solidarność”. W przyjętym 16 
marca stanowisku wyraziła sta-
nowczy sprzeciw, zadając m.in. 
takie pytania: Czy zadaniem 
ministra rolnictwa i rozwoju 
wsi jest zniszczenie Państwo-
wej Inspekcji Sanitarnej, która 
od prawie stu lat, a już na pew-
no od 65, zajmuje się zarów-
no nadzorem, jak i badaniem 
żywności? Czy „rolnictwo” 
posiada lepiej wykształconych 
i lepiej przygotowanych do 
ochrony zdrowia społeczeń-
stwa pracowników niż obecni 
od lat pracujący i szkolący się 

Pomysł przejęcia kom-
petencji Państwowej 
Inspekcji  Sanitarnej 

z zakresu bezpieczeństwa żyw-
ności i żywienia, a tym samym 
przesunięcie dbałości o zdro-
wie polskiego społeczeństwa 
z Ministerstwa Zdrowia do 
Ministerstwa Rolnictwa, foro-
wany był już za czasów rządu 
PO-PSL. Na szczęście udało 
się wtedy wytłumaczyć decy-
dentom, że może to w praktyce 
zagrozić bezpieczeństwu sani-
tarnemu państwa.

Tym razem podobny po-
mysł wychodzi od rządu PiS. 
Z informacji zamieszczonych 
na stronie Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi wynika, 
że opracowuje ono koncepcję 
dotyczącą reformy instytu-
cjonalnej na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa żywności. 
Resort rolnictwa podjął już 
prace zmierzające do utwo-
rzenia Państwowej Inspekcji 
Bezpieczeństwa Żywności, 
która miałaby przejąć około 70 
procent kompetencji sanepidu. 
Według koncepcji w jej skład 
miałyby wejść trzy inspekcje 
podległe ministrowi rolnictwa 
i część Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej. Ta nowa instytucja  
miałaby zacząć działać już od 
początku 2017 roku.

– Protestujemy przeciwko 
takim zmianom. Tu chodzi 
o bezpieczeństwo ludzi, nie 
zwierząt. W sanepidach pra-
cują lekarze, nie weterynarze 
– mówi Piotr Madej.

Madej dodaje, że w Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej 
pracuje ponad 3300 specjali-
stów – 2500 w nadzorze i 800 
w laboratoriach. Są to lekarze, 
dietetycy, specjaliści z zakresu 
zdrowia publicznego, chemicy, 
farmaceuci oraz technolodzy 
żywności, posiadający wie-
dzę z zakresu wymagań prawa 
żywnościowego, fizjologii ży-
wienia, toksykologii żywności 
oraz bogate doświadczenie 
w zakresie nadzoru nad bez-
pieczeństwem żywności i ży-
wienia. Baza laboratoryjna 
Państwowej Inspekcji Sani-
tarnej posiada specjalistycz-
ne, akredytowane laboratoria 

w tej dziedzinie pracownicy 
sanepidu i młodzi wykształ-
ceni na kierunkach typowo 
żywnościowych? I dlaczego 
to ta „niewłaściwa żywność”, 
która ma wpłynąć na zdrowie, 
a nawet życie konsumenta, ma 
być w dziale „rolnictwo”, a nie 
„zdrowie”?

Swoją dezaprobatę wo-
bec planów resortu rolnictwa 
wyraził także Zarząd Regio-
nu Gdańskiego NSZZ „Soli-
darność”. „Bezpieczeństwo 
żywności jest zbyt poważnym 
zagadnieniem bezpośrednio 
związanym z bezpieczeństwem 
państwa, aby ryzykować obni-
żenie jego poziomu poprzez 
przekazywanie go w ręce lu-
dzi niemających żadnego do-
świadczenia w tym kierunku. 
Tworzenie w chwili obecnej 
zupełnie nowej inspekcji o za-
sięgu ogólnokrajowym, finan-
sowanej z budżetu państwa, 
jest nieuzasadnione i nieod-
powiedzialne ze względów 
ekonomicznych” – czytamy 
w przyjętym stanowisku z 4 
kwietnia.

Pomysł utworzenia Pań-
stwowej Inspekcji Bezpie-
czeństwa Żywności negatyw-
nie ocenił również minister 
zdrowia Konstanty Radziwiłł. 
Skrytykował go także Trój-
stronny Zespół ds. Ochrony 
Zdrowia, reprezentujący stro-
nę związkową i pracodawców, 
który w przyjętym stanowisku 
z 4 kwietnia stwierdził, iż 
„zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, koordyna-
cja bezpieczeństwa żywności 
w Polsce należy do ministra 
zdrowia. Taki stan prawny, ze 
względu na interes zdrowia 
publicznego, powinien być za-
chowany”.

„Solidarność” rozpoczęła 
akcję ogólnopolską, kierowaną 
przez Sekcję Krajową Pracow-
ników Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej NSZZ „S”, której 
celem jest zwrócenie się z ape-
lem do parlamentarzystów, 
aby nie dopuścili do przepro-
wadzenia zmian forowanych 
przez Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.

– Staramy się wytłumaczyć 
posłom, że to nie jest jedynie 
kosmetyczna zmiana. A kon-
sekwencje mogą być bardzo 
poważne w postaci zagrożenia 
bezpieczeństwa kraju – mówi 
Piotr Madej.

Olga Zielińska

12 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. 
Tego dnia przypada rocznica urodzin Florence Nightingale 
(1820-1910), prekursorki nowoczesnego pielęgniarstwa.
Rozmowa z  LUCYNĄ KWASEK, pielęgniarką w Szpitalu Co-
pernicus sp. z o.o., pracującą na Oddziale Chirurgii Urazo-
wo-Ortopedycznej na Zaspie. 

– Pielęgniarka to zawód 
trudny, rodzaj społecznej służ-
by. Jednocześnie bywa niedo-
ceniany, pozostając w cieniu 
pracy lekarzy. Zdecydowałaby 
się Pani na zmianę profesji?

– Nie zamieniłabym swoje-
go zawodu na żaden inny. Nie 
mówię tutaj o poczuciu wy-
jątkowej misji. Czasem nawet 
denerwuję się, kiedy określa 
się nas jako służbę zdrowia. 
Owszem, służymy ludziom, 
ale też – i przede wszystkim – 
pomagamy pacjentom tak, jak 
nakazuje nam sumienie, posia-
dane wykształcenie i zdobyte 
doświadczenie. Szkoda, że jest 
nas, pielęgniarek, za mało.

– A co trzeba zrobić, by poprawić stan opieki medycznej?
– Należy przyjąć do pracy więcej pielęgniarek.
– A przyjdą?
– Jeśli otrzymają więcej pieniędzy, to przyjdą. To jest ciężka praca. 

Motywem skłaniającym do przyjścia do zawodu mogą być godziwe 
płace, ale przede wszystkim chęć pomagania innym. Dzisiaj młoda 
dziewczyna, by zostać pielęgniarką, musi mieć prawdziwe powołanie. 
Musi też chcieć być w zawodzie. I zostać tutaj, w kraju. Młodzi ucieka-
ją. Kończą studia i dostają za granicą dużo większe pieniądze.

– Co zdecydowało, że wybrała Pani pielęgniarstwo?
– Lubię ludzi i lubię pomagać. Chcę pomagać. Żałuję, że mia-

łam przerwę w pracy po urlopie wychowawczym. Szkoda mi tego 
czasu, w którym nie pracowałam. Staram się robić wszystko, do 
czego zostałam przygotowana, by ta pomoc była skuteczna, żeby 
nie bolało, żeby pacjent lub pacjentka czuli, nieraz w ekstremalnej 
sytuacji, że są pod dobrą opieką i w dobrych rękach.

– Jaki przypadek szczególnie Panią poruszył?
– Takich przypadków były dziesiątki. Ostatnio „postawiliśmy 

na nogi”, na nocnym dyżurze, pacjenta z ostrego dyżuru. W na-
stępstwie urazu nie było z nim kontaktu. Pomogliśmy mu wrócić 
z „dalekiej podróży”, przywracając świadomość. Rano był już 
kontaktowy. Są efekty tego, co robimy.

– Pacjenci są wdzięczni?
– Zdarza się widzieć w ich oczach wdzięczność. Zdarza się po-

głaskanie po rękach, słowo „dziękuję”. To sprawia, że uwielbiam 
swoją pracę. Z przyjemnością idę do niej. Zakładam kolorowy 
fartuch i znaczek pielęgniarki.

– Ostatnio otrzymałyście Panie po raz drugi Różę Pacjenta…
– Tak, to wyróżnienie jest efektem ankiety prowadzonej w na-

szym szpitalu. Otrzymałyśmy je za profesjonalną i pełną oddania 
opiekę, za zaangażowanie, fachowość, cierpliwość i skromność. Tak 
jest napisane na pamiątkowym dyplomie, który został wręczony 
w dniu imienin patrona szpitala – świętego Wojciecha. To imię zo-
bowiązuje. On był gotów do poświęcenia wszystkiego dla innych.

Rozmawiał 
Artur S. Górski

Róża Pacjenta 
i powołanie 
pielęgniarki

Wszystkim Pielęgniarkom i Położnym z okazji Ich święta 
przypadającego 12 maja, składamy najserdeczniejsze 
podziękowania za Ich trudną i odpowiedzialną pracę oraz 
życzymy zdrowia i satysfakcji z wykonywanego zawodu, 
należnego szacunku ze strony przełożonych, podwładnych 
i podopiecznych oraz godnych warunków pracy, a także 
godziwego wynagrodzenia.
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Cytat miesiąca

„

4351,45 zł
Tyle wyniosło przeciętne miesięczne wynagrodze-
nie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 
2016 roku (w podmiotach, w których liczba za-
trudnionych przekracza 9 osób). To oznacza wzrost 
o 5,2 proc. w porównaniu z lutym 2016 roku 
i o 2,7 proc. w porównaniu z marcem 2015 roku.

pod redakcją Martyny Werry

ZAGROŻENIA 
W EUROPEJSKICH 
FIRMACH

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

”

Godzinowe koszty pracy 
w Polsce są trzykrotnie niż-
sze od unijnej średniej, która 
w 2015 roku uplasowała się 
na poziomie 25 euro za go-
dzinę. W zeszłym roku pol-
scy przedsiębiorcy zapłacili 
8,6 euro za godzinę pracy. 
W skład tej kwoty weszło 

Wiosną i latem warto za-
dbać o zapas witamin, które 
podniosą odporność nasze-
go organizmu. Jej ważnym 
źródłem są świeże warzywa 
i owoce. Wskazane są również 
surówki i soki. Prostym sposo-
bem na podniesienie odpor-
ności jest codzienne dodawa-
nie do posiłków kilku listków 

pietruszki. Inne wartościowe 
warzywa to sałata, rzodkiew-
ka, koperek i marchew. Pamię-
tajmy o urozmaiconej diecie. 
Dobrze jest spożywać różne 
rodzaje warzyw i owoców, bo 
po przerwie organizm znowu 
lepiej przyswaja ich poszcze-
gólne składniki. 



Wbrew obiegowej opinii alergia zawodowa nie jest związana 
z lenistwem. W ten sposób określa się nadmierną, chorobliwą 
reakcję organizmu na którąś ze specyficznych dla środowiska 
pracy substancji. Alergenem zawodowym może być na przykład 
mąka, lateks czy kobalt. Do pracowników najbardziej narażonych 
na alergię zawodową należą piekarze, rolnicy oraz pracownicy 
ochrony zdrowia i przemysłu chemicznego. Inną chorobą zwią-
zaną z wykonywaną pracą jest zespół chorego budynku. Ludzie 
dotknięci tą przypadłością cierpią z powodu podrażnienia błon 
śluzowych, bólu głowy czy kaszlu, gdy przebywają w nowocze-
snym budynku z klimatyzacją.                                                   

Badania pokazują, że w eu-
ropejskich miejscach pracy 
występują różne zagrożenia 
– 77 proc. firm przyznaje, że 
ich pracownicy muszą bory-
kać się przynajmniej z jednym 
z nich. Najczęstszym proble-
mem, zgłaszanym przez 58 
proc. firm, jest konieczność 
kontaktów z trudnymi klien-
tami, pacjentami, uczniami 
itp. Drugim najczęściej wska-
zywanym czynnikiem jest 
presja czasu – odczuwają ją 
pracownicy 43 proc. firm. 
Niektóre firmy mają plan dzia-
łania na rzecz zapobiegania 
stresowi związanemu z pracą. 
Firmy deklarujące posiadanie 
takiego planu najczęściej po-
chodzą z Wielkiej Brytanii (57 
proc.), a także z Rumunii, Da-
nii, Szwecji i Włoch (około 50 
proc.). Z drugiej strony taki 
plan działania ma mniej niż 
10 proc. firm czeskich i estoń-
skich.                                   

PORA NA PORCJĘPORA NA PORCJĘwitamin

UCZULENI NA PRACĘ
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wynagrodzenie oraz inne po-
zapłacowe koszty poniesione 
przez pracodawców w związ-
ku z zatrudnieniem pracow-
nika, na przykład składki ZUS. 
W unijnym rankingu kosztów 
pracy nasz kraj zajmuje pozy-
cję szóstą od końca – za nami 
są tylko Węgrzy z kosztami 

pracy wynoszącymi 7,5 euro 
za godzinę, Łotysze (7,1 euro), 
Litwini (6,8 euro), Rumuni (5 
euro) i Bułgarzy (4,1 euro). 
Dla porównania: koszty pracy 
w Belgii wynoszą 39,1 euro za 
godzinę, w Szwecji 37,4 euro, 
a w Luksemburgu 36,2 euro. 

                                  

ŁĄCZNE GODZINOWE KOSZTY PRACY W POLSCE

2004             2008             2012           2013            2014            2015
euro                   złote

4,
8

7,
9

8,
1

34
,9

33
,9

32
,9

26
,8

7,
6 8,
4

8,
6

21
,5

36
,1

Co trzeci badany Polak jest przekonany, że korupcja jest po-
wszechnym zjawiskiem w Polsce, a tylko co dziesiąty uważa, że 
organy ścigania skutecznie walczą z tą formą patologii. Co piąty 
badany deklaruje, że lojalność wobec pracodawcy mogłaby po-
wstrzymać go przed poinformowaniem o nieprawidłowościach 
we własnej firmie. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest obec-
na sytuacja prawna. Prawo pracy nakazuje pracownikowi dbanie 
o dobre imię pracodawcy. Ten zapis może być podstawą sankcji 
wobec osoby zgłaszającej problem. – Poza tym, jeśli wypowiada 
się sygnaliście stosunek pracy z tego powodu, że nie miał w piór-
niku niebieskiej kredki, której obowiązek posiadania był zapisany 
gdzieś tam w regulaminie, to wówczas nie ma znaczenia, że on 
odkrył zmowę, kartel czy inną grupę działającą na szkodę praco-
dawcy, w sądzie pracy bada się tylko, czy miał tę kredkę, czy jej  nie 
miał – mówił były wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finanso-
wego Marcin Gomoła podczas prezentacji raportu Światowego 
Badania Nadużyć Gospodarczych, z których pochodzą dane.         

Ceny zakupu miesz-
kań w marcu 2016 
roku spadły o 0,1 
proc. w porównaniu 
z poziomem zanoto-
wanym w lutym 
tego samego roku.

Stopa bezrobocia rejestro-
wanego w Polsce w marcu 
2016 roku wyniosła 10 
proc., w porównaniu 
z 10,3 proc. w lutym bie-
żącego roku i 11,5 proc. 
w marcu ubiegłego roku.

Ceny towarów i usług konsump-
cyjnych w marcu 2016 roku wzro-
sły o 0,1 proc. wobec poprzednie-
go miesiąca. Wzrosły ceny odzieży 
i obuwia (o 1,8 proc.), żywności 
(o 0,4 proc.) i w zakresie trans-
portu (o 0,8 proc.).

Koszty paliwa 
do prywatnych 
środków transportu 
w marcu 2016 roku 
wzrosły o 1,3 proc. 
w porównaniu z lu-
tym tego roku.

Nasza Konstytucja ma już 225 lat. Druga na świecie, 
pierwsza w Europie. Trzyma się świetnie, choć PiS uparł 
się, by właśnie teraz przeszła przymusowy lifting. Wie-
rzę, że mimo przejściowych „niedogodności” będzie nas 
chronić przez kolejne stulecia. A ewentualne zmiany będą 
dokonywane za zgodą Obywateli, a nie według chwilowych 
potrzeb rządu.

Ryszard Petru na swoim profilu na Facebooku, 
3 maja 2016 r.
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7 kwietnia 2016 roku po ciężkiej chorobie śmierć przerwała 
życie naszego serdecznego Przyjaciela, członka NSZZ 

„Solidarność” , pracownika Wydziału KK 1 

ś. p. 

Krzysztofa Miąszkiewicza
lat 38 

Pogrążeni w smutku i głębokim żalu
przewodniczący wraz z Komisją Międzyzakładową 

NSZZ „Solidarność” oraz koleżanki i koledzy 
ze Stoczni Remontowa Shipbuilding SA

Koleżance Renacie Tkaczyk  wyrazy współczucia 
oraz głębokiego żalu z powodu śmierci 

Teściowej 
składają 

Koleżanki i Koledzy z Międzyzakładowej Organizacji 
Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników  Biura ZRG

Mieczysław Walusiak
Major Mieczysław Wa-

lusiak urodził się 20 sierpnia 
1925 roku w miejscowości 
Harmęże. W czasie okupacji 
niemieckiej mieszkał w Oświę-
cimiu, gdzie nawiązał kontakt 
z Armią Krajową. Działał na 
terenie Ziemi Żywieckiej. Do-
wódca porucznik Surma nadał 
mu pseudonim „Twardzik”.

W Związku Solidarności 
Polskich Kombatantów dał się 
poznać jako wspaniały orga-
nizator, był m.in. inicjatorem 

tablic. W 2011 roku umieścił w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. 
Batorego 5 tablicę dotyczącą Wojskowego Sądu Rejonowego, 
który wydawał wyroki śmierci za działalność na rzecz walki 
o niepodległość. 1 marca 2013 roku umieścił tablicę poświęconą 
uczestnikom drugiej niepodległościowej konspiracji na budynku 
przy ul. Kurkowej w Gdańsku.

Jako sekretarz ZSKP był organizatorem wszystkich zjaz-
dów i kongresów.

Mieczysław Walusiak otrzymał wiele odznaczeń pań-
stwowych, resortowych i związkowych, w tym Krzyż Or-
deru Odrodzenia Polski, nadany przez prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego. Otrzymał również tytuł Weterana Walk.

Mieczysław Walusiak bardzo zasłużył się dla Ojczyzny 
i dla naszego Związku.

Zarząd Koła Związku Solidarności 
Polskich Kombatantów w Gdańsku

Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania 
Tak jakbyś nie chciał swym odejściem smucić...

tak jakbyś wierzył w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.

ks. Jan Twardowski
Z głębokim żalem i smutkiem pożegnaliśmy 

ś. p. 

majora
Mieczysława Walusiaka

niezwykłego człowieka, wspaniałego Kolegę i Przyjaciela 
naszego Związku. Zmarł nagle w dniu 16 marca 2016 r., 

przeżywszy 90 lat.

Wyrazy współczucia żonie Krystynie, rodzinie, najbliższym 
składają członkowie Związku Solidarności Polskich 

Kombatantów oraz Zarząd Koła Gdańsk

Aż dwa szkolenia dla różnych grup związkowców z Regionu 
Gdańskiego i Słupskiego NSZZ „Solidarność” przeprowadzili 
2-3 kwietnia 2016 r. w Jastrzębiej Górze trenerzy z Działu Szko-
leń Regionu Gdańskiego. Członkowie oświatowej „S” wzięli 
udział w szkoleniu z zakresu prawa związkowego i oświatowe-
go, natomiast szkolenie z rozwoju Związku odbyli członkowie 
„S” z Federal Mogul Bimet w Gdańsku, Makro Cash and Carry 
Polska, Portu Lotniczego Gdańsk oraz z Regionu Słupskiego.

Wymiana doświadczeń 
pomaga w rozwoju

ZWIĄZKOWE SZKOLENIA

Uczestnicy poznali m.in. 
zasady budowania zespo-
łów, sposoby motywo-

wania ludzi do pracy w Związ-
ku, wzięli również udział 
w warsztatach z pozyskiwania 
lokalnych liderów. – W szkole-
niu wzięło udział dziewięć osób 
z naszej organizacji, członków 
Komisji Zakładowej lub Komisji 
Rewizyjnej, bo to osoby, które 
niejako z urzędu muszą być za-
angażowane w rozwój Związku. 
Dodatkowo u nas członkowie 
obu komisji są liderami na po-

szczególnych wydziałach. Cho-
ciaż nasza organizacja cały czas 
się rozwija, obecnie posiadamy 
już 274 członków i około 38 pro-
cent uzwiązkowienia, to szkole-
nie tchnęło w nas nową energię 
do działani– przekonuje Paweł 
Dziwosz, przewodniczący KZ 
NSZZ „S” w Federal Mogul 
Bimet. Dziwosz dobrze ocenia 
też przeprowadzenie szkolenia 
w grupie łączącej związkow-
ców z kilku organizacji. – Dzię-
ki temu mieliśmy okazję poznać 
specyfikę pracy i działalności 

związkowej w innych zakładach 
pracy i branżach. Taka wymiana 
doświadczeń pozwoli usprawnić 
nasze pomysły na rozwój Związ-
ku – ocenia lider „S” w Federal 
Mogul Bimet.

– Jestem bardzo usatysfak-
cjonowana z udziału w szko-
leniu. Trener z gdańskiej „So-
lidarności” prowadził zajęcia 
bardzo ciekawie, to nie był nud-
ny monolog, po którym później 
niewiele pozostaje w pamięci – 
dodaje inna uczestniczka szko-
lenia, Danuta Glaser, skarbnik 
„S” w FM Bimet.

Podobnego zdania jest Ro-
bert Szmagaj, przewodniczą-
cy KZ NSZZ „S” w Makro 
Cash and Carry Polska. – To 
było bardzo merytoryczne szko-
lenie, na wysokim poziomie. 
Trenerzy nie prowadzili mono-
logu, ale wciągali nas w dys-
kusję, każdy mógł przedstawić 
swoje pomysły. To ważne, bo 
działalność związkowa w każ-
dym zakładzie pracy wygląda 
trochę inaczej. W naszym przy-
padku organizacja związkowa 
obejmuje nie jeden zakład, ale 
wiele hal rozsianych po całej 
Polsce. Wkrótce planujemy 
przeszkolić z rozwoju Związku 
wszystkich członków naszej 
Komisji Zakładowej – mówi 
Robert Szmagaj.

Adam Chmielecki
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Uczestnicy szkolenia.

Na Pomorzu w ostatnich 
latach nie brakuje nega-
tywnych doświadczeń 

związanych z przekształcenia-
mi i komercjalizacją placówek 
służby zdrowia, dlatego nie 
dziwi, że związkowcy z Regio-
nu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność” wsparli kolegów z Regio-
nu Koszalińskiego „Pobrzeże” 
w walce o interes pacjentów 
oraz pracownicze i związkowe 
prawa w szpitalu powiatowym 
w Białogardzie. W pikiecie 
zorganizowanej w tym zachod-

Solidarni z kolegami z Białogardu

niopomorskim miasteczku 
wzięło udział kilkuset związ-
kowców, w tym z Podmiotu 
Leczniczego „Copernicus”, 
Nadmorskiego Centrum Me-
dycznego, Jeronimo Martins 
Polska (Biedronka), Gdańskiej 
Stoczni „Remontowa”, Portu 
Gdańsk, Stoczni Gdynia oraz 
oddziałów NSZZ „S” w Gdyni 
i Wejherowie i biura Zarządu 
Regionu Gdańskiego. Obecni 
byli także związkowcy z regio-
nów Koszalińskiego, Pomorze 
Zachodnie i Słupskiego.

W styczniu 2016 r. szpital 
został wydzierżawiony prywat-
nej spółce Centrum Dializa z… 
Sosnowca, która przekształciła 
go w Centrum Rehabilitacji. 
Rozpoczęły się zwolnienia pra-
cowników (29 osób) i likwidacja 
niektórych oddziałów. Nowy pra-
codawca zwolnił także chronio-
nych prawem członków Komisji 
Zakładowej „S”, nie podejmuje 
także rokowań w trwającym 
sporze zbiorowym. Związkow-
cy uważają, że działania praco-
dawcy noszą znamiona dyskry-
minacji z powodu działalności 
związkowej.

Na razie trudno o opty-
mizm. Związkowcy z Centrum 
Rehabilitacji w Białogardzie 
chcieli wręczyć dyrekcji pla-
cówki petycję z apelem o pod-
jęcie rozmów i zaprzestanie 
szykanowania działaczy związ-
kowych. Niestety, nikt się z ni-
mi nie spotkał. Wobec tego 
związkowcy swoje postulaty 
w sposób symboliczny wysłali 
balonami. Dolecą do Sosnowca 
czy „na Berdyczów”?

Adam Chmielecki
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14 kwietnia podczas Rady 
Regionalnej Sekcji Eme-
rytów i Rencistów NSZZ 
„Solidarność” dwaj zasłu-
żeni emeryci, w tym nasz 
fotograf, zostali wyróż-
nieni odznakami Semper 
Fidelis.

Odznaczenia otrzymali: 
Stanisław Albin, który 
– jak podkreślił prze-

wodniczący Rady Sekcji Jan 
Klassa – zawsze chętnie słu-
ży pomocą wszystkim związ-
kowcom, i fotograf „Magazynu 
Solidarność” Paweł Glanert, 
który dokumentował historię 
„Solidarności” od momentu 
jej powstania.

Wyróżnieni otrzymali od-
znaczenia z rąk przewodniczą-
cego Zarządu Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność” 
Krzysztofa Dośli, który pod-
kreślił, że jest to kolejna taka 

uroczystość. – Cieszę się, że 
dwie następne wspaniałe oso-
by otrzymały Semper Fidelis. 
Z całego serca dziękuję Wam 
za wszystko, co zrobiliście 
dla „Solidarności”, za to, że 
zawsze można na Was liczyć 
– mówił.

Przewodniczący Jan Klassa  
odniósł się przy tej okazji do 
rocznicy chrztu Polski, a także do 
obchodów w 1966 roku. – 1000-
-lecie chrztu Polski było przeło-
mowym momentem, kiedy ludzie 
przestali się bać – podkreślił.

(MarWer)

W niedzielę, 17 kwietnia w Wejherowie odsłonięta zosta-
ła tablica upamiętniająca pomoc personelu tamtejszego 
szpitala im. Ceynowy internowanym w czasie stanu wojen-
nego. „Tym, co nie lękali się podania ręki idącym w górę 
rzeki” – głosi napis na tablicy.

Tablica z podziękowaniami dla lekarzy i pielęgniarek została 
umieszczona z inicjatywy byłych internowanych w Strzebielinku. 
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w szpitalnej kaplicy.

Szpital był nie tylko miejscem, gdzie udzielano pomocy cho-
rym, którzy tam trafiali. O ile udało się uzyskać przepustkę, mogli 
tam odwiedzać ich bliscy, kapłani, a nawet – w warunkach kon-
spiracji – koledzy z „Solidarności”. Po uzyskaniu skierowania do 
szpitala kilka osób uciekło, m.in. Krzysztof Wyszkowski.

Ośrodek Odosobnienia dla Internowanych w Strzebielinku funk-
cjonował od 13 grudnia 1981 r. do 23 grudnia 1982 r. na terenie 
zakładu karnego. Internowano w nim większość działaczy „S” z re-
gionów Gdańskiego i Słupskiego, członków Krajówki zatrzyma-
nych w siedzibie NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, od marca 1982 
r. także związkowców z regionów Toruńskiego i Bydgoskiego prze-
wiezionych z Potulic, a od sierpnia 1982 r. – z Regionu Pomorze 
Zachodnie oraz internowanych przewiezionych z Białołęki. Jednym 
z pierwszych internowanych w Strzebielinku był Lech Kaczyński. 
W ośrodku przebywało łącznie 491 osób. Internowani byli w nim 
także m.in.: Lech Dymarski, Andrzej Gwiazda, Maciej Jankow-
ski, Seweryn Jaworski, Karol Modzelewski, Janusz Onyszkie-
wicz, Jan Rulewski, Henryk Wujec, Ryszard Błaszczyk, Jacek 
Merkel, Grzegorz Palka, Józef Patyna, Antoni Tokarczuk, Sta-
nisław Wądołowski, Grażyna Wendt-Przybylska.

Uciążliwe były 16-osobowe cele i surowa cenzura koresponden-
cji. Opiekę duszpasterską nad internowanymi sprawował ks. Tade-
usz Błoński, kapelan Wojska Polskiego z Gdańska Wrzeszcza.

Obóz internowania w Strzebielinku był jednym z czterdziestu 
obozów dla działaczy opozycji uznanych za niebezpiecznych przez 
Wojskową Radę Ocalenia Narodowego.

(ach)

To najważniejsza, najbar-
dziej reprezentacyjna 
sala w Urzędzie Woje-

wódzkim, serce administracji 
państwowej na Pomorzu. Lech 
Kaczyński był politykiem, 
zwierzchnikiem sił zbrojnych, 
ale także urzędnikiem. Dał nam 
przykład, jak każdy z nas może 
godnie i dobrze sprawować 
swój urząd – argumentował 
inicjator upamiętnienia prezy-
denta Kaczyńskiego wojewoda 
pomorski Dariusz Drelich.

Salę im. Lecha Kaczyń-
skiego poświęcił metropolita 
gdański abp Sławoj Leszek 
Głódź. Wcześniej tablicę po-
święconą Lechowi Kaczyń-
skiemu, znajdującą się przy 

wejściu do auli, odsłoniły jego 
wieloletnie współpracownice, 
była minister spraw zagranicz-
nych, a obecnie deputowana 
do Parlamentu Europejskiego 
Anna Fotyga oraz była eu-
roposeł Hanna Foltyn-Ku-
bicka. Tablica przypomina 
m.in. rolę Lecha Kaczyńskiego 
w podpisaniu w budynku obec-
nego Urzędu Wojewódzkiego 
w Gdańsku porozumienia mię-
dzy strajkującymi członkami 
NSZZ „S” Kultury, Oświaty 
i Służby Zdrowia a komisją 
rządową w listopadzie 1980 r.

W imieniu członków Związ-
ku list od przewodniczącego 
Komisji Krajowej NSZZ „S” 
Piotra Dudy odczytał jego 

rzecznik prasowy Marek Le-
wandowski. Szef „S” m.in. 
wyraził nadzieję, że w sali pod 
patronatem śp. Lecha Kaczyń-
skiego decyzje będą zapadały 
w duchu dialogu społecznego 
i z uwzględnieniem wrażliwo-
ści społecznej, którą wykazywał 
się prezydent. Region Gdański 
NSZZ „S” reprezentowali m.in. 
członkowie Prezydium ZRG 
NSZZ „S” Stefan Gawroński 
i Bogdan Olszewski oraz prze-
wodniczący organizacji związ-
kowych – w Stoczni Gdańsk 
Roman Gałęzewski, Gdań-
skiej Stoczni „Remontowa” im. 
Józefa Piłsudskiego Mirosław 
Piórek i w gdańskiej oświacie 
Bożena Brauer. 

Okres antykomunistycznej 
działalności przyszłego prezy-
denta w PRL wspominał także 
Andrzej Gwiazda, kawaler 
Orderu Orła Białego, współ-
założyciel Wolnych Związków 
Zawodowych Wybrzeża. – Lech 
Kaczyński był jednym z dwóch 
naukowców, a jedynym z Uni-
wersytetu Gdańskiego, który 
zaangażował się w działalność 
Wolnych Związków Zawodo-
wych już w 1978 r. Uczył robot-
ników, pomagał im wykorzy-
stywać prawo pracy do obrony 
swoich praw. Ryzykował całą 
swoją karierą naukową. Wykła-
dał dla niewielkich grup robot-
ników, ale zasięg jego nauk był 
dużo szerszy, bo ci robotnicy 
przekazywali później zdobytą 
w ten sposób wiedzę swoim 
kolegom – powiedział Andrzej 
Gwiazda.

Adam Chmielecki

Lech Kaczyński upamiętniony 
w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim

Główna sala konferencyjna w Pomorskim Urzędzie Woje-
wódzkim w Gdańsku otrzymała imię Lecha Kaczyńskiego. 
Uroczystość odbyła się 8 kwietnia, niemal w przeddzień 
szóstej rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem, w której zgi-
nął prezydent. Lech Kaczyński był człowiekiem „Solidarno-
ści”, który odcisnął wyraźne piętno na życiu Gdańska i Po-
morza – podkreślali zgodnie uczestniczący w wydarzeniu 
samorządowcy, politycy i związkowcy.
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Kolejni emeryci odznaczeni

Wśród odznaczonych znalazł się także Paweł Glanert, 
współpracownik „Magazynu Solidarność” (pierwszy z prawej).

FO
T.

 W
O

JC
IE

CH
 M

IL
EW

SK
I

Tym, co nie lękali się 
podania ręki…

Uczestnicy uroczystości w wejherowskim szpitalu.
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Edward Śliwiński, wielo-
letni członek naszego Związku 
z portu Gdynia, prosi o pomoc 
dla swojej żony.

Pani Konstancja ma nowo-
twór złośliwy wątroby. Jedy-
nym ratunkiem jest NanoKnife 
– nowoczesna, małoinwazyjna 
metoda niszczenia komórek no-
wotworowych za pomocą prądu 
o wysokim napięciu. Koszt tera-
pii wynosi 70 tys. zł. Zabieg nie 
jest refundowany, a emerytura, 
z której pani Konstancja spłaca 
m.in. kredyt na mieszkanie, nie 

Rak złośliwy – cena za życie Konstancji

daje szans na zapłacenie z wła-
snych środków nawet części tej 
swoistej ceny za życie.

Zobacz więcej: 
http://www.kawalek-nieba.
pl/?p=5481

Pomóc Konstancji można dokonując wpłaty na konto: 
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nie-
ba”, bank BZ WBK 31 1090 2835 0000 0001 2173 1374.
Tytuł: „532 pomoc w leczeniu Konstancji Śliwińskiej”.
Wpłaty zagraniczne: PL31109028350000000121731374 
swift code: WBKPPLPP

SPOŁECZEŃSTWO
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KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A.
Polska firma – europejski potencjał

Malbork
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Toruń

Dobrzelin

Kruszwica
Kluczewo

Warszawa

Krasnystaw
Werbkowice
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Werbkowice Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń
tel.: +48/ 56 650 11 00, fax: +48/ 56 650 11 04

ksc@polski-cukier.pl, www.polski-cukier.pl
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Sąd Rejonowy w Gdyni wyrokiem z 12 kwietnia 2016 r. 
przyznał rację Karolinie Rydzewskiej, przewodniczącej „So-
lidarności” w gdyńskim Igloporcie, i nakazał pracodawcy 
wypisanie z akt osobowych kary nagany.

„Solidarność” 
w Igloporcie wygrywa 
z pracodawcą

Karolina Rydzewska

– Bardzo się cieszę z wyroku. Kamień spadł mi z serca. Sąd 
zrozumiał, że moje intencje były uczciwe, a postępowanie praco-
dawcy było bezpodstawne – stwierdziła po ogłoszeniu wyroku 
Karolina Rydzewska.

Sprawa dotyczy kary porządkowej nagany, którą nałożył na 
przewodniczącą „Solidarności” w Igloporcie 21 lipca 2015 r. pra-
codawca w związku z wykorzystaniem przez nią dnia wolnego od 
pracy na oddelegowanie do czynności doraźnych.

Pretekstem dla pracodawcy, jak mówiła w sądzie Karolina 
Rydzewska, stała się jej wizyta w Urzędzie Skarbowym, która 
zaplanowana była z urzędnikiem na 13 lipca 2015 r.

– Moja wizyta w skarbówce była spowodowana koniecznością 
przedstawienia dokumentów dotyczących działalności związkowej 
– tłumaczy Karolina Rydzewska. – Planowałam, aby spotkanie 
odbyło się w poniedziałek, 13 lipca, podczas pierwszego dnia 
mojego urlopu. Kiedy jednak pracodawca odmówił mi go w pią-
tek, 10 lipca, na dwa dni przed wyznaczonym terminem spotkania 
w Urzędzie Skarbowym, na dodatek przed weekendem, skorzy-
stałam z przysługującego mi prawa dotyczącego oddelegowania 
do czynności doraźnych.

Przez kilka miesięcy toczyła się przed Sądem Rejonowym 
w Gdyni sprawa o uchylenie kary porządkowej przewodniczącej 
„Solidarności”, którą prowadzili prawnicy z Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S”. Karolinę Rydzewską wsparli również członkowie „S” 
z Regionu Gdańskiego podczas pikiety przed siedzibą Igloportu.

– Sąd wskazał, że pracodawca dopuścił się naruszeń formal-
nych, kwestionując skuteczność złożenia przez Karolinę Rydzew-
ską sprzeciwu wobec nałożonej kary nagany. Ponadto sąd uznał, 
że nie zachodziły przesłanki do jej nałożenia, ponieważ nie zostało 
naruszone prawo w kwestii oddelegowania do czynności doraź-
nych i informowania o tym pracodawcy, a nadto stwierdził, że 
nawet gdyby Karolina Rydzewska je naruszyła, to przepisy nie 
przewidują kary nagany za nieusprawiedliwiony dzień nieobec-
ności w pracy. W takim przypadku można jedynie nałożyć karę 
finansową – mówi Joanna Kobus-Michalewska, radca prawny 
RG, która była na odczytaniu uzasadnienia wyroku.

To nie koniec sporu z Igloportem. Przed Sądem Rejonowym 
w Gdyni toczą się jeszcze dwie sprawy – o uchylenie przewod-
niczącej „Solidarności” drugiej kary porządkowej nagany oraz 
o zwolnienie jej z pracy.

(zola)

Biuro Prawne przy Zarządzie Regionu Gdańskiego NSZZ „S” udziela 
porad prawnych zarówno w sprawach dotyczących związko-
wych organizacji zakładowych, jak i w sprawach indywidualnych. 
Z pomocy prawnej mogą skorzystać wyłącznie członkowie NSZZ 
„Solidarność” z aktualną legitymacją związkową. Przed przyjściem 
prosimy upewnić się telefonicznie, czy prawnik będzie obecny: 
58 308 44 69 lub 308 42 74.

Biuro Prawne 

Ryzyko zawodowe, w 
rozumieniu definicji za-
wartej w Rozporządze-

niu Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 26.09.1997 
r. w sprawie ogólnych przepi-
sów bezpieczeństwa i higieny 
pracy, jest to prawdopodo-
bieństwo wystąpienia niepo-
żądanych zdarzeń związanych 
z wykonywaną pracą, powodu-
jących straty, w szczególności 
wystąpienia u pracowników 
niekorzystnych skutków zdro-
wotnych w wyniku zagrożeń 
zawodowych występujących 
w środowisku pracy lub spo-
sobu wykonywania pracy. 
Ryzyko definiowane jest więc 
jako kombinacja prawdopodo-
bieństwa wystąpienia i stopnia 
ciężkości możliwego urazu lub 
pogorszenia stanu zdrowia w 
sytuacji zagrażającej. Sytuacją 
zagrażającą jest natomiast każ-
da sytuacja, w której człowiek 
jest eksponowany na jeden lub 
więcej czynników powodują-
cych zagrożenia, takich jak: 
 czynniki fizyczne (np. ha-

łas, promieniowanie, ciepło, 
wibracja, oświetlenie, pola 
elektromagnetyczne itd.) 

 chemiczne (np. substancje 
toksyczne, drażniące, uczu-
lające, rakotwórcze itp.)

 biologiczne (np. mikroor-
ganizmy, grzyby, czynniki 
roślinne),

 psychofizyczne (np. obcią-
żenia fizyczne i nerwowo-
-psychiczne, stres).
Zagrożenia spowodowane 

tymi czynnikami zostały od-
powiednio sklasyfikowane w 
normach europejskich i ich 
krajowych odpowiednikach, 
w tym w Polskiej Normie PN 

Ryzyko 
zawodowebhpbhpA B C  

Wykonywanie każdej pracy wiąże się z ryzykiem utraty 
życia lub zdrowia. Aby tego uniknąć, należy wykonywać 
ją zgodnie z określonymi przepisami i zasadami.  Kodeks 
pracy, w art. 226, w ramach profilaktycznej ochrony zdro-
wia, nakazuje pracodawcy oceniać i dokumentować ryzyko 
związane z wykonywaną pracą oraz stosować niezbędne 
środki profilaktyczne je zmniejszające, a ponadto informo-
wać pracowników o ryzyku zawodowym oraz o zasadach 
ochrony przed zagrożeniami. 

– Z – 08052: 1980 Ochrona 
pracy. Niebezpieczne i szko-
dliwe czynniki występujące w 
procesie pracy. Klasyfikacja.

Ryzyko związane z daną 
sytuacją lub procesem tech-
nologicznym oceniane jest na 
podstawie kombinacji dwóch 
elementów: 
1. prawdopodobieństwa wystą-

pienia urazu ciała lub utraty 
zdrowia, które jest związane 
z częstotliwością dostępu lub 
czasem przebywania osób w 
strefach niebezpiecznych,

2. najwyższej, dającej się przewi-
dzieć, ciężkości urazu ciała lub 
pogorszenia stanu zdrowia.
Na procedurę oceny ryzy-

ka składa się analiza ryzyka, 
w skład, której wchodzą: opis 
obiektu, identyfikacja zagrożeń 
i estymacja ryzyka (prawdopo-
dobieństwo i skutki) oraz osza-
cowanie ryzyka i ustalenie, czy 
bezpieczeństwo jest wystarcza-
jące (ryzyko akceptowalne), 
czy konieczna jest redukcja 
ryzyka.

Ze względu na charakter 
otrzymywanego wyniku me-
tody estymacji ryzyka można 
podzielić na:
 jakościowe, jak np. Metoda 

Wstępnej Analizy Zagrożeń 
(PHA) lub Metoda Studium 
Zagrożeń i Zdolności Ope-
racyjnych (HAZOP),

 ilościowe, jak np. metoda 
drzewa zdarzeń lub drzewa 
błędów.
Analizę ryzyka dla obiek-

tów technicznych powinny 
uzupełniać metody oceny nie-
zawodności ludzkiej. Jest to za-
gadnienie trudne, związane ze 
złożonością natury ludzkiej. Ze 
względu na wielowymiarowość 

zagadnień określenie błędów 
człowieka ściśle w kategoriach 
prawdopodobieństwa znacznie 
upraszcza zjawisko, a przyj-
mowane oszacowania mogą 
znacznie odbiegać od rzeczy-
wistości. Błędy wynikające z 
zachowań ludzkich ujmuje się 
jako błędy w podejmowaniu 
decyzji i błędy w działaniu. 

Zgodnie z rozporządzeniem 
MPiPS z dnia 26.09.1997 r. 
ws. ogólnych przepisów BHP 
pracodawca ocenia ryzyko za-
wodowe występujące przy wy-
konywanych pracach. Podczas 
oceny ryzyka uwzględnia się 
wszystkie występujące czyn-
niki środowiska pracy oraz 
sposoby wykonywania prac. 
W następstwie oceny ryzyka 
stosuje się środki profilaktycz-
ne oraz odpowiednie metody i 
organizację pracy. Pracodawca 
prowadzi dokumentację oce-
ny ryzyka zawodowego oraz 
zastosowanych niezbędnych 
środków profilaktycznych. Do-
kument potwierdzający doko-
nanie oceny ryzyka powinien 
uwzględniać w szczególności:
 opis ocenianego stanowiska 

pracy, w tym wyszczególnie-
nie: stosowanych maszyn, 
narzędzi i materiałów; wy-
konywanych zadań; wystę-
pujących na stanowisku nie-
bezpiecznych, szkodliwych i 
uciążliwych czynników; sto-
sowanych środków ochrony 
zbiorowej i indywidualnej; 
osób pracujących na tym 
stanowisku;

 wyniki przeprowadzonej 
oceny ryzyka dla każdego 
z czynników oraz niezbęd-
ne środki profilaktyczne 
zmniejszające ryzyko;

 datę przeprowadzonej oce-
ny oraz osoby dokonujące 
oceny.
O istniejących zagrożeniach 

pracodawca informuje pra-
cowników, w szczególności o 
zagrożeniach, przed którymi 
chronić ich będą środki ochro-
ny indywidualnej.

Iwona Pawlaczyk

Rząd przyjął projekt usta-
wy o zasadach kształ-
towania wynagrodzeń 

osób kierujących niektórymi 
spółkami. Pensje menedżerów 
spółek z udziałem SP mają za-
leżeć m.in. od sytuacji i wiel-
kości spółki oraz realizacji ce-
lów inwestycyjnych. Obecna 
tzw. ustawa kominowa dotyczy 
tylko spółek, w których Skarb 
Państwa ma powyżej 50 proc. 
akcji; nie obejmuje większości 
największych podmiotów, w tym 
m.in. PZU, Orlenu czy KGHM.

Wejście nowej ustawy  osta-
tecznie zakończy patologie 
związane z wynagrodzenia-
mi zarządów i członków rad 
nadzorczych zarówno spółek 
Skarbu Państwa, jak i spółek 
samorządowych.

Wynagrodzenia członków 
zarządów będą składały się 
z części stałej i premii, przy 
czym ta pierwsza będzie za-
leżała od wielkości spółki, 
wielkości osiąganych przy-
chodów, wielkości zatrud-
nienia. W przypadku mikro-

przedsiębiorstwa ma to być 
1-3-krotność przeciętnego 
wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw, a spółki ma-
łej, średniej, dużej, „dużej 
plus” odpowiednio: 2-4-krot-
ność; 3-5-krotność; 4-8-krot-
ność, 7-15-krotność.

Odprawa dla odchodzącego 
menedżera będzie ograniczona 
do maksymalnie 3 miesięcz-
nego wynagrodzenia i to tylko 
w przypadku, kiedy przepracu-
je w spółce przynajmniej rok.

(asg)

Wynagrodzenie prezesa zależne od efektów
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W świetle orzecznic-
twa sądów polskich 
do sfery prywatnej 

człowieka należą w szczegól-
ności: życie osobiste oraz ro-
dzinne, tożsamość jednostki 
i jej przeszłość, sfera intymna, 
wyznanie i praktyki religijne, 
stan majątkowy, w tym dane 
o wysokości otrzymywanego 
wynagrodzenia za pracę, stan 
zadłużenia, tryb życia człowie-
ka, sposób spędzania wolnego 
czasu, karalność, informacje 
o popełnionych przestępstwach 
lub wykroczeniach.

W pierwszej kolejności 
pracodawca obowiązany jest 
szanować godność pracownika 
oraz inne dobra osobiste.

I. Czy monitoring 
jest zagrożeniem dla 
prywatności pra-
cownika?

Rozwój technik teleinforma-
tycznych w powiązaniu z dąże-
niem pracodawców do posia-
dania jak najszerszej wiedzy 
o zachowaniu pracowników 
w czasie pracy powoduje sytu-
acje, w której godność i dobra 
osobiste pracownika oraz jego 
prawo do prywatności mogą 
być zagrożone. Zagrożenie to 
jest związane m.in. ze stoso-
waniem przez pracodawców 
monitoringu pracowników, 
w szczególności monitoringu 
za pomocą kamer.

Zainstalowanie przez pra-
codawcę na terenie zakładu 
pracy kamer może mieć na celu 
kontrolowanie wykonywania 
pracy przez pracowników, 
chronienie pracodawcy przed 
zagrożeniami zewnętrznymi, 

np. kradzieżami czy wejściem 
na teren zakładu pracy osób 
nieuprawnionych, a także za-
bezpieczenie się przed ewen-
tualnymi działaniami pracow-
ników, które mogą wyrządzić 
szkodę. Korzystanie przez 
pracodawcę z monitoringu za 
pomocą kamer w takich celach 
wydaje się więc dopuszczal-
ne, jednak pod warunkiem, że 
pracodawca zadba, aby dobra 
osobiste oraz prawo pracow-
ników do prywatności nie zo-
stały naruszone, a użyte środki 
były adekwatne do celów, któ-
rym mają służyć. Dlatego też 
pracodawca powinien ich po-
informować, że miejsca pracy 
mogą być monitorowane. Za-
sady stosowanego w zakładzie 
pracy monitoringu za pomocą 
kamer mogą wynikać np. z re-
gulaminu pracy (z którego 
treścią pracodawca jest zobo-
wiązany zapoznać pracowni-
ka przed rozpoczęciem przez 
niego pracy) lub wewnętrz-
nego zarządzenia pracodaw-
cy (które to regulacje także 
powinny zostać udostępnione 
do wiadomości wszystkim 
pracownikom w zwyczajowo 
przyjęty sposób).

Natomiast nie znajduje 
uzasadnienia objęcie monito-
ringiem kamer pomieszczeń 
socjalnych, np. szatni, stołó-
wek oraz palarni znajdujących 
się na terenie zakładu pracy. 
Zwłaszcza w takich pomiesz-
czeniach, jak szatnie, łazienki 
i toalety prawo pracownika 
do prywatności powinno być 
szczególnie chronione. Pra-
cownik nie wykonuje bowiem 
w takich pomieszczeniach 
czynności służbowych.

II. Czy pracodawca 
może wykorzystać 
zdjęcie pracownika 
bez jego zgody w ce-
lu zamieszczenia go 
na stronie interneto-
wej firmy?

Co do zasady nie może, 
gdyż pracodawca potrzebuje 
zgody pracownika na wykorzy-
stanie jego wizerunku. Wizeru-
nek jest dobrem chronionym.

Istnieją jednak sytuacje wyjąt-
kowe, gdy wizerunek pracownika 
jest ściśle związany z wykonywa-
nym przez niego zawodem czy 
charakterem pracy. Jako przykład 
podać można choćby pracow-
ników ochrony, co do których 
– ze względów bezpieczeństwa 
– powinna być możliwość ich 
identyfikacji. Wówczas można 
odstąpić od pozyskiwania takiej 
zgody w tym właśnie celu.

III. Czy pracodawca 
ma prawo zażądać 
od organizacji związ-
kowej przedstawie-
nia pełnej listy osób 
pozostających pod jej 
ochroną, gdy praco-
dawca nie ma zamiaru 
zwolnić ich z pracy?

Pozyskiwanie informacji 
o przynależności związkowej 
pracownika w toku konsultacji 
ze związkami zawodowymi jest 
uzasadnione, ale tylko w razie 
zamiaru rozwiązania umowy 
o pracę z konkretnym pracow-
nikiem. Brak jest zatem podstaw 
do pozyskiwania przez praco-
dawcę od związku zawodowego 
danych osobowych w odniesie-
niu do wszystkich pracowników 
korzystających z ochrony dane-
go związku zawodowego, w sy-
tuacji gdy pracodawca nie ma 
zamiaru zwolnić ich z pracy.

IV. Czy można żądać 
od pracownika 
przedłożenia zezna-
nia podatkowego 
PIT w celu wykazania 
wysokości dochodu 
na potrzeby ZFŚS?

Tak, o ile takie uprawnienie 
pracodawcy oraz zasady prze-
znaczania środków funduszu 
na poszczególne cele i rodzaje 
działalności socjalnej określił 
pracodawca w regulaminie.

Przyznanie świadczeń z fun-
duszu, a także ich wysokość, 
uzależniona jest od spełnienia 
przez osobę ubiegającą się 
określonych kryteriów socjal-
nych. Ustawa o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych 
nie określa sposobu, w jaki ma 
nastąpić udokumentowanie ich 
spełnienia. Zatem w regulaminie 
ZFŚS powinny znaleźć się zapi-
sy precyzujące zasady i warunki 
korzystania z usług i świadczeń 
finansowanych z funduszu oraz 
tryb rozpatrywania wniosków 
o ich przyznanie.

V. Czy praktyka 
podpisywania przez 
pracowników na 
zbiorczej liście od-
bioru odcinka listy 
płac zawierającego 
składniki wynagro-
dzenia może sta-
nowić naruszenie 
ustawy o ochronie 
danych osobowych?

Tak, gdyż informacja o wy-
sokości wynagrodzeń pozosta-
łych pracowników ma charakter 
danych osobowych w rozumie-
niu ustawy o ochronie danych 
osobowych. Sąd Najwyż-
szy również wypowiadał się 
w kwestii ochrony tajemnicy 
wynagrodzenia, stwierdzając 

w uchwale podjętej 16 lipca 
1993 r.: „ujawnienie przez pra-
codawcę bez zgody pracownika 
wysokości jego wynagrodzenia 
za pracę może stanowić naru-
szenie dobra osobistego w rozu-
mieniu art. 23 i 24 Kodeksu cy-
wilnego”. (I PZP 28/93, OSNC 
1994/1/2).

VI. Jakie działania 
pracodawcy są 
uznawane za zgod-
ne z prawem
 Pracodawca ma prawo do 

oceny pracy pracownika 
oraz przestrzegania przez 
niego czasu pracy ustalo-
nego w zakładzie pracy,

 nazwisko (i imię) jest skie-
rowanym na zewnątrz zna-
kiem rozpoznawczym oso-
by fizycznej i ujawnienie 
go w celu jej identyfikacji 
nie może być zasadniczo 
uznane za bezprawne, o ile 
nie łączy się z naruszeniem 
innego dobra osobistego, 
np. czci, prywatności lub 
godności osobistej,

 uzasadnione okolicznościa-
mi polecenie udania się na 
komisariat policji w celu 
zbadania stanu trzeźwości 
pracownika nie narusza 
jego godności,

 przeszukiwanie członków 
załogi w celu zapobiegania 
wynoszeniu mienia zakładu 
pracy jest zgodne z prawem 
i nie narusza dóbr osobi-
stych pracowników, o ile 
pracownicy zostali o tym 
wcześniej uprzedzeni. Po-
nadto takie przeszukiwa-
nie jest uzasadnione tylko 
wtedy, gdy służy ochronie 
interesu prawnego praco-
dawcy, a ten jest na tyle 
ważny, że warto ryzykować 
naruszenie dóbr osobistych 
pracownika.

Stan prawny na 22.04 2016 r.
Maria Szwajkiewicz

Ochrona prywatności pracownika w miejscu 
pracy – czy jest to możliwe?

Z samej istoty stosunku prawnego wynika, iż prywatność 
pracownika w miejscu pracy jest co do zasady ograniczona. 
Jedną z cech charakteryzujących stosunek pracy jest bo-
wiem wykonywanie pracy w miejscu i czasie wyznaczonym 
przez pracodawcę i pod jego kierownictwem. Prywatność 
natomiast odnosi się do spraw osobistych.

Jako stała czytelniczka 
„Magazynu Solidarność” za-
wsze z uwagą czytam tę gaze-
tę. Jestem emerytką zakładów  
Polpharma i członkiem związku 
emerytów. Czytałam ostatnio po-
rady prawne dotyczące wyższych 
emerytur dla kobiet, które prze-
bywały na urlopie wychowaw-
czym na dzieci. Ja urodziłam się 
w 1953 roku i nie mam prawa do 
wyższej emerytury z tego tytułu. 
ZUS nawet nie przyjął wniosku, 
a na urlopie wychowawczym 

w sumie przebywałam dwa lata, 
wychowałam dwójkę dzieci i 35 
lat pracowałam. Dlaczego mat-
ki z 1953 roku są tak dyskrymi-
nowane? A autorzy artykułów 
prawnych powinni dokładnie na-
pisać, komu się należy, a komu 
nie i dlaczego. Mam nadzieję, 
że w najbliższym „Magazynie” 
nastąpi sprostowanie i wyjaśnie-
nie, bo po to jest chyba strona 
poświęcona poradom prawnym. 
I czy „Solidarność” jako zwią-
zek może pomóc matkom z 1953 

roku, aby one też dostały z tego 
tytułu wyższe emerytury?

Artykuł w „Magazynie” do-
tyczył kwestii korzystniejszego 
przeliczenia kapitału początko-
wego, który ma wpływ na wy-
sokość emerytury wyliczanej 
według „nowych zasad”.

Z treści listu można wywnio-
skować, iż Czytelniczka (urodzo-
na w 1953 roku) pobiera emery-
turę na tzw. starych zasadach. 
Takim ubezpieczonym ZUS nali-

czał emeryturę bez uwzględniania 
kapitału początkowego. A skoro 
tak, artykuł w „Magazynie” nie 
odnosi się do sytuacji faktycznej 
i prawnej Czytelniczki.

Trudno zaś w artykule opisy-
wać wszystkie przypadki stano-
wiące możliwy katalog wyłączeń 
obowiązywania przepisów.

Warto też zwrócić uwagę 
na fakt, iż emerytury kapita-
łowe, wyliczane na „nowych” 
zasadach, co do których przed-
stawione w artykule zmiany 

legislacyjne miały zastosowa-
nie, są w większości niższe od 
świadczeń obliczanych według 
„starych” zasad.

Zwiększenie więc wskaźnika, 
umożliwiającego korzystniejsze 
przeliczenie w kapitale początko-
wym okresu urlopu wychowaw-
czego, jest formą rekompensaty 
za niższe świadczenia wyliczane 
z nowego systemu.
Stan prawny na 27.04.2016 r.

Maria Szwajkiewicz

Pokrzywdzony rocznik 1953  @ Listy
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SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność”
opracował Wojciech Matuszewski

Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

27 kwietnia br. słupska „Solidarność” uczestniczyła w pikiecie 
zorganizowanej przez Region Koszaliński „Pobrzeże” NSZZ „So-
lidarność” w obronie zwalnianych członków Związku i w obronie 
praw pracowniczych osób zatrudnionych w szpitalu w Białogar-
dzie. Na apel koszalińskich związkowców, aby poprzeć protest 
zwalnianych członków NSZZ „Solidarność”, do Białogardu przy-
było 50 związkowców z Regionu Słupskiego. Relację z przebiegu 
pikiety przedstawimy w następnym wydaniu „Magazynu”.

14 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Re-
gionu NSZZ „Solidarność” w Słupsku. Podczas obrad poruszane 
były tematy przygotowań do najbliższego posiedzenia Zarządu 
Regionu i spotkań Kolegium Przewodniczących, dyskusja na te-
mat przygotowania do WZDR, podsumowanie szkolenia dla SIP, 
a także przedstawiono, ile osób zadeklarowało się wyjechać na 
pikietę w obronie miejsc pracy w Białogardzie.

To już sześć lat upłynęło 
od tej tragicznej chwili, 
kiedy rządowy tupolew 
z delegacją najwyższych 
władz Polski, w tym parą 
prezydencką Marią i Le-
chem Kaczyńskimi, udają-
cą się na rocznicowe ob-
chody Zbrodni Katyńskiej, 
rozbił się przed lotniskiem 
w Smoleńsku. 

Zginęło 96 wybitnych 
osób, które reprezento-
wały wszystkie nurty 

polityczne w naszej ojczyź-

13 kwietnia br. przy pomni-
ku Katyńskim na cmentarzu 
Komunalnym w Słupsku 
odbyły się uroczystości 
związane z 76 rocznicą ha-
niebnego mordu na oby-
watelach polskich doko-
nanego przez zbrodniarzy 
z sowieckiego NKWD. 

W Katyniu, Charkowie 
i Miednoje z rąk sta-
linowskich opraw-

ców zginęło około 22 tysięcy 
Polaków, wśród nich znaczną 
większość stanowili oficero-
wie, ale od strzału w tył gło-
wy, w którym to lubowali się 
rosyjscy kaci, zginęli także 
policjanci, księża, urzędnicy 
państwowi, pogranicznicy, jed-
nym słowem kwiat polskiego 
społeczeństwa. Ta przemyślana 
i perfidnie zaplanowana przez 
Stalina zbrodnia miała wyeli-
minować i zlikwidować pań-
stwo polskie poprzez wymor-
dowanie właśnie najlepszych 
synów narodu.

W samo południe zabrzmiał 
hymn państwowy przy asyście 

Słupscy związkowcy
na pikiecie w Białogardzie

Obradowało Prezydium 
Zarządu Regionu

Szósta rocznica katastrofy smoleńskiej

Delegacja słupskiej „Solidarności” na uroczystościach z okazji 6 rocznicy katastrofy pod 
Smoleńskiem. Stanisław Szukała, Andrzej Mazuruk, Danuta Janowicz i Wiktor Usyk, z lewej 
poczet sztandarowy słupskich związkowców.

nie. To wielki dramat przede 
wszystkim dla rodzin tragicz-
nie zmarłych, ale też dla całe-
go narodu. Nigdy wcześniej 
w historii żadnego państwa 
nie zginęło jednocześnie tyle 
ważnych dla pełnienia służby 
państwowej osób.

Jak co roku w całej Polsce 
obchodzimy rocznicę tego tra-
gicznego wydarzenia w sposób 
szczególny.

W Słupsku pamięć zmarłych 
uczciliśmy 10 kwietnia uroczy-
stą mszą świętą zamówioną 
przez posłankę ziemi słupskiej 

Stanisław Szukała, przewodniczący Zarządu Regionu 
Słupskiego „S”, Danuta Janowicz oraz Wiktor Usyk zapalają 
znicze przy krzyżu misyjnym za tragicznie zmarłych pod 
Smoleńskiem.

Jolantę Szczypińską, która 
została odprawiona w kościele 
Mariackim. W wypełnionym po 
brzegi kościele byli także człon-
kowie naszego Związku z prze-
wodniczącym Stanisławem 
Szukałą. Podczas eucharystii, 
której przewodniczył ks. płk 
Eugeniusz Łabisz, padły słowa, 
które wszystkim mocno utkwiły 
w pamięci: „Krew została pod 

Smoleńskiem, prochy wróciły 
do kraju, wasza ofiara nie poszła 
na marne. Jest to najwyższy dar 
złożony na ołtarzu ojczyzny”.

Po skończonym nabo-
żeństwie uczestnicy udali się 
w okolice krzyża misyjnego 
postawionego przed kościołem, 
gdzie Robert Kujawski, radny 
miejski, odczytał listę 96 osób, 
które zginęły podczas katastro-

fy. Zapalono 96 symbolicznych 
zniczy. Po modlitwie za dusze 
zmarłych złożono wiązanki 
kwiatów. Po uroczystościach 
kościelnych część uczestników 
przeszła na skwer im. Jerzego 
Waldorffa, gdzie rosną dwa dęby 
poświęcone pamięci pary pre-
zydenckiej, śp. Marii i Lechowi 
Kaczyńskim. Tam również zapa-
lono znicze i złożono kwiaty.

Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność”

Region Słupski NSZZ „Solidarność”
ul. Jedności Narodowej 2, 76-200 Słupsk
Tel./fax 59 842 68 85, kom. 504 236 574
sekr.slupsk@solidarnosc.org.pl lub nszz_sl@poczta.onet.pl

76 rocznica 
Zbrodni Katyńskiej

Tadeusz Pietkun, wiceprzewodniczący ZR, składa wiązankę 
kwiatów w imieniu słupskiej „Solidarności”.

pocztów sztandarowych i warty 
honorowej wystawionej przez 
miejscowy garnizon, następ-
nie zabrał głos prezes zarządu 
Oddziału Związku Sybiraków 
w Słupsku Jerzy Lisiecki, po 
czym młodzież ze słupskiego 
Zespołu Szkół Technicznych 
przedstawiła inscenizację 
słowną. Oprawę muzyczną 
przygotował chór „Kantele” 
z I Liceum Ogólnokształcą-
cego w Słupsku. Wśród wielu 

przybyłych kombatantów wi-
dać było ogromne wzrusze-
nie na twarzach, a niektórym 
popłynęły łzy. Po skończonej 
części oficjalnej złożono kwia-
ty i zapalono znicze.

W imieniu Zarządu Re-
gionu NSZZ „Solidarność” 
w Słupsku kwiaty złożył wi-
ceprzewodniczący Tadeusz 
Pietkun. Uroczystość zakoń-
czyła modlitwa ekumeniczna 
za pomordowanych.
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CZYTELNICY I MY

Na końcu 
JĘZYKA
Na końcu
JĘZYKA

Rozlosowaliśmy nagrodę za 
rozwiązanie „Krzyżówki 
z najstarszym polskim dębem” 
z nr. 3/2016. Otrzymuje ją pan 
Jan Majchrzak z Rotmanki. 
Nagrodę wyślemy pocztą. 
Gratulujemy. Hasło brzmiało: 
„Świat bez kobiet byłby jak 
ogród bez kwiatów”.

Krzyżówka z leśną łąką

Kaszubi i Kaszuby
Skąd wywodzą się nazwy: Kaszuby i Kaszubi? Kiedy 
i gdzie po raz pierwszy pojawiła się nazwa Kaszuby? 
Co dziś te słowa znaczą?

Współczesne definicje

Rzeczowniki Kaszuby i Kaszubi brzmią bardzo podobnie, 
ale różnią się i końcówkami fleksyjnymi („-y”, „-i”), i zna-
czeniem.

Kaszubi (po kaszubsku Kaszëbi) to grupa ludności obecnie 
zamieszkująca Pomorze Gdańskie i wschodnią część Pomorza 
Zachodniego, a zatem mieszkająca w powiatach województwa 
pomorskiego: puckim, wejherowskim, kartuskim, lęborskim, 
bytowskim, kościerskim oraz w północnej części chojnickiego 
i wschodniej części słupskiego.

Wyróżnia się Kaszubów nadmorskich z okolic Pucka i Wej-
herowa oraz Kaszubów leśnych (borowych) z okolic Kartuz, 
Kościerzyny i z Borów Tucholskich.

W polszczyźnie literackiej w liczbie pojedynczej rodzaju 
żeńskiego występuje jedna forma – Kaszubka, zaś w rodzaju 
męskim stosowane są dwie formy: Kaszub albo Kaszuba. Co 
ciekawe, po kaszubsku liczba pojedyncza brzmi: Kaszëba.

Kaszuby (po kaszubsku Kaszëbskô lub Kaszëbë) to teryto-
rium zamieszkiwane przez Kaszubów.

Pierwsze zapisy nazwy Kaszuby

Badania ujawniają, że nazwa Kaszuby w źródłach pisanych 
po raz pierwszy pojawiła się w XIII wieku. W 1238 roku w do-
kumencie papieskim (Bulli wydanej przez papieża Grzegorza 
IX) książę szczeciński Bogusław I tytułowany jest księciem 
Kaszub – dux Cassubie. Nazwa występuje również w innych 
dokumentach, a także w Kronice wielkopolskiej (koniec XIII 
w.), w Historii Polski Jana Długosza (XV w.) i na najstarszych 
szesnastowiecznych mapach Pomorza.

Do końca XIV wieku nazwę Kaszuby łączono z Pomorzem 
Zachodnim, natomiast w XV wieku nazwa ta rozprzestrzeniła 
się także na część ziem Pomorza Gdańskiego.

Etymologia słowa Kaszuby

Istnieje kilka teorii na temat pochodzenia nazwy Kaszuby.
Najwcześniejsze etymologie (o nienaukowym charakterze) 

wskazywały powiązanie nazwy Kaszuby z długimi, podwija-
nymi szatami noszonymi przez Kaszubów. Wskazywano, że 
nazwa może wywodzić się od wyrazu casshbi (cass-hubi), 
oznaczającego kasać huby, czyli ‘podwijać fałdy’ (Kronika 
Wielkopolska).

Inna hipoteza łączy pochodzenie nazwy Kaszuby z nazwą 
kożucha. Zdaniem Aleksandra Brücknera1) nazwa Kaszuby 
pochodzi od ka-szuba, czyli nazwy szuba2) (‘kożuch obszyty 
suknem’) użytej z przedrostkiem „ka-” – określającym coś 
wielkiego i zgrubiałego.

Nowsza teoria wywodzi nazwę Kaszuby od określenia to-
pograficznego (ukształtowania terenu), a dokładnie – od zagi-
nionego wyrazu pospolitego Kaszuby, który prawdopodobnie 
oznaczał ‘ziemię bagnistą, mokradła, błota, moczary, płytkie 
wody porosłe trawą’3).

Są jednak językoznawcy, którzy podważają także tę teorię 
i dlatego pochodzenie wyrazu Kaszuby jest nadal tajemnicą.

Barbara Makowska-Ellwart

1)Aleksander Brückner (ur. 29 stycznia 1856 r. w Brzeżanach, zm. 
24 maja 1939 r. w Berlinie) – polski slawista, historyk literatury 
i kultury polskiej.
2) Szuba – okrycie wierzchnie, przeważnie długie do kostek, zwykle 
podbite futrem, z szerokim i długim wyłożonym kołnierzem futrza-
nym; w dawnej Polsce stanowiło reprezentacyjny strój magnatów 
i patrycjatu. Wyraz przestarzały szuba prawdopodobnie wywodzi 
się od niemieckiego schube – ‘płaszcz’.
3)Z tą hipotezą spotykamy się m.in. w „Słowniku geograficznym 
Królestwa Polskiego” wydanym w latach 1880-1902 w Warszawie.
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Ujawniono wszystkie spół-
głoski K. Litery w szarych 
kratkach, czytane rzędami, 
utworzą rozwiązanie.
W kolejności alfabetycznej:
 Masa na szkła okularowe
 Fredro lub Macedoński
 bracia polscy
 model toyoty
 kolec
 miasto nad Kamienną z jed-

ną z najstarszych fabryk 
porcelany w Polsce

 spacerowa ulica
 więcej niż magisterium
 wódka z sokiem
 oscarowy ptak dla Gregory 

Pecka

 nie zawsze bywa dochodowy
 mieszkanka Reykjaviku
 kamizelka ratunkowa
 mieszkanka Pomorza Gdań-

skiego
 zastaw, poręka
 pasmo wijących się włosów
 Matołek dla zoologa
 taniec ukraiński lub grzyb
 siedlisko, pomieszczenie
 młody drzewostan
 dział przetwórstwa zbóż
 pianista lub saksofonista
 zemsta, rewanż
 pełno go na plaży
 niejeden na porębie
 leśna łąka
 świadczenie z ZUS-u

 łowi z kutra lub trawlera
 konik na szachownicy lub 

Adam Małysz
 Czarny... Gąsienicowy
 broń Atosa
 rodzaj polskiego piwa
 triumfatorzy, zwycięzcy.

(kas)

Jak skutecznie wyrażać 
swoje zdanie i emocje 
w życiu rodzinnym i spo-

łecznym, a jednocześnie nie 
urazić innych osób? Jak okre-
ślić własny poziom asertywno-
ści? Swoje kompetencje w tym 
zakresie mogli udoskonalić, 
pod okiem profesjonalnych tre-
nerów, uczestnicy pierwszych 
zajęć w ramach programu Va-
demecum Aktywności Seniora, 
które odbyły się 12 kwietnia 
w siedzibie NSZZ „Solidar-
ność” w Gdańsku.

Program realizowany przez 
Pomorską Fundację Edukacji 
i Pracy, a współfinansowany 
ze środków miasta Gdańska, 
ma na celu aktywizację i pod-
niesienie kompetencji społecz-
nych środowiska gdańskich 
seniorów. Do czerwca zapla-
nowano osiem spotkań, pod-
czas których osoby w wieku 
60+ nauczą się m.in., jak dbać 
o własne bezpieczeństwo, ra-
dzić sobie ze stratą bliskich 

Aktywni seniorzy

osób oraz bronić przed psy-
chomanipulacją nieuczciwych 
sprzedawców.

Zajęcia są prowadzone 
metodą samopomocowej gru-
py wsparcia. Organizatorzy 
Vademecum Aktywności Se-
niora zakładają, że uczestnicy 
programu nie tylko uzyskają 
pomoc we własnych sprawach, 
ale staną się również liderami 
swoich społeczności lokalnych, 

pomagając rozwiązywać ich 
problemy właśnie metodą grup 
wsparcia.
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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

Sierakowscy, polscy ary-
stokraci, w Waplewie 
osiedli dopiero w 1759 r. 

Majątkiem zawiadywali przez 
ponad 200 lat, w najtrudniej-
szych okresach historii Pol-
ski. Pomimo zaborów, wo-
jen, przynależności do Prus 
Wschodnich (od 1772 r.), ród 
ten nigdy nie został zniemczo-
ny, a Waplewo funkcjonowało 
jako oaza polskości. Do dzi-
siaj żyje ostatni potomek rodu 
w Polsce – hrabianka Izabella 
Sierakowska-Tomaszewska, 
notabene żona nieżyjącego już 
Bohdana Tomaszewskiego, 
legendy polskiego dziennikar-
stwa sportowego.

Za Kajetana Onufrego Siera-
kowskiego (1753-1841), posła 
na Sejm Czteroletni, czyli pod 
koniec XVIII wieku, posia-
dłość waplewska zaczęła się 
zmieniać, powstała wspaniała 
biblioteka, licząca 10 tysięcy 
tomów, a także waplewska 
galeria z ponad 400 obrazami. 
Były to dzieła różnych szkół 
malarstwa, z przewagą pół-
nocnych: niemieckiej, holen-
derskiej i flamandzkiej, a także 
twórczość artystów włoskich 
i francuskich. Malarstwo pol-
skie reprezentowały głównie 
portrety przodków. W pałacu 
zgromadzono też meble (przede 
wszystkim gdańskie i holender-
skie), wyroby z porcelany i brą-
zu, kości słoniowej, miniatury, 
dawne stroje, wykopaliska i mi-
litaria. Kajetan Sierakowski był 
również inicjatorem założenia 
parku krajobrazowego wokół 
pałacu, ze stawem, mostkami, 
altankami i rzeźbami.

Zrobiło się już ciepło, więc pora wyruszyć w teren gdzieś dalej. Proponuję tym razem wy-
cieczkę na Pojezierze Iławskie, na ziemię sztumską, a konkretnie do wsi o nazwie Waplewo 
Wielkie, którą w XIV wieku założył wolny Prus o słowiańskim imieniu Tessim i wówczas nazwał 
ją Rezdinai. Po nim, w 1323 roku, osadę przejął kolejny Prus Wappele, ale obecna nazwa Wa-
plewo pojawiła się dopiero po pokoju toruńskim w 1466 roku. Aczkolwiek miejsce to było już 
zamieszkane w pierwszych wiekach naszej ery. To zaledwie 22 kilometry od Malborka.

Modernizatorem gospodar-
stwa był Alfons Sierakowski 
(1816-1886), który w połowie 
XIX wieku posiadłość dopro-
wadził do kwitnącego stanu, 
założył gorzelnię, wprowadził 
hodowlę owiec, brał też czyn-
ny udział w życiu politycznym 
i kulturalnym Polaków w zabo-
rze pruskim. Niemniej dopiero 
jego syn Adam (1846-1912) 
znacznie podniósł rangę Wa-
plewa jako ważnego ośrodka 
polskiej kultury w tej części 
kraju. Rządy Adama (do 1909 
roku) były dla Waplewa zna-
czącym okresem, chociaż jego 
syn Stanisław (1881-1939) 
wraz z żoną Heleną z Lubomir-
skich mają również znaczące 
zasługi, za które zapłacili naj-
wyższą cenę. Jesienią 1939 r. 
za to, że byli Polakami, zginęli 
z rąk hitlerowców. W 1966 r. 
władze Polski Ludowej prze-
jęły posiadłość na własność 
Skarbu Państwa, kolportując 
tezę, że jest to opuszczone 
mienie poniemieckie.

A przecież to było miejsce, 
w którym bywali najznakomitsi 
Polacy, Fryderyk Chopin, Józef 
Ignacy Kraszewski, Oskar Kol-
berg, Jan Matejko, Stefan Że-
romski, Melchior Wańkowicz 
i wiele innych postaci. Rodzina 
Sierakowskich była skoligaco-
na ze wszystkimi znaczącymi 
rodami polskimi, a do tradycji 
tego domu należało służenie 
Polsce przede wszystkim pió-
rem, często w sutannie, rza-
dziej szablą.

Zmarły 11 kwietnia 1995 r. 
w Montrealu Andrzej Sierakow-
ski zapisał w testamencie swojej 
córce Izabelli Sierakowskiej-
-Tomaszewskiej nieruchomość 
w Waplewie. Jego życzeniem 
było, aby Izabella zajęła się od-
tworzeniem rodowej posiadłości 
w formie ośrodka kultury i trady-
cji polskiej. I tak się stało. Zespół 
pałacowo-parkowy w 2006 r. zo-
stał przekazany Muzeum Naro-
dowemu w Gdańsku. Powstało 
w nim, a raczej nadal powstaje, 
Muzeum Tradycji Szlacheckiej, 
a także Pomorski Ośrodek Kon-
taktów z Polonią.

Obecny budynek pałacu jest 
budowlą dwukondygnacyjną, 
którą wzniesiono w XVII 
wieku, ale rozbudowano ją 
w wieku XIX. Zwiedzającym 
udostępnia się tylko dolną 
część, gdzie eksponowane są 
fragmenty dawnych zbiorów, 
bowiem większość została za-
brana przez Niemców, znisz-
czona, rozkradziona. Warto 
zwrócić uwagę na kominek 
z XVII wieku wykonany 
w warsztacie van den Bloc-
ków. Przed laty waplewskie 
zbiory zaliczano do tych naj-
cenniejszych, należących do 
polskich ziemian na Pomorzu 
Nadwiślańskim w XIX wieku. 
W 1879 r. powstał nawet kata-
log owych zbiorów, dzięki któ-
remu obecnie próbuje się przy-
wrócić świetność rezydencji.

Obecnie dwa razy do roku 
odbywają się w pałacu koncer-
ty chopinowskie, a tegoroczna 
Europejska Noc Muzeów przy-
padająca na 21 maja zapowiada 
się nader interesująco, bo pałac 
będzie się zwiedzać z lampami 
naftowymi i świecami.
Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Waplewo Wielkie. Pałac Sierakowskich.

Dworek Sierakowskich, wnętrze pałacu.


