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Kobiety o równości szans 
i przemocy
W dniach 4-5 kwietnia w Brukseli odbyło się 
spotkanie Komitetu Kobiet EKZZ. W trakcie 
dwudniowego spotkania zaplanowano m.in. 
takie tematy, jak podsumowanie projektu 
EKZZ pt. „Bezpieczna w domu – bezpieczna 
w pracy” i dyskusję nad nowym projektem 
na rok 2018, omawiano raport z działań 
EKZZ i jej afiliantów w ramach Międzynaro-
dowego Dnia Kobiet. Najważniejszą kwestią 
informacyjną przewidzianą do omówienia 
w pierwszym dniu były zmiany w statucie 
EKZZ dotyczące parytetu płci.

Informacje o BHP
Jak co roku 28 kwietnia obchodzony jest 
jako Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar
Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. 
Tematem wiodącym w 2017 roku, określo-
nym przez MOP, jest LEPSZE GROMADZENIE 
I WYKORZYSTANIE DANYCH BHP. Dotyczy to 
potrzeby optymalizacji systemu rejestracji, 
analizy i wykorzystania informacji o wypad-
kach przy pracy i chorobach zawodowych. 
Z kolei Międzynarodowa Konfederacja Związ-
ków Zawodowych (ITUC) uznała, że w 2017 
roku uwagę pracowników powinien przycią-
gnąć temat NIEBEZPIECZNE I NIEUCZCIWE 
– DYSKRYMINACJA W PRACY DOTYKA NAS 
WSZYSTKICH. Europejska Konfederacja 
Związków Zawodowych (ETUC) dołączyła 
hasło LICZY SIĘ ZDROWIE I BEZPIECZENSTWO 
KAŻDEGO!

Ponadnarodowe 
porozumienie ramowe 
w sprawie trwałego 
zatrudnienia pracowników
„Danone i IUF zobowiązują się promo-
wać bezpośrednie zatrudnienie na czas 
nieokreślony jako podstawę zrównoważonej 
działalności opartej na poszanowaniu praw 
człowieka”. Koncern spożywczy Danone i IUF, 
Światowa Federacja Spożywców, podpisały 
ponadnarodowe porozumienie w sprawie 
trwałego zatrudniania pracowników i dostę-
pu do praw.
„Solidarność” uważa porozumienie za sukces. 
Danone zobowiązuje się promować bezpo-
średnie zatrudnienie na czas nieokreślony 
jako „podstawę zrównoważonej działalności 
opartej na poszanowaniu praw człowieka, 
realizowanej wraz z zaangażowaną, wykwa-
lifikowaną kadrą pracowniczą w środowisku
promującym zdrowe relacje pracownicze”. 
Strony zobowiązują się współdziałać na rzecz 
ciągłego ograniczania lub zmniejszania za-
kresu niepewnych form zatrudnienia poprzez 
proces monitorowania i negocjacji. W ramach 
porozumienia lokalne kierownictwo i związki 
zawodowe m.in. wspólnie określą, w jakich 
przypadkach mogą być stosowane umowy 
na czas określony lub outsourcing usług, za 
obopólną zgodą.

Badania w górnictwie 
potwierdzają: związki 
zawodowe ratują życie!
Najnowsze wyniki badań naukowych 
w sektorze górnictwa dla IndustriALL Global 
Union dostarczają jednoznacznych dowodów, 
że działalność społecznych inspektorów 
pracy związanych ze związkami zawodowymi 

znacząco poprawia bezpieczeństwo pracy 
i ogranicza wypadkowość. Projekt prowa-
dzony przez zespół prof. Dawida Waltersa 
z Cardiff University w Irlandii oraz zespół 
prof. Richarda Johnstone’a z Queensland 
University of Technology i Australian National 
University obejmuje badania porównawcze 
sektora górnictwa w pięciu krajach: Australii, 
Kanadzie, Indiach, Indonezji i Afryce Połu-
dniowej. Wstępne dane z badań wskazują 
między innymi, że społeczni inspektorzy pra-
cy, których działalność oparta jest o związki 
zawodowe, są bardziej skuteczni i efektywni 
w działaniu na rzecz poprawy bezpieczeń-
stwa pracy niż reprezentanci pracowników 
w zakresie BHP powoływani poza związkami 
zawodowymi. Raport wstępny wskazuje tak-
że, iż zakłady objęte działalnością związków 
zawodowych cechuje niższa wypadkowość 
i wyższa świadomość pracowników na temat 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

O lepsze warunki pracy 
dla europejskich kierowców
Na spotkaniu w Warszawie Europejska 
Federacja Transportowców (ETF) wezwała 
instytucje unijne do przyjęcia rozwiązań, 
które poprawią sytuację pracowników trans-
portu drogowego. W Deklaracji Warszawskiej 
podpisanej 5 kwietnia przez organizacje 
z kilkunastu krajów europejskich, w tym przez 
Krajową Sekcję Transportu Drogowego NSZZ 
„Solidarność”, ETF ostrzega przed przyjęciem, 
w ramach przygotowywanej przez Komisję 
Europejską tzw. Inicjatywy Drogowej, rozwią-
zań legislacyjnych, które przyczyniać się będą 
do dumpingu socjalnego, nieuczciwej konku-
rencji oraz drastycznego ograniczenia stan-
dardów wypoczynku kierowców międzyna-
rodowego transportu drogowego, mogącego 
skutkować zagrożeniem bezpieczeństwa na 
unijnych drogach. W ocenie Tadeusza Kuchar-
skiego, przewodniczącego Sekcji Krajowej 
Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność”, 
Ministerstwo Infrastruktury powinno w trybie 
pilnym zwołać spotkanie w ramach nowo 
powstałego zespołu trójstronnego w celu 
wypracowania nowych rozwiązań w zakresie 
zasad wynagradzania kierowców.

Rządowe wsparcie 
dla Sali BHP

Muzeum Sala BHP Stoczni Gdańskiej za 
pośrednictwem Europejskiego Centrum Soli-
darności otrzyma rządowe wsparcie. Umowę 
o współpracy z inicjatywy Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisali 
w kwietniu przedstawiciele ECS, Fundacji 
Promocji Solidarności oraz MKiDN oraz NSZZ 
„Solidarność”. Umowa przewiduje, że zarzą-
dzająca Salą Fundacja Promocji Solidarności 
otrzyma stałe wsparcie finansowe na reali-
zację programów edukacyjnych, wystawien-
niczych oraz pokrycie kosztów związanych 
z utrzymaniem obiektu. – Państwo polskie 
chce wreszcie zaangażować się i pomagać 
temu miejscu historii – powiedział przewod-
niczący „Solidarności” Piotr Duda podczas 
uroczystości podpisania umowy. – Cieszymy 

się, że uchroniliśmy to miejsce, bo były różne 
plany co do istnienia Sali BHP.
Obecny na uroczystości wiceminister kultury 
Jarosław Sellin uznał za oczywisty obowią-
zek udzielania wsparcia państwowego dla 
miejsca tak kluczowego dla polskiej historii. 
– Wypracowaliśmy przez pół roku formułę 
wsparcia, bo temu miejscu wsparcie rządowe 
po prostu się należy – powiedział Sellin.

„Solidarność” chce większych 
uprawnień dla Państwowej 
Inspekcji Pracy
Obradująca pod koniec kwietnia we Wro-
cławiu Komisja Krajowa opowiedziała się za 
wzmacnianiem Państwowej Inspekcji Pracy. 
W stanowisku w sprawie zmian w zakresie 
wykonywania obowiązków i uprawnień przez 
PIP komisja postuluje prawo do kontroli bez 
uprzedniego informowania przedsiębiorcy 
oraz nowe uprawnienie do stosowania 
administracyjnego nakazu zmiany umowy 
cywilnoprawnej na umowę kodeksową. 
Stanowisko to skutek doświadczeń zebranych 
w prowadzonych przez „Solidarność” akcjach 
„Żółta kartka” i „13 zł… i nie kombinuj!”. 
„Konieczne jest uprawnienie dla PIP stosowa-
nia administracyjnego nakazu zmiany umowy 
cywilnoprawnej na umowę kodeksową, od 
której pracodawca mógłby się odwołać do 
sądu pracy. A więc odwrotnie, jak to ma 
miejsce obecnie. Taki mechanizm znacząco 
ograniczy powszechny w Polsce proceder 
śmieciowego zatrudniania” – czytamy w sta-
nowisku Komisji Krajowej.

Emeryt „Krzak”

Marian Krzaklewski, były przewodniczący 
KK, przeszedł na emeryturę. Gratulacje 
i podziękowania za wiele lat pracy na rzecz 
NSZZ „Solidarność” przekazał Piotr Duda na 
kwietniowym posiedzeniu Komisji Krajowej 
we Wrocławiu. Jednocześnie obecny szef „So-
lidarności” wyraził oczekiwanie, że Związek 
nadal będzie mógł wykorzystywać wiedzę 
i doświadczenie swego dawnego lidera.
Marian Krzaklewski – polityk, działacz związ-
kowy, przewodniczący NSZZ „Solidarność” 
w latach 1991–2002. W 1980 r. wstąpił do 
NSZZ „Solidarność”. Był wiceprzewodniczą-
cym Górnośląskiej Komisji Porozumiewaw-
czej NSZZ „Solidarność” PAN. W 1989 został 
członkiem Krajowej Komisji Wykonawczej 
NSZZ „Solidarność”. W 1990 na II KZD „So-
lidarności” wybrano go do Komisji Krajowej 
oraz do prezydium Związku. W lutym 1991 
na III Zjeździe „Solidarności” został wybrany 
na przewodniczącego Związku, pokonując 
w wyborach Bogdana Borusewicza i Lecha 
Kaczyńskiego. W 1996 doprowadził do po-
wstania Akcji Wyborczej Solidarność, która 
rok później wygrała wybory parlamentarne 
do Sejmu i Senatu. W 2000 z ramienia 
AWS-u wystartował w wyborach prezydenc-
kich. Reprezentuje NSZZ „S” w Komitecie 
Ekonomiczno-Społecznym Unii Europejskiej. 
W 2012 odznaczony Krzyżem Wolności 
i Solidarności.

Droga krzyżowa
Związkowcy z całej Polski 7 kwietnia uczest-
niczyli we mszy świętej i drodze krzyżowej 
w intencji ludzi pracy. To już XVII Ogólnopol-
ska Droga Krzyżowa, która przeszła od grobu 
księdza Jerzego Popiełuszki ulicami Żoliborza.
W nabożeństwie udział wzięli przedstawiciele 
różnych zawodów, z pocztami sztandarowymi 
z całej Polski, w tym poczet naszego Regionu 
Gdańskiego i m.in. Stoczni Remontowa 
Shipbuilding. Krzyż nieśli kolejno hutnicy, 
kolejarze, górnicy, stoczniowcy, służba 
zdrowia, handlowcy, energetycy, nauczyciele, 
policjanci, żołnierze, delegaci z regionów 
„S” i młodzież. – To ksiądz Jerzy nas tutaj 
gromadzi. W tym roku będziemy przeżywać 
70 rocznicę Jego urodzin i 45 rocznicę Jego 
święceń kapłańskich. Dlatego motto tegorocz-
nej drogi krzyżowej brzmi: „Błogosławiony 
ksiądz Jerzy – Kapłan według Bożego Serca” 
– powiedział ks. kanonik Michał Kotowski, 
diecezjalny duszpasterz ludzi pracy.

Mamy swojego 
przedstawiciela

Po raz pierwszy w historii Europejskiej Federa-
cji Transportowców przedstawiciel „Solidarno-
ści” będzie zasiadał w najwyższych władzach 
Sekcji Dokerów. 11 kwietnia w Brukseli odbyło 
się ostatnie przed kongresem ETF spotka-
nie sekcji, Na zebraniu dokonano wyboru 
członków do Komitetu Sterującego. Krajowa 
Sekcja Portów Morskich NSZZ „Solidarność”, 
która jest afiliowana w ETF, zgłosiła kandyda-
turę Jarosława Ghulama na przedstawiciela 
Młodych Dokerów ETF. Jarosław Ghulam ma 
33 lata. Od 2007 roku pracuje w DCT Gdańsk 
na stanowisku operatora suwnicy nabrzeżowej 
STS. Należy do „Solidarności” od 2013 roku 
i jest członkiem Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” w DCT Gdańsk SA.

Robotnicy pielgrzymowali 
do św. Józefa
Hutnicy, górnicy, stoczniowcy, kolejarze, 
energetycy, nauczyciele, pracownicy służby 
zdrowia i przemysłu spożywczego oraz 
przedstawiciele wielu innych zawodów 
zgromadzili się u św. Józefa w Kaliszu 
w ramach XXV Ogólnopolskiej Pielgrzymki 
Robotników. W corocznej pielgrzymce licznie 
uczestniczyły poczty sztandarowe różnych 
branż skupionych w NSZZ „Solidarność”, 
a także przedstawiciele władz państwowych 
i samorządowych. Homilię wygłosił biskup 
pomocniczy kaliski paulin o. Łukasz Buzun. 
Beata Kempa, szefowa kancelarii premier 
Beaty Szydło, w krótkim przemówieniu 
podkreśliła, że rząd Prawa i Sprawiedliwości 
nie cofnie się w odbieraniu nienależnych ho-
norów i wysokich uposażeń, które przez lata 
przysługiwały oprawcom ludzi „Solidarności”. 
– Wielu z was straciło zdrowie, a nawet życie, 
kiedy walczyliście za wolną Polskę i pono-
siliście największą ofiarę. To dzięki wam
możemy dzisiaj mówić to, co chcemy, bez 
obawy o życie najbliższych. Dzisiaj nadeszła 
sprawiedliwość – odebraliśmy emerytury 
waszym oprawcom i mimo wielkiego krzyku 
się nie cofniemy – powiedziała Kempa.
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W numerze między innymi:
Rozmowa z doktorem habilitowanym Jakubem Steliną, profe-
sorem Uniwersytetu Gdańskiego, dziekanem Wydziału Prawa 
i Administracji UG, przewodniczącym Zespołu ds. opracowania 
projektu ustawy Kodeks zbiorowy prawa pracy

Związkowy zaczyn, str. 8
Związkowcy z NSZZ „Solidarność” przedstawili na konferencji 
prasowej racje, które przemawiają za powstrzymaniem ekspe-
rymentu prywatyzacyjnego w oświacie prowadzonego w Szkole 
Podstawowej w Gdańsku Kokoszkach przez spółkę prawa han-
dlowego Pozytywne Inicjatywy – Edukacja sp. z o.o. z Pucka.

„Solidarność”: „ Nie” dla eksperymentów 
prywatyzacyjnych w oświacie, str. 11
Bezrobocie utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie. Czy 
w Polsce mamy już rynek pracownika?

Coraz więcej pracy, str. 12

Po podwyżkach cen z lutego 1988 roku w kraju rosło napięcie. 
Na fali ekonomicznego niezadowolenia wróciła idea walki o pra-
wo do zrzeszania się, czyli de facto o NSZZ „Solidarność”. Na 
czele protestu stanęli młodzi robotnicy, którzy nie uczestniczyli 
w strajkach 1980 roku. 

Wiosna „Solidarności”, str. 14
O Francji głośno ostatnio głównie z powodu wyborów pre-
zydenckich oraz zagrożenia terroryzmem. My skupimy się na 
francuskim systemie emerytalnym. 

Emerytury nad Sekwaną, str. 18

Nowelizacja prawa pracy 2016-17 r., sala 116 (Region Gdański) 9 maja

Prawo pracy i prawo związkowe cz. 1, sala 116 (Region Gdański) 15-17 maja

Szkolenie zakładowych komisji rewizyjnych, sala balkonowa (Region 
Gdański)

18-19 maja

Negocjacje (Jastrzębia Góra) 23-26 maja

Kodeks pracy (Jastrzębia Góra) 23-26 maja

Zgłoszenia i pytania prosimy kierować na adres e-mail: 
dzial.szkolen@solidarnosc.gda.pl lub telefonicznie: 58 305 54 79.

Zapraszamy na szkolenia – maj 2017

Zarząd Regionu Gdańskiego

Informacje z zakładów pracy, sytuacja w oświa-
cie oraz projekty finansowane z programów 
europejskich, to główne tematy posiedzenia 
regionalnych władz NSZZ „Solidarność”, które 
odbyło się 3 kwietnia. Spotkanie rozpoczęła 
krótka uroczystość wręczenia wyróżnień 
osobom szczególnie zasłużonym dla służby przy 
grobie błogosławionego księdza Jerzego Popie-
łuszki. Pamiątkowe krzyże z cząstkami z grobu 
ks. Jerzego, pobranymi w dniu kanonicznego 
rozpoznania relikwii, otrzymało małżeństwo 
Elżbieta i Jerzy Pałubiccy oraz Marek Panasiuk. 
Krzysztof Żmuda, regionalny koordynator służby 
przy grobie patrona „Solidarności”, zaapelował 
o zgłaszanie się chętnych organizacji związko-
wych do udziału w służbie.

„Polska – moje miejsce, mój kraj”
Zakończył się II etap V edycji Wojewódzkiego 
Konkursu Muzycznego „Polska – moje miejsce, 
mój kraj”. Organizator – Sekcja Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu 
Gdańskiego – zakwalifikował wszystkich 
zgłoszonych solistów i wszystkie zespoły do 
następnego etapu. Każdą szkołę i placówkę 
zgodnie z regulaminem może reprezentować 
dwóch solistów lub solista i zespół lub dwa 
zespoły, lecz każdy z nich może wykonać tylko 
jedną piosenkę wybraną przez siebie z zade-
klarowanych na karcie zgłoszenia. Przesłucha-
nia odbędą się tylko 16 maja w sali Akwen.

Protokół rozbieżności 
w gospodarce wodnej
Protokołem rozbieżności zakończyły się 
4 kwietnia rokowania organizacji związko-
wych ze Stanisławem Otrembą, dyrektorem 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku. Negocjacje były prowadzone 
w ramach procedury sporów zbiorowych. 
– Rokowania są pierwszym etapem. Dyrektor 
nie może spełnić naszych żądań, więc 
wchodzimy w etap następny, w fazę mediacji 
– informuje nas Marcin Jacewicz, przewodni-
czący KZ NSZZ „Solidarność” RZGW Gdańsk. 
Związkowcy żądają poprawy warunków 
płacy, to jest podwyższenia wynagrodzenia 
zasadniczego każdego z pracowników RZGW 
w Gdańsku o kwotę brutto 850 zł od 1 stycz-
nia 2017 r., co jest zgodne z nierealizowa-
nym porozumieniem zawartym z ministrem 
środowiska 5 maja 2016 roku. Pracownicy 
regionalnych zarządów gospodarki wodnej 
od 2009 roku nie mieli waloryzowanych 
wypłat z tytułu inflacji.

Jak skutecznie kontrolować?

Kompetencje komisji rewizyjnych, budżet 
organizacji związkowych, gospodarka 
finansowo-księgowa, sposób przeprowadze-
nia kontroli – to tematy kolejnego szkolenia 
zorganizowanego przez Dział Szkoleń dla 
członków komisji rewizyjnych organizacji 
związkowych, które odbyło się 31 marca 

w siedzibie gdańskiej „Solidarności”. Komisja 
rewizyjna pełni funkcję kontrolną władzy 
wykonawczej danej organizacji związkowej 
w zakresie działalności finansowej, jak i zgod-
ności działania z postanowieniami Statutu 
Związku. – Jestem pierwszą kadencję człon-
kiem Komisji Rewizyjnej. Nasza organizacja 
skupia około 800 członków, dlatego też dzia-
łalność jej władz jest bardzo skomplikowana. 
Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia, na 
pewno pomoże mi ono w pracy w komisji. 
Zamierzam również wziąć udział w szkoleniu 
dla skarbników, ponieważ chciałabym posze-
rzyć swoją wiedzę w tym zakresie – podsu-
mowała swój udział w szkoleniu Małgorzata 
Gackowska, członkini Komisji Rewizyjnej OM 
Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” w Gdyni.

Pierwszy był karmazyn

W podziemiach kościoła gimnazjalnego 
w Chojnicach można podziwiać wystawę 
poświęconą polskim symbolom i barwom 
narodowym. Wyeksponowane pamiątki po-
chodzą ze zbiorów kolekcjonerskich. – Flaga, 
godło i hymn są nierozłączne. Czerwień i biel 
jako barwy państwowe się nie zmieniały. 
Jednak „pierwszą czerwienią” był karmazyn. 
Później zdecydowano się na jaśniejszy odcień 
– opowiadał Roman Belzerowski, jeden z ko-
lekcjonerów, który oprowadzał gości podczas 
uroczystego otwarcia wystawy 25 kwietnia.
Organizatorami ekspozycji są: Stowarzyszenie 
na Rzecz Lokalnej Przedsiębiorczości, Chojnic-
kie Centrum Kultury, Parafia pod wezwaniem 
Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Chojni-
cach oraz Biuro Poselskie Posła na Sejm RP 
Aleksandra Mrówczyńskiego.

Wystawa IPN
na placu Solidarności

„Zima wasza, wiosna nasza” – to tytuł 
wystawy poświęconej niezależnym manifesta-
cjom solidarnościowym z 1 i 3 maja 1982 r., 
którą do 22 maja br. można oglądać na placu 
Solidarności w Gdańsku. Wykorzystano na niej 
zdjęcia zarówno zawodowych fotografów, jak 
i amatorów  – uczestników demonstracji, którzy 
posiadali aparat i mogli udokumentować histo-
ryczne – jak się okazało – wydarzenia: Andrzeja 
Adamczyka, Stanisława Tomasza Bortkiewicza, 
Sławomira Fiebiga, Marka Kaliszczaka i Stani-
sława Składanowskiego. Autorem ekspozycji 
jest Arkadiusz Kazański z gdańskiego oddziału 
IPN, który podkreśla, że kilkudziesięciotysięcz-
na demonstracja w dniu 1 maja sprzeciwu 
społeczeństwa wobec wprowadzonego kilka 
miesięcy wcześniej stanu wojennego była za-
skoczeniem dla władz komunistycznych. „Chcieli 
pochód, mają pochód” – skandowali uczestnicy, 
nawiązując do oficjalnych i przymusowych 
pochodów pierwszomajowych organizowanych 
przez władze PRL. Obie demonstracje – za-
równo ta z 1 maja, jak i ta rozbita przez ZOMO 
dwa dni później – pokazały, że mimo represji 
i internowania tysięcy działaczy „S” Związek 
działa i cieszy się społecznym poparciem.

Trwa nabór do projektu realizowanego przez Region Gdański NSZZ „S” w part-
nerstwie ze Związkiem Pracodawców „Forum Okrętowe” zatytułowanego 
„STOP BEZROBOCIU! Nowe kwalifikacje na dobry początek” i współfinansowa-
nego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest dostarczenie jego uczestnikom kompleksowego wsparcia 
w zakresie aktywizacji zawodowej, tak aby wesprzeć ich w powrocie na rynek 
pracy i uzyskaniu zatrudnienia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, 
które ukończyły 30 rok życia, zamieszkałych na terenie województwa pomor-
skiego. Do udziału w projekcie zaproszeni są w szczególności: osoby w wieku 
50+, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach i niepeł-
nosprawni. 

Informacje: tel. 58 308 43 37. 

www.solidarnosc.gda.pl/programy-europejskie/realizowane

Skorzystaj z szansy i weź udział 
w naszym projekcie „STOP 
BEZROBOCIU! Nowe kwalifikacje
na dobry początek”
Udział w projekcie jest bezpłatny!
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Akcja informacyjno-pro-
testacyjna handlow-
ców miała charakter 

strajku włoskiego. Polegała 
na przesadnie skrupulatnym 
i dokładnym wykonywaniu 
powierzonych obowiązków 
i przestrzeganiu obowiązują-
cych w danym sklepie pro-
cedur. Ponadto pracownicy 
przyczepiali do ubrań naklej-
ki, a klientom rozdawali ulot-
ki z informacjami o powodach 
protestu. Handlowa „Solidar-
ność” materiały informacyjne 
wysłała nawet do pracowników 
tych sieci, w których organiza-
cje związkowe nie działają.

Symbolem akcji stał się wi-
zerunek sympatycznego misia 
pandy, do czego związkowców 
z sektora handlu zainspirowa-
ło hasło akcji „Pan da większe 
zatrudnienie, wyższe wynagro-
dzenie”.

Rzeczywistość pracow-
ników handlu w Polsce za-
zwyczaj nie jest jednak tak 
sympatyczna. Branża została 
zdominowana przez zagranicz-
ne wielkie sieci handlowe, któ-
re w swoich macierzystych kra-
jach w sklepach o tych samych 
powierzchniach i z tym samym 
asortymentem zatrudniają kil-
kakrotnie więcej pracowników, 
oczywiście kilkakrotnie lepiej 
wynagradzanych. Dlatego pol-
scy pracownicy przez łzy śmie-
ją się, że owszem, otrzymują 
podwyżki, ale… obowiązków.

Prośby i groźby

Akcja protestacyjna „Pan 
da” miała charakter ogólnopol-
ski. Na Pomorzu wzięli w niej 
udział pracownicy wybranych 
sklepów sieci Auchan, Biedron-
ka, Tesco oraz Makro Cash & 
Carry. W wielu z nich protestu-
jący – przyznajmy, że w dość ła-
godnej, ograniczonej do działań 
informacyjnych, formie – spo-
tkali się z utrudnieniami ze stro-
ny przełożonych. W sklepach 
sieci Biedronka pracowników 
w mniej lub bardziej stanow-
czej prośbie proszono o zdjęcie 
naklejek, nie pozwalano tak-
że rozdawać ulotek klientom. 
Również związkowcy rozda-
jący materiały na parkingach 
przed sklepami Biedronki byli 

kcja informacyjno-pro-
testacyjna handlow-
ców miała charakter 

strajku włoskiego. Polegała 
na przesadnie skrupulatnym 
i dokładnym wykonywaniu 
powierzonych obowiązków 

cedur. Ponadto pracownicy 
przyczepiali do ubrań naklej-
ki, a klientom rozdawali ulot-
ki z informacjami o powodach 
protestu. Handlowa „Solidar-
ność” materiały informacyjne 
wysłała nawet do pracowników 
tych sieci, w których organiza-

Symbolem akcji stał się wi-
zerunek sympatycznego misia 
pandy, do czego związkowców 
z sektora handlu zainspirowa-
ło hasło akcji „Pan da większe 
zatrudnienie, wyższe wynagro-

Rzeczywistość pracow-

zwyczaj nie jest jednak tak 

Trudny protest 
handlowców 

proszeni o zaprzestanie działań 
„na prywatnym terenie”. Co 
ciekawe, więcej takich przy-
padków zanotowano w Gdań-
sku niż w dalszych rejonach 
województwa, na Kaszubach 
i Kociewiu.

– To wszystko sprawiało, że 
pracownicy w wielu sklepach 
czuli się zastraszeni i obawiali 
się negatywnych konsekwencji 
udziału w akcji – podsumo-
wują związkowcy z Jeronimo 
Martins Polska.

Z podobnymi działaniami ze 
strony przedstawicieli kierow-
nictwa spotkali się pracownicy 
prowadzący akcję w sklepie sieci 
Tesco w Starogardzie Gdańskim. 
Lepiej było w hipermarkecie 

Auchan w Gdańsku Osowej, 
gdzie bez większych problemów 
w akcji „Pan da” wzięli udział 
prawie wszyscy pracownicy. Ale 
już w innych sklepach tej sieci 
utrudnienia były. Związkowcy 
zgodnie podkreślają, że sytu-
acja zależała od siły organizacji 
związkowej w danej sieci oraz 
nastawienia poszczególnych 
menedżerów i kierowników re-
jonów w danej sieci.

To nie pierwsza akcja han-
dlowej „S” na tak dużą skalę. 
Przypomnijmy, że związkowcy 
przygotowali i zorganizowa-
li poparcie opinii publicznej 
dla obywatelskiego projektu 
ustawy ograniczającej handel 
w niedziele. Teraz zapowiadają 
dalszą walkę o poprawę warun-
ków pracy i płacy handlowców. 
– Nasza akcja informacyjna 
daje efekty i będzie kontynu-
owana. Będziemy informować 
o trudnej sytuacji pracowników 
handlu do skutku, czyli do mo-
mentu, aż firmy zdecydują się 
usiąść z nami do rozmów. Dla-
tego też już dziś planujemy ko-
lejną akcję, ale będzie ona prze-
biegała inaczej – podsumowuje 
Alfred Bujara, przewodniczący 
Krajowej Sekcji Pracowników 
Handlu NSZZ „Solidarność”.

Adam Chmielecki

Niskie wynagrodzenia i złe warunki pracy – to przyczyny ogólnopolskiej akcji protestacyjnej 
„Pan da”, którą pracownicy branży handlowej przeprowadzili 2 maja. Według szacunków 
Krajowej Sekcji Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”, mimo utrudnień ze strony pra-
codawców, w proteście mogło wziąć udział nawet kilkanaście tysięcy pracowników zatrud-
nionych w kilkuset dyskontach, hipermarketach i centrach dystrybucyjnych.

Handel został 
zdominowany przez 
zagraniczne wielkie 
sieci handlowe, które 
w swoich macierzystych 
krajach w sklepach 
o tych samych 
powierzchniach i z tym 
samym asortymentem 
zatrudniają kilkakrotnie 
więcej pracowników, 
oczywiście kilkakrotnie 
lepiej wynagradzanych. 

Jak przystało na początek maja i święto Konstytucji 3 maja uchwa-
lonej w 1791 roku, w kraju rozgorzała konstytucyjna debata. Do-
minuje w niej prezydencka propozycja narodowej dyskusji nad 

konstytucją, która powinna się zakończyć w 2018 roku, w stulecie od-
zyskania niepodległości, referendum powszechnym. Z miejsca odezwa-
ły się głosy obrońców Konstytucji RP z 1997 roku, okraszone zarzutami 
wobec inicjatora debaty. Szczyt chamstwa przekroczył – nie pierwszy 
raz – Bronisław Komorowski, porównując propozycję prezydenta RP 
do kryminalisty inicjującego debatę o zmianach w kodeksie karnym. 

Tymczasem prezydencka propozycja jest co najmniej inte-
resująca i to z kilku względów. Po pierwsze, nie od dziś wie-
my, że konstytucja z 1997 roku była uchwalana przez parlament 
o, mówiąc delikatnie, lewicowo-liberalnej proweniencji. Nie przez 
przypadek bardzo spieszono się, by weszła w życie jeszcze przed 
wyborami jesienią 1997 roku. Odrzucono wówczas tzw. projekt oby-
watelski, który firmowała m.in. „Solidarność”, poparty podpisami 
blisko 2 milionów osób. Koalicja utworzona wokół prac nad projek-
tem obywatelskim w kilka miesięcy później wygrała wybory parla-
mentarne. Referendum konstytucyjne odbyło się równo 20 lat temu, 
25 maja 1997 roku i zostało uznane tylko dlatego, że obniżono próg 
koniecznej frekwencji z 50 na 40 procent. Za przyjęciem konstytucji 
głosowało trochę ponad 52 procent. Po drugie, trudno nie zauważyć, 
że znacząco zmieniło się miejsce Polski w środowisku międzynaro-
dowym, w tym nasza obecność w NATO i UE, ze wszystkimi tego 
konsekwencjami. Po trzecie, mimo katastrofy w referendum z 2015 
roku, warto dyskutować o zmianie systemu wyborczego choćby 
na mieszany, proporcjonalno-większościowy, jaki obowiązuje np. 
w Niemczech. Wbrew oczekiwaniom wielu nie zmieni on w sposób 
zasadniczy kształtu polskiej sceny politycznej, ale być może zbliży 
polityków do wyborców, a nie tylko do struktur partyjnych. Coraz 
więcej konstytucjonalistów (jak choćby sędzia Mariusz Muszyński) 
zauważa, iż warto, by więcej zapisów konstytucyjnych można było 
stosować bezpośrednio, a nie poprzez ustawy. Gdyby zapisy konsty-
tucji dotyczące Trybunału były bardziej precyzyjne, nie byłaby moż-
liwa zapoczątkowana przez PO-PSL gra wyborami do tego organu ze 
wszystkimi późniejszymi konsekwencjami. Dla naszego solidarno-
ściowego środowiska warto byłoby również skonkretyzować zapisy 
o społecznej gospodarce rynkowej czy konstytucyjnie umocowanej za-
sadzie dialogu społecznego – obecnie pojęcia te są ładne, ogólnikowe 
i w praktyce – jak przekonaliśmy się przez minione osiem lat – niewie-
le znaczące. Konstytucyjne umocowanie Rady Dialogu Społecznego 
na pewno umocniłoby rangę dialogu i ułatwiło jego funkcjonowanie. 
Warto więc dyskutować, a co z tej dyskusji wyniknie? Oczywiście 
nie wierzę, by do niej przystąpiła obecna totalna opozycja. Nie dziwi 
więc jej gwałtowny jazgot w możliwie wszystkich mediach i obraź-
liwe słowa wobec prezydenta RP. Bowiem może się okazać w trakcie 
takiej debaty, kto jest prawdziwym obrońcą demokracji, a kto za jej 
fasadą broni swoich własnych przywilejów, często rodem jeszcze z 
PRL. Żeby było tak jak było. Nie wierzę, że nawet wielomiesięczna 
debata i referendum powszechne umożliwi posłom i senatorom obec-
nej kadencji skuteczne porozumienie i zmianę konstytucji konieczną 
większością 2/3 głosów. Ale na pewno wynik takiej debaty będzie 
ważył bardzo wiele podczas kolejnych wyborów parlamentarnych, 
a pewnie i prezydenckich. Jeżeli zwolennikom zmian uda się przeko-
nać do nich większość społeczeństwa, to może ta większość da temu 
wyraz w kolejnych wyborach. Na pewno obchody stulecia odzyskania 
niepodległości będą temu sprzyjać.

I na koniec jeszcze o innej konstytucji. Nie wybrzmiało odpowied-
nio mocno w mediach krytyczne stanowisko Komisji Krajowej na temat 
Konstytucji Biznesu uparcie forsowanej przez wicepremiera Mateusza 
Morawieckiego. To jeden z pierwszych tak mocnych głosów naszego 
Związku opowiadających się nie tylko za prawem do konsultacji, ale 
także za wspominaną już konstytucyjną zasadą dialogu społecznego. 
Przypomnę, że jako jeden z pierwszych na ten temat głos zabrał już w 
marcu Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Niezależnie 
bowiem od ważnych programów społecznych tego rządu, na rujnowa-
nie dialogu nie godziliśmy się za poprzedniej koalicji i nie powinniśmy 
absolutnie godzić się dziś.

Jacek Rybicki

Konstytucyjne 
refleksje
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Biednego RYSZARDA P. czeka niezły ból 
głowy. I nie chodzi o żadne tam amory, tylko 
prawdziwą politykę. Oto z Nowoczesnej do 
Platformy Antyobywatelskiej przeszło kilkoro 
„ryszardowych” do niedawna posłów, w tym 
połowa z pomorskiej reprezentacji nowocze-
snych. Wprawdzie ta połowa to tylko 1 (słow-
nie: jeden) GRZEGORZ FURGO, ale i tak boli.

Ucieczka

Posłom i posłankom Nowoczesnej Kropki 
się nie dziwimy, od czasów słynnej wyprawy 
portugalskiej (bynajmniej nie wojennej) historia 
RYSZARDA P. to równia pochyła. Każdy 
liberał, który ma trochę instynktu zachowaw-
czego, ucieka zatem od Ryśka do GRZEŒKA. 
Nasuwa się zatem pytanie za sto punktów 
– dokąd będą uciekać od Grześka?

Bezczelny

Były szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
RADOS£AW SIKORSKI został przesłu-
chany w śledztwie dotyczącym katastrofy 
smoleńskiej. Radzio zeznał, że z organizacją 
tragicznego lotu Tu-154 do Smoleńska nie miał 
nic do czynienia, właściwie to nawet o nim 
nie wiedział. Jego tłumaczenia, w kontekście 
znanego powszechnie wielgaśnego ego, by-
łyby nawet śmieszne, gdyby nie dotyczyły tak 
poważnej sprawy. Kiedyś Sikorski lubił wtrącać 
się w każdą sprawę i walczyć o wpływy niemal 
z każdym, teraz chce nam wmówić, że mini-
strem został tylko po to, żeby oficerowie BOR 
dowozili mu pizzę?

Czytelnik
Z okazji Światowego Dnia Książki dziennika-
rze próbowali dowiedzieć się, jakiej lekturze 
oddawał się ostatnio RYSZARD PETRU, ale 
ten sprytnie szybko uciekł od odpowiedzi. Ci 
dziennikarze są bezczelni niemal jak RADEK 
SIKORSKI. Wyprawy do Portugalii, kursy 
doszkalające z matematyki, a teraz jeszcze 
gra w kotka i myszkę (wiadomo, kto jest kim) 
z GRZEGORZEM SCHETYN¥ – przecież 
w takich warunkach nikt nie miałby czasu na 
czytanie jakichś tam książek… Swoją drogą, 

Petru podobno nie czyta już nawet wyników 
sondaży – żeby nie psuć sobie humoru…

Spiesz siê powoli
Podziały polityczne i społeczne nad Wisłą nie 
słabną, ale wciąż są sprawy, które łączą Pola-
ków. Tak, tak, dobrze się Państwo domyślają 
– to nasze słabości. Policja uruchomiła właśnie 
internetową możliwość sprawdzenia przez kie-
rowców liczby posiadanych punktów karnych. 
Odpowiednia strona www z miejsca stała się 
hitem sieci, odwiedzanym przez tysiące osób… 
na minutę. Dobrze, że przynajmniej w sieci 
ruch jest bezkolizyjny…

Niesmaczny
¯urek
Teraz kilka słów o żurku, ale nie chodzi wcale 
o wspomnienie wielkanocnego śniadania/obia-
du, tylko o rzecznika środowiska sędziowskiego 
imieniem WALDEMAR. Pisaliśmy już wcze-
śniej, że ten lubiący pouczać innych moralizator 
w ramach „taktyki przedprocesowej” zażądał od 
własnej córki zwrotu „nadpłaconych” alimen-
tów. Jedno, czego można sędziemu ¯URKOWI 
pogratulować, to konsekwencja w relacjach 
rodzinnych. Toczy bowiem także spór z byłą 
żoną o należącą do nich kamienicę…

Rzecznik?
Sędzia ¯UREK jest chyba nienasycony, bo 
– jak podają media – posiada już dwadzieścia 
innych nieruchomości w całej Polsce. Co praw-
da nie ma to pełnego odzwierciedlenia w jego 
oświadczeniach majątkowych, które właśnie 
bada CBA, ale rzecznik Żurek sam przyznaje, 
że mógł „popełnić jakiś błąd”. Żali się też, że 
formularze oświadczeń majątkowych są… za 
trudne. Hm, rzecznik czy niedo-rzecznik?

Faceci w maskach
À propos policji, ciekawa sytuacja ma miejsce 
w Niemczech. Tamtejsze służby zakupiły nowy 
sprzęt. Nie, to nie kreda do pisania pokojowych 
haseł na chodnikach, co jest ostatnio modne 
w Europie Zachodniej. To siedem tysięcy… ma-
sek, które mają chronić policjantów przed oplu-
ciem. Okazuje się bowiem, że – tak podobno ce-
niący „ordnung” – obywatele RFN coraz częściej 
w ten właśnie sposób wyrażają swój stosunek 
do stróżów prawa. Byli już faceci w czerni, face-
ci w rajtuzach, mogą być i w maskach… Pisząc 
poważnie, sprawy nie można bagatelizować, 
bo przecież drogą kropelkową można przenosić 
wiele poważnych chorób. Pytanie, jaka choroba 
trawi niemiecką policję, że mieszkańcy mają do 
niej taki stosunek?

Czego siê boj¹?
Władzom Gdańska z nadania PO bardzo nie 
podoba się KRZYSZTOF WYSZKOWSKI. Nie 
chcą go ani w Radzie Europejskiego Centrum So-
lidarności, ani z tytułem honorowego obywatela 
miasta. Wyszkowski to wprawdzie legendarny 
uczestnik ruchu antykomunistycznego w cza-
sach, gdy prezydent Gdańska PAWE£ ADA-
MOWICZ był nastolatkiem, ale fakt – nigdy nie 
był obywatelem Wolnego Miasta Gdańska ani 
nie otrzymał literackiego Nobla. Nie ma szans.

(ach), zilustrował: Dobosz Jan

PYTANIE MIESIĄCA

Jak wzmocnić rolę 
związków zawodowych?

ROMAN GAŁĘZEWSKI 
przewodniczący KM NSZZ 
„Solidarność” Stoczni Gdańskiej

– Związki zawodowe są najliczniejszy-
mi, zorganizowanymi formacjami, z którymi 
władza się liczy. Są to organizacje oficjalne, 
mające możliwość i prawo prowadzenia kon-

sultacji i negocjacji. Związek jest powołany, by działać na rzecz 
pracowników w rzeczywistym dialogu. Te zasady mają usta-
wowe zapisy. Również strajk jest formą negocjacji, co praw-
da najbardziej dramatyczną. Dziwi, że w Polsce nie można 
faktycznie strajkować przeciwko rządowi. Nie mówię o kon-
kretnej władzy, ale przeciwko jej decyzjom. Przecież strajk jest 
swoistym wentylem bezpieczeństwa. 

ROMAN KUZIMSKI, zastępca 
przewodniczącego ZRG NSZZ 
„Solidarność”

– Nie ma zgody na obejście roli związków 
zawodowych jako reprezentanta pracowników 
wobec pracodawców. Przedstawiciel załogi 
w sytuacji, w której nie ma związku zawodo-

wego, powinien pochodzić z wyborów, a nie z mianowania czy 
typowania przez pracodawcę. Bez wsparcia organizacyjnego 
i prawnego taki delegat czy przedstawiciel załogi zrobi i podpisze 
to, co mu podsunie pracodawca. Układ zbiorowy pracy wynego-
cjowany i podpisany przez pseudoprzedstawiciela załogi stawiał-
by załogę w sytuacji dramatycznej. Układ nie może być gorszy 
niż kodeks pracy, ale jest ryzyko, że w nowych zapisach kodekso-
wych, pod pretekstem otwarcia pola do negocjacji, znajdzie się 
furtka do obejścia kodeksu. Oczekuję zapisów gwarantujących 
umocowanie i rolę takiego delegata oraz jego odpowiedzialność 
i odpowiedzi o klucz wyboru. Nie może to prowadzić do ograni-
czenia roli czy wyeliminowania związku, który ma umocowanie 
ustawowe. Niestety, świadomość roli związków jest ciągle nie-
wielka. Pracownicy sami rezygnują z praw, jakie im przysługują. 
Tam, gdzie nie ma związków, nie ma też na przykład prawa do 
strajku. Kto ma przeprowadzić referendum strajkowe? 

ANNA SAWICKA, przewodnicząca 
KZ NSZZ „Solidarność” w Operze 
Bałtyckiej

– Oczekuję nie tyle zmian w prawie, co jego 
przestrzegania. Postępowanie prokuratorskie 
w sprawie łamania ustawy o związkach zawo-
dowych najczęściej jest umarzane z powodu 

niskiej szkodliwości społecznej czynu. Warto też poważnie za-
stanowić się nad definicją zawodu artysty, zakresu jego praw 
i obowiązków. Nieprecyzyjne zapisy powodują możliwość do-
wolnych interpretacji ze strony dyrektorów. A to powoduje, że 
artysta czuje się jak chłop pańszczyźniany, zdany na dobrą lub 
złą wolę pana dyrektora. Na ten problem nakładają się utrud-
nienia w realizacji związkowego mandatu. Konieczne byłoby 
więc zawarcie, w porozumieniu i z udziałem związków, paktu 
pracowniczego, czegoś w rodzaju karty artysty. Nie ma układu 
zbiorowego pracy, a powinny być wprowadzone cywilizowane 
normy pracy artysty muzyka, tancerza, aktora. 

JACEK PRĘTKI, Krajowa Sekcja 
Kolejarzy NSZZ „Solidarność”

– Przede wszystkim oczekuję rzeczywistej 
reprezentatywności organizacji związko-
wej. Związek liczący dziesięć osób to fikcja, 
ale może on skutecznie utrudnić negocjacje 
czy też być wykorzystany do torpedowania 

działań reprezentatywnych związków. Należy też wprowadzić 
zasadę obligatoryjnego uzgodnienia, nie tylko konsultowa-
nia, regulaminów pracy i schematów organizacyjnych przed-
siębiorstwa. I tutaj też dotykamy kwestii reprezentatywności. 
Przy braku stanowiska związków pracodawca może sam na-
rzucić taki regulamin. Jeśli w zakładzie jest związkowiec, mo-
żemy objąć go jako komisja międzyzakładowa naszą ochro-
ną. Jeśli są obawy, to delegat byłby jakimś rozwiązaniem. Ale 
mam pewne zastrzeżenia, bo na przykład rady pracowników, 
tworzone po wejściu do Unii Europejskiej, okazują się fikcją 
czy wytrychem do obejścia ustawy o związkach zawodowych.

oprac. Artur S. Górski
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Po Pszczy-
n i e ,  S z y -
d ł o w c u , 
Z i e l o n e j 
Górze, No-
w e j  S o l i , 
Krośnie Od-
rzańskim, Ża-
rach, Suwałkach 
oraz Tomaszo-
wie Mazowiec-
kim przyszła kolej 
na Płock. Co łączy 
te miasta? – oddziały 
Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, w których 
pracownicy zgłaszają nie-
prawidłowości dotyczące 
sposobu zatrudniania bądź 
wysokości wynagrodzenia.

Tym razem żółtą kartkę otrzymał Oddział ZUS w Płocku, któ-
ry rozstrzygnął przetarg publiczny na „ochronę fizyczną 
budynków i posesji oraz całodobowe utrzymanie w syste-

mie monitoringu antywłamaniowego lokalnych systemów alar-
mowych w budynkach Oddziału i podległych terenowych jed-
nostkach organizacyjnych” na kwotę stawki godzinowej 12,85 
zł +VAT w ramach umowy zlecenia w sytuacji, gdy powinna 
wynosić co najmniej 15,57 zł +VAT. A więc blisko 3 zł mniej 
od ustawowego minimum. Pomijając fakt, że zdaniem prowa-
dzących akcję warunki przetargu wskazują, że powinny być to 
etaty kodeksowe.

Płock to kolejny z przypadków wskazujących na nieprawi-
dłowości przy przetargach publicznych w ZUS. Coraz więcej 
pracowników zgłasza, że w oddziałach rozstrzyga się przetargi 
z naruszeniem ich prawa do minimalnego wynagrodzenia. Wcze-
śniej w ramach akcji „13 zł… i nie kombinuj!” do „Solidarności” 
trafiło osiem takich zgłoszeń.

Do prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej został wystosowany list, 
w którym prowadzący akcję w ostrym tonie zwracają uwagę na 
nieprawidłowości i domagają się bardziej skutecznych działań na 
rzecz egzekucji obowiązującego prawa. Tym bardziej że wcze-
śniejszy list przewodniczącego „Solidarności” Piotra Dudy do 
pani prezes nie odniósł skutku.

„Instytucje publiczne powinny przyczyniać się do kreowania 
odpowiednich standardów etycznych na rynku pracy. Szczegól-
nie jest to istotne w przypadku instytucji kontrolującej podmioty 
gospodarcze również pod kątem legalności zatrudnienia” – czy-
tamy w liście kierowanym do prezes ZUS.

Sygnatariusze listu przypominają, że nie tylko w oddziałach 
ZUS jest podejrzenie, że rozstrzyga się przetargi poniżej mi-
nimalnej stawki godzinowej i minimalnego wynagrodzenia, ale 
również nie stosuje się obowiązku zatrudniania na etat w sytu-
acji, gdy warunki pracy spełniają kryteria opisane w kodeksie 
pracy.

– Jak ZUS, zarządzający Funduszem Ubezpieczeń Społecz-
nych, może promować zatrudnianie, które zamiast zwiększać 
przychody do mającego poważny deficyt funduszu, jeszcze bar-
dziej je uszczupla? – pytają organizatorzy akcji.

Domagają się również skutecznej i kompleksowej kontroli 
całego ZUS pod kątem realizacji przetargów publicznych.

Akcja wręczania żółtych kartek prowadzona jest od półtora 
roku przez NSZZ „Solidarność”, Instytut Zrównoważonych Za-
mówień Publicznych oraz Federację Przedsiębiorców Polskich. 
Polega na monitorowaniu tego, jak rozstrzygane są przetargi 
przez instytucje publiczne po nowelizacji wprowadzającej do 
prawa zamówień publicznych tzw. klauzule społeczne. Do tej 
pory żółtą kartkę otrzymały 54 instytucje (wszystkie można zo-
baczyć na stronie www.solidarnosc.org.pl w zakładce „Zamó-
wienia publiczne”). Kolejne są w przygotowaniu.

(ml)
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Komisja Krajowa NSZZ 
„Solidarność” opowie-
działa się przeciwko 

powołaniu komisji wspólnej 
rządu i przedsiębiorców oraz 
rzecznika przedsiębiorców. „To 
zagrożenie dla trójstronnego 
dialogu społecznego w Polsce” 
– czytamy w stanowisku Kra-
jówki przyjętym 25 kwietnia 
podczas obrad w historycznej 
zajezdni we Wrocławiu przy 
ul. Grabiszyńskiej, w której 
rozpoczął się strajk w 1980 
roku.

„Zadaniem Państwa po-
winno być wspieranie dialogu 
trójstronnego. Taka formuła 
zapewnia zrównoważony, 
oparty na pokoju społecznym 
wzrost gospodarczy, co jest 
celem m.in. Strategii na Rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwo-
ju. Powołanie Komisji oraz 
Rzecznika wywoła zupełnie 
odmienny efekt” – czytamy 
w stanowisku.

Związkowcy od kilku mie-
sięcy alarmują, iż powstanie 
komisji przyczyni się do osła-

bienia, a w konsekwencji cał-
kowitej erozji Rady Dialogu 
Społecznego jako trójstronnego 
gremium dialogu społecznego. 
Przewidywany w projekcie 
ustawy klucz doboru partnerów 
będzie oznaczał, że na decyzje 
istotne z punktu widzenia na-
szej gospodarki będą wpływały 
znacznie mniejsze organizacje, 
których charakter nie pozwala 
na dyskusję o charakterze sys-
temowym.

Powołanie komisji oznacza, 
że organizacje pracodawców 
mogą być uprzywilejowane 
względem strony związkowej, 
a to nie służy prowadzeniu dia-
logu społecznego, w którym 
wszystkie strony mają rów-
ną pozycję. Należy pamiętać 
o wyrażonej w Konstytucji RP 
zasadzie prowadzenia dialogu 
i współpracy partnerów spo-
łecznych. Utworzenie komisji 
będzie prowadziło do pominię-
cia tej zasady.

Komisja Krajowa zwróciła 
również uwagę na niedopusz-
czalny sposób prowadzenia 

prac nad projektami ustaw 
z pakietu Konstytucja Bizne-
su.

„W ocenie Związku, pod-
czas prowadzenia prac nad pa-
kietem dochodzi do uchybień 
proceduralnych polegających 
głównie na wadliwym try-
bie konsultacji społecznych” 
– uważają związkowcy.

Komisja Krajowa zwraca 
uwagę na nieumieszczenie opi-
nii NSZZ „Solidarność” w ta-
beli uwag przed rozpoczęciem 
prac komisji uzgodnieniowej, 
która to tabela powinna być 
opublikowana co najmniej 
siedem dni przed konferencją 
uzgodnieniową. Komisja we-
zwała też do takiego proce-
dowania pakietu, aby została 
zachowana transparentność 
procesu legislacyjnego.

Konstytucja Biznesu nie 
może ułatwiać, niejako przy 
okazji, omijania przez nie-
uczciwych przedsiębiorców 
prawa ze szkodą dla pracowni-
ków, rzetelnych pracodawców 
i całej gospodarki.

„Solidarność” broni 
dialogu społecznego
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Duże i małe, tradycyjnie 
biało-czerwone lub 
dodatkowo z godłem 

Polski – takie flagi członkowie 
i sympatycy „Solidarności” 
– podobnie jak miliony Pola-
ków – wywiesili z okazji przy-
padającego 2 maja Dnia Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
Święta Narodowego Trzeciego 
Maja. Dziękujemy za już nade-
słane zdjęcia, a spóźnialskim 
przypominamy, że wciąż na 
nasz adres mailowy magazy-
n@solidarnosc.gda.pl można 
przysyłać fotografie obrazujące, 
jak Państwo uczcili Dzień Flagi. 
Wśród uczestników konkursu 
rozlosowaliśmy nagrodę książ-
kową, laureatem został Tomasz 
Grabowski.

Flaga RP – obok hymnu i godła 
państwowego najważniejszy sym-
bol naszej państwowości – to pro-
stokątny płat tkaniny o proporcjach 

5 (wysokość) do 8 (szerokość), 
podzielony na dwie równe części 
– górną białą i dolną czerwoną.

Co ciekawe, odcienie tych 
kolorów, dokładnie określone 
w ustawie, to nie „czysta” czer-
wień i biel. W przypadku bieli 
jest to bardziej kolor srebrnobia-
ły (z elementami szarości) niż 
„klasyczna” śnieżnobiała barwa. 
W przypadku czerwieni w II 
Rzeczypospolitej był to najpierw 
(od 1919 r.) ciemniejszy karma-
zyn (kolor czerwony z odcienia-
mi błękitu), później (po 1928 r.) 
jaśniejszy cynober, czyli kolor 
czerwony z odcieniami poma-
rańczowymi. Również obecnie 
obowiązujący odcień, choć nie-
nazwany, jest nieco ciemniejszy 
od „klasycznej” czerwieni. Świę-
to flagi, jako jednego z najważ-
niejszych symboli tożsamości 
państwowej i widoczny znak 
suwerenności, obchodzone jest 

Biało-czerwone flagi 
od członków „Solidarności”

w kilkunastu krajach świata, 
w tym znanych z patriotyzmu 
swoich obywateli Stanach Zjed-
noczonych.

(ach)
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Wszystko zaczęło się 7 
lutego 2011 roku od 
Uchwały nr 4/2011 

Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” dotyczą-
cej akcji „Razem bezpiecz-
niej!”. Jej celem jest wspieranie 
działań na rzecz pozyskiwania 
nowych członków w już istnie-
jących organizacjach oraz za-
kładania nowych organizacji. 
„Możemy to osiągnąć tylko 
razem – przy zaangażowaniu 
wszystkich struktur i działaczy 
NSZZ »Solidarność«” – argu-
mentowali członkowie Zarządu 
Regionu.

Corocznym podsumowa-
niem akcji jest spotkanie przed-
stawicieli wszystkich organi-
zacji w Regionie. Nagradzane 
są wówczas największe nowo 
powstałe organizacje, a także 
te, które w minionym roku po-
zyskały najwięcej członków 
lub wykazały się największym 
stopniem uzwiązkowienia 
w swoim zakładzie pracy. Co 
ważne, w tej ostatniej kategorii 
bierze się pod uwagę kryterium 
procentowe, a nie liczbowe, 
dzięki czemu szansę na wy-
różnienie otrzymują również 
związkowcy z małych przed-
siębiorstw. Nagradzamy także 
tych, którzy wykazują się za-
angażowaniem w działalności 
związkowej lub aktywnością 
w prenumeracie „Magazynu 
Solidarność”.

Doroczne spotkania – naj-
pierw w kinie Neptun, a od 
2014 roku w Polskiej Filhar-
monii Bałtyckiej na Ołowian-
ce w Gdańsku – są swoistymi 
konferencjami programowymi 
Związku, podczas których lide-
rzy „Solidarności” i zaprosze-
ni goście analizują aktualną 
sytuację społeczno-politycz-
ną. W 2012 roku związkowcy 

mogli wysłuchać wystąpienia 
prof. Jakuba Steliny, a rok 
później prof. Ryszarda Bugaja, 
który przekonywał, że „»Soli-
darność« to firma, która ma 
w Polsce misję do wypełnie-
nia”. W 2014 roku gościliśmy 
prof. Jadwigę Staniszkis.

Nasze spotkania spełniają 
także rolę integracyjną, a ich fi-
nałem jest atrakcyjne wydarze-
nie artystyczne. W 2013 roku 
młodzi adepci sztuki teatralnej 
z Wrocławia wystawili spek-
takl pt. „A źródło wciąż bije”. 
W 2014 roku gościliśmy jed-
nego z bardów „Solidarności” 
Jana Pietrzaka. Fragment jego 
występu do dziś pozostaje jed-
nym z hitów internetowej TV 
Solidarność Gdańsk. W 2015 
roku gdańska „S” zaprosiła 
do współpracy grający patrio-
tycznego rocka zespół Contra 
Mundum, wówczas dopiero 
przebijający się do muzycznej 
pierwszej ligi.

Jak pokazuje frekwencja 
w wypełnionych po brzegi, 

a niemałych przecież salach 
w kinie Neptun i filharmonii 
na Ołowiance, związkowcy 
„kupili” pomysł corocznych 
spotkań z merytoryczną dys-
kusją, ale i wartościową formą 
integracji w tle.

Po sześciu latach funkcjono-
wania akcji „Razem bezpiecz-
niej!” można stwierdzić, że 
wspólnie z innymi działaniami 
Związku w Regionie Gdańskim 
– m.in. intensyfikacją szkoleń, 
a przede wszystkim aktywno-
ścią związkowców na pozio-
mie zakładowym – osiągnęła 
ona swój cel. W trudnych dla 
pracowników i związkowców 
czasach (w większości pod 
rządami skrajnie liberalnej 
koalicji PO-PSL) na Pomorzu 
udało się wprawdzie niezna-
czenie, ale jednak zwiększyć 
liczbę członków „Solidarno-
ści”. Oby dzięki kolejnym 
spotkaniom ta tendencja nie 
tylko się utrzymała, ale jeszcze 
przyspieszyła.

Adam Chmielecki

Razem bezpieczniej już od lat 
11 maja przedstawiciele organizacji związkowych z Regionu Gdańskiego podsumują ostatni 
rok. To już kilkuletnia tradycja, podobnie jak wyróżnianie organizacji, które wykazały się naj-
bardziej dynamicznym rozwojem lub największym uzwiązkowieniem w swoim zakładzie pra-
cy. Wszystko w celu rozwoju Związku, zgodnie z celnym hasłem „Razem bezpieczniej!’.

SPOTKAJMY SIĘ 11 MAJA
V spotkanie przedstawicieli organizacji 
związkowych NSZZ „Solidarność” 
Regionu Gdańskiego
Polska Filharmonia Bałtycka, 
Gdańsk, ul. Ołowianka 1
Czwartek, 11 maja 2017 r., godz. 17
W programie:
 Podsumowanie rocznej działalności Regionu Gdańskiego 

NSZZ „Solidarność”
 Wyróżnienia dla organizacji zakładowych
 Koncert „Wielkie hity srebrnego ekranu” w wykonaniu 

Orkiestry Symfonicznej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej
 Loteria fantowa Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy

Partner główny koncertu:

Przed spotkaniem gdańskich związkowców w 2015 roku. 
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Ponad 3,5 tysiąca kontroli, w 28 proc. z nich stwierdzono 
nieprawidłowości. Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy 
wydali 1100 wniosków pisemnych i 133 polecenia ustne. 

Trzymając się zasady, że pierwsza kontrola jest bez kary, nałożo-
no tylko 43 mandaty karne na kwotę ponad 55 tys. zł, skierowa-
nych zostało 14 wniosków do sądów oraz zastosowano 42 środki 
oddziaływania wychowawczego. Kontrole wykazały, że 9 proc. 
firm zaniżało stawki godzinowe wobec 4 tys. osób, dla których 
inspekcja pracy odzyskała ponad 15 tys. niewypłaconych kwot. 
To pierwsze wyniki wspólnej akcji „Solidarności”, „Tygodnika 
Solidarność” i PIP „13 zł… i nie kombinuj!” prowadzonej od lu-
tego br., którą wspólnie podsumowali Piotr Duda, przewodniczący 
„Solidarności”, i główny inspektor pracy Roman Giedrojć.

– Dotychczas tego typu działań na taką skalę w PIP nie było 
– powiedział minister Giedrojć, który dziękował Piotrowi Dudzie 
za jej zainicjowanie 

- Od początku wiedzieliśmy, że nowe, pozytywne rozwiązania 
dla pracowników, takie jak 13 zł dla umów zleceń, a także mini-
malne wynagrodzenie na poziomie 2 tysięcy złotych, do tego 20 
procent dodatku za pracę w godzinach nocnych, który nie wchodzi 
w skład wynagrodzenia minimalnego, spowodują, że pracodawcy 
będą „kombinować”. Stąd te wspólne działania Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” i naszego partnera – Państwowej Inspekcji 
Pracy – powiedział podczas konferencji przewodniczący Duda.

Oceniając akcję, Duda powiedział również, że daje ona argu-
menty do wzmacniania – jak to ujął – policji pracy, która powinna 
być skutecznym narzędziem do obrony praw pracowniczych.

– Jest przygotowywana nowelizacja ustawy o PIP. Są posłowie dążący 
do ograniczania uprawnień inspektorów pracy, a nawet w niektórych 
ministerstwach rodzą się takie pomysły. My odwrotnie – będziemy dążyć, 
by wzmocnić inspektorów pracy – zadeklarował Duda i zaprezentował 
stanowisko Komisji Krajowej, które zostało podjęte 25 kwietnia.

Komisja Krajowa domaga się w nim wzmocnienia uprawnień 
do kontroli bez zapowiedzi, na legitymację oraz nadanie upraw-
nienia do zmiany umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę w 
drodze decyzji administracyjnej.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy o ewentualny skutek 
takich zmian, Roman Giedrojć powiedział, że obecnie PIP zmienia 
w skali kraju 8 tysięcy umów cywilnoprawnych. Po ewentualnej 
nowelizacji będzie ich co najmniej 80 tysięcy. Jednocześnie dodał, 
że działania w obszarze legalności zatrudnienia to jeden z podsta-
wowych kierunków zmian w działalności PIP.

Akcja „13 zł… i nie kombinuj!” prowadzona jest od lutego br. i 
ma na celu skuteczne egzekwowanie obowiązującej od stycznia tego 
roku minimalnej stawki godzinowej przy umowach zleceniach. Po-
lega na zgłaszaniu za pośrednictwem specjalnego formularza kon-
taktowego informacji o nieprawidłowościach przy wypłacaniu mini-
malnego wynagrodzenia. Do tej pory wpłynęło blisko 600 zgłoszeń, 
które zostały przekazane do PIP. Do końca roku inspekcja planuje 
przeprowadzenie przynajmniej 20 tysięcy kontroli w tej sprawie.

(ml)

www.solidarnosc.org.pl

Podsumowanie 
pierwszego etapu 
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W każdą środę 
w Twojej 
skrzynce 
mailowej i na 
www.
solidarnosc.
gda.pl
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– Przed Komisją Kodyfi-
kacyjną Prawa Pracy zadanie 
niemal niemożliwe, czyli pogo-
dzenie interesów pracowników 
i pracodawców i opracowanie 
indywidualnego kodeksu pra-
cy i nowego kodeksu zbioro-
wego prawa pracy...

– Jeśli chodzi o zbiorowe 
układy pracy, decydują też inne 
czynniki niż prawo. Prawo nie 
powinno przeszkadzać w dia-
logu. Z samej definicji trudno 
sobie wyobrazić dialog spo-
łeczny, w którym prawo pełni 
funkcję przymuszającą. Sytu-
acja, w której prawo nakazuje 
zawarcie układu zbiorowego, 
powodowałaby, że układ prze-
stawałby być układem. Jest on 
umową, a umowa zakłada auto-
nomię stron. Nie jest dobrze, gdy 
prawo w tym przeszkadza…

– Przeszkadza poprzez ko-
deksowy gorset?

– W pewnym stopniu przez 
gorset kodeksu pracy, ale przede 
wszystkim przez przepisy o ukła-
dach zbiorowych pracy, które nie 
są dostosowane do współczesno-
ści. Przepisy pochodzą z innej 
epoki. Zostały uchwalone w po-
czątkach transformacji, wchodzi-
ły w życie od 1994 roku, tuż po 
wyjściu z realnego socjalizmu.

– Wywodziły się one z Pak-
tu o przedsiębiorstwie, który 
miał być polem do rozwiązy-
wania problemów i zabezpie-
czać interesy pracowników 
w okresie przekształceń.

– Pakt był podpisany z po-
czątkiem 1993 roku. Przepisy 
o układach zbiorowych stano-
wiły jego odprysk. Wtedy było 
inne spojrzenie: w PRL było 
skrępowanie wolności, a teraz 
wystarczy uwolnić się z za-
kazów i nakazów, a wszystko 
ładnie się poukłada. Stworzono 
więc modelowe przepisy, łu-
dząc się, że od tej pory strony, 
na zasadach szacunku wzajem-
nego, zawierać będą układy. 
Okazało się, że życie jest inne, 
że brakuje woli dialogu.

– Zabrakło po stronie 
pracodawców, rządu, przed-
stawicieli pracowników? 
Konstytucja stanowi, że spo-
łeczna gospodarka rynkowa 
oparta jest m.in. na solidar-
ności, dialogu i współpracy 
partnerów społecznych...

– Po trosze tak. Sytuacja była 
taka, że albo związki zawodowe 
były bardzo silne, albo ich nie 
było. Tam, gdzie związków nie 
było, pracodawcy nie mieli za-
miaru się samoograniczać. Tam, 
gdzie związki były silne, pró-

bowały dyktować warunki. Nie 
zostały wykształcone podstawy 
mentalne, nawyki dialogu. Prze-
pisy zaczęły krępować, a bariera 
mentalna rzutowała na później-
sze procesy. Nasza komisja wy-
chodzi z założenia ograniczenia 
barier, dania pewnej swobo-
dy. Jednak pójście na zupełną 
swobodę, w sytuacji, w której 
związki są słabe, spowoduje, 
że nie będą w stanie wymusić 
rozwiązań. Mówimy więc o po-
luzowaniu, nie o dowolności.

– Strona pracownicza ma 
rezygnować z części atutów? 
I tak jest w sytuacji gorszej niż 
pracodawca...

– Dochodzimy do kwestii 
konstrukcji przepisów i py-
tania, jaka jest istota praco-
dawcy? Koncepcja zarządcza 
powoduje, że w pewnych ob-
szarach właściwie nie ma pra-
codawcy. Formalny pracodaw-
ca nie jest tym rzeczywistym.

– Kto jest pracodawcą? 
W oświacie formalnie szkoła 
jest pracodawcą, czyli dyrek-
tor, ale jest i MEN, i gmina.  
Z drugiej strony mamy pre-
zesa, właściciela…

– W sferze prywatnej pra-
codawcę jest łatwiej zidenty-
fikować. Ale i tutaj formuła 
zarządcza powoduje, że w roz-
proszonym układzie jest „spółka 
matka” i mnóstwo „spółek có-
rek”. Formalnie to „spółki córki” 
są pracodawcami, ale z nimi nic 
się nie uda zdziałać, bo decydenci 
są w centrali, mimo że w sensie 
prawnym nie oni są pracodawca-
mi. Trzeba zatem stworzyć me-
chanizmy w koncernach. Taką 
próbą są europejskie rady zakła-
dowe, niemające jednak w rękach 
decyzyjności. Są ciałami konsul-
tacyjnymi w przedsiębiorstwach 
o wymiarze ponadpaństwowym, 
acz umieszczonymi w centrali.

– W ślad za wspólnotowymi 
dyrektywami Europarlamentu 

i Rady Europy pojawiły się od 
2006 roku rady pracowników. 
Dzisiaj występujące ślado-
wo…

– Rady są do poprawki. Po 
wejściu przepisów one jakoś 
tam ruszyły na fali optymizmu. 
W co dziesiątej firmie powstały. 
Po pierwszej kadencji niemal 
zanikły.

– Dlaczego?
– Formuła rad pracowników 

jako konkurencji dla związków 
zawodowych nie służy przed-
stawicielstwom pracowników. 
One nie mogą ze sobą konku-
rować. Powinny się uzupełniać 
i współpracować. Początkowo 
było powiedziane, że tam, gdzie 
są związki, rada stanowi platfor-
mę współdziałania związków 
wobec pracodawcy. To związki 
zawodowe kształtowały rady. 
Trybunał Konstytucyjny uznał te 
rozwiązanie za niekonstytucyjne. 
Ustawiło to rady w pozycji kon-
kurencyjności wobec związków. 
Dało też możliwość rozgrywania 
rady przez pracodawców.

– W toku prac nad kodek-
sem pracy pojawiła się for-
muła delegata związkowego 
do rozmów z pracodawcami. 
Delegat się pojawi, a załoga 
powie: po co nam związki, 
mamy delegata.

– Rozważmy dwie koncep-
cje, czyli delegata załogi i de-
legata związkowego. Jesteśmy 
na etapie wstępnym. W mniej-
szych firmach ów delegat bę-
dzie alternatywą dla rady pra-
cowników. To załoga powoła 
delegata. Druga koncepcja to 
delegat związkowy, który jest 
przedstawicielem związkowym 
w zakładzie pracy, alternatywą 
dla niepowołanej organizacji 
związkowej.

– W zakładach, w których 
trudno utworzyć organizację 
związkową?

– W małych zakładach trud-
no jest ją utworzyć bo jest ona 
ciałem mocno obudowanym 
organizacyjnie. Utworzenie 
organizacji jest barierą. Tam 
chcemy wprowadzić formułę 
delegata związkowego. Pracow-
nicy, którzy są związkowcami, 
zamiast struktury organizacyj-
nej, wyłaniają spośród siebie 
delegata związkowego, który 
skupiałby w swoim ręku upraw-
nienia przysługujące zakłado-
wej organizacji związkowej. 
Gdy związek będzie miał wię-
cej członków, będzie on mógł 
powiedzieć, że rezygnujemy 
z formuły delegata i tworzymy 
zakładową organizację.

– A może problem tkwi 
w niektórych aspirujących do 
roli liderów związkowcach?

– To jest temat dla związkow-
ców. Pamiętajmy, zmieniła się 
gospodarka i działalność firm. 
Więcej jest małych i średnich 
przedsiębiorców. Stąd nasze pra-
ce nad modelem dwutorowego 
przedstawicielstwa pracowni-
czego. Chcemy stworzyć pewną 
forpocztę, związkowy zaczyn. 
Niech będzie więc ten delegat, 
który swoją postawą spowodu-
je, że związek stanie się popu-
larny i powstanie organizacja 
zakładowa z całym sztafażem 
uprawnień, ale i obowiązków. 
W mniejszych zakładach zasta-
nawiamy się nad wprowadze-
niem delegata zakładowego. 
Tam reprezentatywność byłaby 
oparta na woli załogi wyrażonej 
w referendum. Pod rozwagę po-
zostawiamy, czy ma on zostać 
wyznaczony z zewnątrz, spoza 
załogi, czy być pracownikiem. 
Delegat nie jest osłabieniem 
zakładowej organizacji związ-
kowej, lecz elastyczną formułą, 
prowadzącą do jej powstania.

– Jeśli nie ma zainteresowa-
nia działalnością związkową, 
a problemy są?

– Związek ma do wyboru: de-
legat lub organizacja po spełnie-
niu pewnych warunków. Jeśli nie 
ma w zakładzie pracy związków 
zawodowych, proponujemy, aby 
grupa inicjatywna pracowników, 
10 procent, wystąpiła z wnio-
skiem do którejś z organizacji 
reprezentatywnych w Radzie 
Dialogu Społecznego z prośbą 
o przysłanie osoby, która pełnić 
ma funkcję delegata. Delegat 
musi uzyskać zatwierdzenie przez 
załogę w drodze referendum.

– Czyli mieć mandat, by 
działać. Będzie on wzmocniony 
i prawnie umocowany?

– Delegat staje się przedstawi-
cielem związkowym w zakładzie 
z wszelkimi uprawnieniami i uzy-
skuje autoryzację na dwa lata. 
Rolą delegata byłoby zorganizo-
wanie organizacji związkowej, 
zainicjowanie powstania związku 
w danym zakładzie. Rozwiązanie 
prawne da mu dobrodziejstwo 
ochrony. To są pomysły jak po-
móc pracownikom.

– Pomóc, czy stworzyć al-
ternatywę?

– Namawiam, aby nie trak-
tować delegata jako konku-
rencji dla związku, ale jako 
szansę dla związków. Tam, 
gdzie związki są silne, delegata 
nie będzie. Będzie tam, gdzie 
związków nie ma lub są słabe, 
po to, aby je wzmocnić.

– Czy formuła organizacji 
związkowej musi się zmienić?

– Mówimy o propozycjach 
rozwiązań dotyczących repre-
zentacji związkowej pracowni-
ków. Obecna formuła jest nazbyt 
skomplikowana czy – inaczej 
mówiąc – sztywna. Chcemy 
pogodzić wolność zrzeszania 
się z oczekiwaniami pracodaw-
cy, aby współpraca partnerów 
zapewniała rozwój przedsiębior-
stwa i polepszenie warunków 
pracy.

– Kodeks pracy z 1974 roku 
mocno się zestarzał?

– On się zestarzał. Jeśli cho-
dzi o zbiorowe prawo pracy, 
w kodeksie niemal go nie ma. 
Są przepisy o układach. Reszta 
jest rozproszona w ustawach. 
Nowy kodeks ma przepisy 
skonsolidować, uspójnić. Je-
śli mówimy o indywidualnym 
prawie pracy, ma on wiele 
ciekawych rozwiązań, które są 
aktualne. Jednak kodeks był już 
ponad sto razy nowelizowany. 
Wytworzyły się przepisy piętro-
we, istne wieżowce, odnoszące 
się do iluś tam liter i cyfr. I jesz-
cze przepisy wkładane pomię-
dzy. Trzeba porządkować.

– A za tym kryje się posze-
rzenie pola do negocjacji, bo 
układ nie może być mniej ko-
rzystny niż kodeks?

– Jest koncepcja uwolnienia 
pola negocjacyjnego. Kodeks 
pracy ma ustalić standard. Są 
obszary, w których można dać 
prawo partnerom społecznym 
do dogadania się, by zachęcić 
strony do dialogu. Proponuje-
my: dogadajcie się, podpisz-
cie porozumienie, coś za coś. 
W komisji iskrzy. Widać, że 
każdy broni swych interesów. 
Naszym zadaniem jest wypra-
cowanie kompromisu.

Rozmawiał  
Artur S. Górski

Związkowy zaczyn
Rozmowa z doktorem habilitowanym JAKUBEM STELINĄ, profesorem 
Uniwersytetu Gdańskiego, dziekanem Wydziału Prawa i Administracji 
UG, przewodniczącym Zespołu ds. opracowania projektu ustawy Kodeks 
zbiorowy prawa pracy 

JAKUB STELINA: 
– Namawiam, aby nie 
traktować delegata 
jako konkurencji dla 
związku, ale jako szansę 
dla związków. Tam, 
gdzie związki są silne, 
delegata nie będzie. 
Będzie tam, gdzie 
związków nie ma lub 
są słabe, po to, aby je 
wzmocnić.
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Poczta Polska to przed-
siębiorstwo strategiczne, 
niezbędne dla normalnego 

funkcjonowania państwa i jego 
instytucji. Nowoczesne techno-
logie przekazu informacji i prze-
syłania korespondencji e-mail, 
SMS, portale społecznościowe  
– nie wyparły listów. Tradycyjna 
korespondencja pozostaje też naj-
częściej używaną formą kontaktu 
między instytucjami a obywate-
lami.

Reprezentant państwa

Listonosz jest najczęściej 
spotykanym „reprezentantem 
państwa w terenie”, swoistym 
łącznikiem między ludźmi. Tak 
pół żartem, pół serio oceniają 
swoją rolę związkowcy z Pocz-
ty Polskiej i ich reprezentanci 
z Komisji Podzakładowej NSZZ 
„Solidarność” Poczty Polskiej 
SA Oddział Gdańsk.

Pocztowcy są świadomi od-
powiedzialności i tradycji. Przy-
pomnijmy chociażby Pocztę Pol-
ską w Wolnym Mieście Gdańsku. 
Obrona placówki Gdańsk 1 na 
Starym Mieście 1 września 1939 
roku weszła do historii.

Ta państwowa rola poczty to 
wędrujące za pośrednictwem jej 
pracowników druki urzędowe, 
przekazy bankowe i listy zwykłe, 
polecone, priorytety.

Nowe otwarcie?

– Niektórzy z nas pracują 
w swoich rewirach trzy deka-
dy. Lubią swoją pracę, kontakty 
z ludźmi. A nie jest łatwo. Pro-
blemy płacowe są przedmiotem 
negocjacji z nowym zarządem 

List w życiu człowiek pisze co najmniej raz… 

spółki. Mamy nadzieję, że nowa 
polityka wobec Poczty Polskiej 
przyniesie dla nas wymierne 
efekty. Zwijanie Poczty Polskiej 
mamy za sobą. Niestety, spotka-
nie z zarządem nie przyniosło 
efektów. Kontynuujemy rozmo-
wy – mówi Urszula Szczepańska, 
przewodnicząca Komisji Podza-
kładowej NSZZ „Solidarność” 
Poczty Polskiej SA Oddział 
Gdańsk.

Z gdańską dyrekcją współ-
praca układa się poprawnie. 
Obaj dyrektorzy Regionu Sieci 
w Gdańsku – Jarosław Noch 
i Paweł Zaremba – to pracowni-
cy poczty.

– W gdańskiej dyrekcji znają 
specyfikę pracy i problemy nieja-
ko od środka. Jest dialog. Decy-
zyjny jest jednak zarząd spółki. 
Niekoniecznie mamy spoufalać 
się z dyrekcją, ale naszym atu-
tem jest fakt, że dyrekcja zdaje 
się podzielać nasze racje – dodaje 
Urszula Szczepańska.

A tematów jest sporo. Choć-
by czas pracy listonosza. To 
osiem godzin, czyli podstawo-
wy czas pracy. Poprzedni za-
rząd próbował eksperymento-
wać z systemem zadaniowym. 
Związki nie pozwoliły

– Przy tym obciążeniu rejo-
nów, dopóki nie będzie prawi-
dłowego rozłożenia zadań i ob-
ciążenia pracą, o zadaniowości 
decydujący powinni zapomnieć 
– uważa Urszula Szczepańska.

Wtóruje jej Cezary Kozier-
kiewicz, pracownik paczkarni 
Węzła Ekspedycyjno-Roz-
dzielczego (WER) w Pruszczu 
Gdańskim. Ten węzeł zatrudnia 
350 pracowników i 150 kie-
rowców.

– I tak norma wymierzana 
jest ilością i rodzajem listów, 
wagą przesyłek – mówi Kozier-
kiewicz.

– Na list polecony dostajesz 
półtorej minuty, a przecież trze-
ba wypisać awizo, oznaczyć. 
I już mamy trzy minuty, więc 
jest kolosalna rozpiętość. Do 
tego dochodzą rozmaite druki 
– dodaje Mirosław Kuciński, li-
stonosz pracujący na gdańskich 
Stogach. Dzielnica niegdyś nie 
cieszyła się najlepszą sławą.

– Bez przesady. To mity. 
Sami mieszkańcy dbają o bez-
pieczeństwo listonosza. Gdy-
by jakiś przyjezdny desperat 
chciał mi zrobić krzywdę, 
jestem pewien, że pośpieszą 
z pomocą. To w jakimś sensie 
ludzie zależni od nas. My daje-
my im przekazy z MOPS. Na 
dzielnicy czuję się bezpiecz-

nie – mówi Kuciński, który 
„na dzielnicy” dostarcza listy 
i przekazy od 28 lat.

Rower, samochód

Generalnie paczki rozwozi 
z WER dział logistyki. Część 
usług jest zlecana na zewnątrz. 
Po prostu kierowcy podpisują 
z Pocztą Polską umowę.

– Gros dostarczania paczek 
z centrum do klienta obsługu-
ją firmy zewnętrzne. To nie są 
pocztowcy – mówi Cezary Ko-
zierkiewicz.

Inaczej z listami. Jednak li-
stonoszy nie przybywa. W ostat-
nich latach zredukowano rejony, 
przez co obszary do obsłużenia 
się zwiększyły.

– Listonosz w teren wycho-
dzi z przesyłkami. Ma wózek, 
torbę i… reklamówki na prze-
syłki ponadgabarytowe. Pół 
biedy, gdy rejon niewielki i do 
urzędu blisko. Te ponadgabary-
towe są jak pudełka po telefonie, 
ale traktowane są jak listy. Ważą 
mało, ale jeśli jest ich sto, to jak 
je wziąć? Do reklamówek – opo-
wiada Kozierkiewicz.

Płaca 
a odpowiedzialność

Wynagrodzenie pocztowca 
to 60 procent średniej krajowej. 
Trudno więc mówić o nowych, 
świeżych kadrach. „Młody” do-
staje 1500 złotych na rękę.

„Starzy” listonosze opowia-
dają, że w rejonach ludzie wita-
ją ich z uśmiechem. Przez lata 
wytworzyły się relacje niemal 
familijne. Poczta więc ma dobrą 
opinię ze względu na „starych” 
listonoszy. Młodzi przychodzą 
na chwilę i uciekają.

– Każdego, kto uważa, że na-
sza praca jest lekka, zapraszam! 
Niech pójdzie ze mną. Torba: 

średnio 10 kilogramów. Czasem 
wózek. 54 klatki do obskoczenia 
i jeszcze domki. To trzy, bywa 
pięć, toreb dziennie. I jeszcze nie 
pomylić adresu, wypełnić druki, 
awizo. Trzeba też znać przepisy. 
Nie jesteśmy robotami. A nasza 
praca jest i umysłowa, i fizyczna 
– wylicza Kuciński.

Listonosz odpowiada też za 
pieniądze. To są zasiłki, emery-
tury, renty i inne przekazy pie-
niężne.

– 80-letnia pani nie założy 
sobie konta i nie obsłuży ban-
komatu. Cieszy się, że listonosz 
przyjdzie, bo to czasem jedyny 
człowiek, który ją odwiedza. 
Mam w rejonie ludzi w pode-
szłym wieku. Podobnie jest 
w Oliwie, na Przymorzu. Na 
konta nikt ich nie namówi – do-
daje związkowiec.

Praca na nowych osiedlach 
to już inna specyfika. Tam po-
lega ona na wrzuceniu listu lub 
wypisaniu awiza na polecony. 
Listonosz nie zna i nie pozna 
mieszkańców.

Polityka państwa

– Zrzeszamy wszystkie 
grupy zawodowe poczty, repre-
zentujemy interesy nie zawsze 
spójne, ale staramy się pomóc 
wszystkim, godząc różne racje 
i postulaty. Mamy więc związ-
kowców z centrum logistycz-
nego, listonoszy, asystentów 
okienkowych, bankowców 
z Banku Pocztowego – wylicza 
przewodnicząca gdańskiej pocz-
towej „Solidarności”.

Po tym, jak InPost zszedł 
z rynku doręczeń, pracy jest 
bardzo dużo.

– Zadania wróciły, a poczta 
nie zdążyła jeszcze odbudować 
zaplecza – dodaje Szczepańska.

– Zamykać okienka było 
łatwo. Za poprzedniej kadencji 
była taka planowa polityka – do-
daje Jerzy Malinowski, pracow-
nik infrastruktury i administracji 
z pocztowego gmachu na Targu 
Rakowym w Gdańsku.

Największa bolączka to fi-
nanse. Mediana zarobków na 
poczcie, liczona z wysługą, to 
2800 złotych brutto. W zeszłym 
roku była dwa razy podwyżka 
po 150 i 100 złotych brutto do 
wynagrodzenia zasadniczego.

– Powoli odbijamy się z za-
paści finansowej, bo podwyżki 
nie było przez siedem lat – do-
dają związkowcy.

Ich postulat, który przedsta-
wili nowemu zarządowi spółki, 
to wzrost wynagrodzeń o 300 
złotych. Domagają się też de-
centralizacji służby doręczeń.

Przypomnijmy, że za rządów 
poprzedniej koalicji niezwykle 
krótki okazał się okres ochrony 
polskiego rynku usług pocz-
towych przed zagraniczną 
konkurencją. Po przegranym 
przetargu z InPostem nastąpi-
ła likwidacja małych urzędów 
pocztowych i przenoszenie 
służby doręczycielskiej do 
większych placówek. Wydłużył 
się czas dojazdów do rejonów 
doręczeń. Filie tylko z pracow-
nikami okienkowymi miały na 
celu obniżenie kosztów.

Sytuacja pogorszyła się po 
tym, jak rządowe przesyłki 
dostarczała prywatna firma 
InPost z Grupy Integer.pl, kon-
trolowanej za pośrednictwem 
maltańskich i cypryjskich  
spółek. InPost wygrał, bo był 
o 2,8 miliona złotych tańszy 
w porównaniu z ofertą Poczty 
Polskiej. „Nie!” dla zwijania 
Polski gminnej i powiatowej – 
mówili wówczas związkowcy.

Od 1 marca 2016 roku do 
Poczty Polskiej wróciła obsłu-
ga wrażliwego obszaru pań-
stwa, czyli przesyłki sądowe 
i urzędowe. Kontrakt zawarto 
na trzy lata.

18 kwietnia br. Poczta Pol-
ska ogłosiła strategię rozwoju 
Grupy na lata 2017-21. Odrzu-
cone zostały plany upublicznienia 
spółki. Firma pozostanie spółką 
Skarbu Państwa.

Silna Poczta jest w interesie 
państwa i wszystkich obywate-
li. Mądre państwo chce mieć 
własną pocztę, która zapewnia 
rzetelną obsługę koresponden-
cji, dostarcza usługi cyfrowe, 
a w czasie potencjalnego ataku 
cybernetycznego może okazać 
się jedyną działającą strukturą 
– pisze Przemysław Sypniewski, 
prezes zarządu Poczty Polskiej, 
w przesłanym nam komunika-
cie.

Artur S. Górski

Tak o pracy listonoszy śpiewają Skaldowie. Jaka jest współcze-
sna rzeczywistość pracy doręczycieli? Co kryje się za poczto-
wym okienkiem? To cały system logistyki, przekazu informacji, 
rejestracji usług i kontaktu przedsiębiorstwo – klient. Za tym 
jest też pakiet spraw i problemów pracowniczych.

URSZULA 
SZCZEPAŃSKA
– Mamy nadzieję, że nowa 
polityka wobec Poczty Polskiej 
przyniesie dla nas wymierne 
efekty. Zwijanie Poczty Pol-
skiej mamy za sobą. 

MIROSŁAW 
KUCIŃSKI
– Znam niemal wszystkich 
mieszkańców mojego rejonu. 
Oczywiście przez trzy dekady 
sporo się zmieniło. Polska się 
zmieniła, świat się zmienił. 
Rośnie już nowe pokolenie. 

CEZARY 
KOZIERKIEWICZ
– Listonosz w teren wychodzi 
z przesyłkami. Ma wózek, 
torbę i… reklamówki na prze-
syłki ponadgabarytowe. Pół 
biedy, gdy rejon niewielki i do 
urzędu blisko. 
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Arkusz organizacji 
szkoły i przedszkola

– Zakładowa lub międzyza-
kładowa organizacja związko-
wa, aby wydać opinię, powinna 
otrzymać nie tylko tak zwaną 
płachtę, ale również komplet 
niezbędnych dokumentów 
– powiedziała podczas rady 
w Gdańsku Jolanta Zawisto-
wicz, wiceprzewodnicząca 
Komisji Międzyzakładowej 
Kraków Pogórze która była 
gościem rady i jednocześnie 
prelegentem.

Arkusz organizacji szkoły 
określa m.in.: liczbę oddziałów 
poszczególnych klas, liczbę 
uczniów w poszczególnych od-
działach, liczbę pracowników 
ogółem, liczbę nauczycieli, 
pracowników administracji 
i obsługi, tygodniowy wy-
miar godzin obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych, w tym 
np.: godzin zajęć prowadzo-
nych w grupach, tygodniowy 
wymiar godzin zajęć religii, 
etyki, wychowania do życia 
w rodzinie, języka mniejszo-
ści narodowej, etnicznej lub 
języka regionalnego, wymiar 
godzin z zakresu doradztwa 
zawodowego, liczbę godzin 
zajęć świetlicowych, pracy 
biblioteki szkolnej oraz zajęć 
opiekuńczych i wychowaw-
czych w internacie.

Analiza i opiniowanie 
arkusza

Analizując arkusz należy 
m.in. porównać kwalifikacje 
nauczycieli, stopnie awansu za-
wodowego, staż i wymiar etatu 
nauczycieli tej samej specjalno-
ści; sprawdzić możliwości po-
działu zajęć na grupy, np. mię-
dzyoddziałowe, zwrócić uwagę 
na liczbę godzin danych zajęć, 
a nie tylko na liczbę etatów, 
oraz na średnią liczbę godzin 
ponadwymiarowych w danej 
szkole, sprawdzić, czy godzi-
ny ponadwymiarowe wynikają 
z naturalnego przekroczenia, 
czy w arkuszu wskazane są 
godziny ponadwymiarowe jako 
wakat. Poza tym, jeśli kończy 

Maksymalna liczba dzieci  
w klasie lub oddziale
 Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym – do 25 osób
 Liczba uczniów w klasach I-III szkoły podst. – do 25 osób
 Liczba dzieci w oddziale przedszkola integracyjnego oraz 

w oddziale integracyjnym przedszkola ogólnodostępnego 
– do 20 osób

 Liczba uczniów w oddziale szkoły integracyjnej oraz w od-
dziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej – do 20 
osób

WOJCIECH KSIĄŻEK, przewodniczący Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
Regionu Gdańskiego

– Sprawa analizy organizacji szkół jest 
niezwykle ważna, ponieważ dotyczy pla-
nowania etatów, zatrudnienia nauczycieli. 
Formalnie ten proces kończy się 19 kwiet-
nia. Dobry jest zapis art. 110 ust. 5 ustawy 
Prawo oświatowe, który do 30 września 
gwarantuje prawo do opiniowania uzu-
pełnień arkuszy; zwłaszcza że na przykład 

w szkołach zawodowych dopiero latem dyrektor będzie 
wiedział, ilu ma ostatecznie uczniów, ile klas utworzy, w ja-
kich zawodach. Przyznam się, że z zaskoczeniem odbieram 
pierwsze sygnały dotyczące opiniowania arkuszy organiza-
cji szkoły i przedszkoli. Ostatnio powtarza się kilka proble-
mów.

Dyrektorzy zasłaniają (zamazują) nazwiska pracowni-
ków. Jak wtedy opiniować arkusze?

Po drugie, już od razu przydzielają nawet do półtora eta-
tu; i to nie w zakresie przedmiotów zawodowych.

Trzecim zaskakującym zjawiskiem jest przydzielanie ca-
łych etatów nauczycielom emerytom już na etapie kwiet-
niowego projektu.

Te przykładowe sytuacje pokazują, jak ważna jest usta-
wowa decyzja o kwietniowym obowiązku opiniowania 
przez związki zawodowe arkuszy i ich aneksów do końca 
września. Poza tym ujawniają, jak potrzebny jest poważny 
wzrost wynagrodzeń i emerytur, żeby mniej było poszuki-
wania nadgodzin, dodatkowego zatrudnienia i to szczegól-
nie w latach, w których grozi sporo zwolnień – redukcji.

Obecnie od związków zawodowych zależy także – 
a z uwagi na liczbę szkół jest to poważny wysiłek – czy te 
różne nieprawidłowości uda się zmienić, jak nie w tym, to 
przynajmniej w kolejnych latach. 

Nowe zadania związkowców
Opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli to nowe zadanie dla związkowców 
ze środowiska oświatowego. Temat opiniowania tego ważnego dokumentu zdominował 
Radę Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, która odbyła 
się 4 kwietnia w gdańskim Akwenie.

się kadencja dyrektora, to nale-
ży przyjrzeć się, czy w arkuszu 
są wykazane godziny zarówno 
dla ustępującego, jak i nowego 
dyrektora.

Szczególną uwagę trzeba 
zwrócić na to, aby w arkuszu 
byli wykazani wszyscy zatrud-
nieni nauczyciele, również ci 
pozostający na urlopach lub 
oddelegowaniach, bez przy-
działu godzin.

Przewodnicząca Zawi-
stowicz, mówiąc o zbieraniu 
od przewodniczącego koła 
szczegółowych informacji 
o sytuacji kadrowej w szkole, 
zaproponowała wykorzystanie 
ankiety. Taką formę zbierania 
informacji zastosowano w Re-
gionie Małopolska.

W czasie dyskusji mó-
wiono także o konieczności 
uzasadnienia opinii negatyw-
nej arkusza; podkreślano, że 

w przypadku szkoły, do której 
przykładowo z dniem 1 wrze-
śnia 2017 r. zostanie włączone 
gimnazjum, arkusz organizacji 
szkoły na rok 2017/2018 opra-
cowuje dyrektor tej szkoły 
we współpracy z dyrektorem 
dotychczasowego gimnazjum; 
omawiano również wiele in-
nych zagadnień związanych 
z organizacją pracy w szkołach 
i przedszkolach w kontekście 
wdrażania reformy edukacji, 
np. mówiono o obowiązującej 
liczbie dzieci w oddziałach 
przedszkolnych i uczniów 
w klasach.

Najważniejsze terminy

Zakładowa lub międzyza-
kładowa organizacja związ-
kowa na wydanie opinii ma 
10 dni od otrzymania arkusza 
organizacji szkoły lub przed-
szkola. Termin przekazania 
opinii dyrektorowi minął 19 
kwietnia. Natomiast dyrektor 
przekazuje arkusz organiza-
cyjny szkoły lub przedszkola 
do organu prowadzącego do 
21 kwietnia danego roku. Do 
20 maja opinię o arkuszu wy-
daje organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny, a do 29 maja 
dokument zatwierdza organ 
prowadzący.

Barbara Ellwart

Zmiany w edukacji wywołują ogromne kontrowersje. Jedni 
je demonizują, inni mówią, że wreszcie wraca normalność. 
A jak to wygląda na przykładzie konkretnych gmin?

Najwięcej emocji budzi kwestia dostosowania sieci szkół 
podstawowych, gimnazjów i przedszkoli do nowego ustro-
ju szkolnego. Konieczne było dokonanie przekształceń. 

Gmina miejska Chojnice prowadziła dwa samodzielne gimnazja. 
Teraz jedno z gimnazjów zostanie przekształcone w podstawówkę, 
a pomieszczenia drugiego wejdą w skład zespołu szkolno-przed-
szkolnego, w który przekształci się inna szkoła podstawowa. Do 
tego należało dopasować nowe obwody szkolne dotyczące klas 
pierwszych ośmioletnich szkół podstawowych – uczniowie po-
winni mieć szkoły możliwie blisko miejsca zamieszkania. – Jest 
dużo zmian organizacyjnych, które spadają na samorządy. Musiały 
zostać podjęte uchwały intencyjne i normatywne. Jednak wskaźnik 
zmianowości, czyli stosunek liczby oddziałów do liczby klas, jest 
bardzo korzystny. Trwają przymiarki do ewentualnych ruchów 
kadrowych, które powinny się zakończyć do końca maja. Samo-
rząd zmierza do tego, żeby nie było zwolnień wśród nauczycieli 
i pracowników administracji i obsługi, co wydaje się bardzo re-
alne – mówi Janusz Ziarno, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu 
Miejskiego w Chojnicach.

Jego słowa potwierdza Maciej Werra, przewodniczący Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty, 
Wychowania i Kultury w Chojnicach, zawodowo nauczyciel histo-
rii w liceum ogólnokształcącym. – Oczywiście nauczyciele z sa-
modzielnych gimnazjów mają obawy o pracę. Jesteśmy w trakcie 
opiniowania arkuszy, natomiast ze wstępnych symulacji wynika, 
że nikt nie powinien stracić pracy. Ale będziemy oczywiście mo-
nitorować tę sytuację. Nie ukrywamy również, że dodatkowy rok 
nauki w liceach i technikach pozwoli ograniczyć negatywne skut-
ki niżu demograficznego. W liceum cieszymy się przede wszyst-
kim z powrotu do programów nauczania historii, fizyki, chemii, 
geografii i biologii, które dla większości uczniów kończyły się 
w pierwszej klasie. Jestem przekonany, że uczniowie będą lepiej 
przygotowani do egzaminu maturalnego, ponieważ skończy się 
sytuacja, w której na przykład do matury z historii na poziomie 
rozszerzonym podchodzi absolwent, który w liceum realizował 
tylko historię po 1918 roku, zresztą na poziomie podstawowym, 
a dwa lata przed maturą nie miał jej w ogóle.

Kłopotliwe jest natomiast szybkie tempo, w jakim wdrażana 
jest reforma. – Przepisy nie zawsze są formułowane na czas. Cho-
dzi o trzy podstawowe ustawy, a także akty wykonawcze do tych 
ustaw w postaci rozporządzeń – przyznaje Janusz Ziarno. W po-
dobnym duchu wypowiada się Małgorzata Gierszewska, dyrektor 
Zespołu Szkół w Chojnicach.– Nie znam jeszcze podstawy pro-
gramowej. Mamy za mało czasu na ocenę. Jednak zawsze byłam 
zwolenniczką czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum. 
Zawsze miałam wrażenie, że w „nowym” systemie brakowało 
jednego roku. Rozłożenie przedmiotów kierunkowych na dwa 
lata ułatwia decyzję o wyborze studiów. Jeśli chodzi o warunki 
lokalowe, szkoła jest przygotowana na podwójny nabór, który trafi 
do nas za dwa lata. Podczas wyżu do zespołu szkół uczęszcza-
ło około tysiąca uczniów, a teraz jest ich 760, więc po przyjęciu 
około dwustu dodatkowych uczniów i tak będzie ich mniej. A od 
tego czasu doszła na przykład nowa sala gimnastyczna. Na pewno 
zwiększy się zatrudnienie nauczycieli języków polskiego i angiel-
skiego, informatyki i wychowania fizycznego. W pewien sposób 
przywrócenie dawnego systemu uratuje też etaty niektórych już 
zatrudnionych nauczycieli, na przykład języka niemieckiego wy-
pieranego przez angielski – podkreśla.

A jak jest w wiejskich szkołach? Grażyna Jaśkiewicz, dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie, i Alina Roszak-Ciemiń-
ska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Wyczechach, entuzjastycznie 
podchodzą do reformy. – Dla nas to oznacza tylko rozwój. Tempo 
jest szybkie, jest zamieszanie od strony technicznej, ale wierzymy 
w to, że dojdzie do konsensusu. Rodzice są zadowoleni, że dzie-
ci nie muszą dalej dojeżdżać i zostają w małych środowiskach 
– przekonują.

Martyna Werra

Reforma 
Chojnicom 
niestraszna
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Szkoła w Kokoszkach 
będzie nadal istniała, 
a nauczyciele w niej 

pracujący mogą tam pozostać. 
Uczniom i nauczycielom nic 
nie zagraża. Chodzi o to, że 
szkoła ta powinna być pro-
wadzona przez Gminę Miasto 
Gdańsk. Szkoła była wybudo-
wana za publiczne pieniądze. 
Została jednak z naruszeniem 
prawa przekazana do prowa-
dzenia spółce z o.o. Szkoła nie 
jest lokalem użytkowym, była 
od początku planowana jako 
szkoła – mówi Bożena Brauer, 
przewodnicząca Komisji Mię-
dzyzakładowej Pracowników 
Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” w Gdańsku.

W związku z decyzją po-
morskiego kuratora oświaty, 
unieważniającą pozwolenie 
prezydenta miasta Gdańska na 
prowadzenie szkoły w Gdańsku 
Kokoszkach przez spółkę z o.o. 
Pozytywne Inicjatywy – Eduka-
cja z Pucka, oświatowa „Solidar-
ność” wyjaśnia też przesłanki, 
którymi kierowała się, podej-
mując swoje działania.

– Od samego początku by-
liśmy przeciwni temu mecha-
nizmowi prywatyzacyjnemu. 
Uważaliśmy, że przekazanie 
prowadzenia szkoły, mającej 
zapewnić podstawowe potrze-
by edukacyjne w dzielnicy Ko-
koszki, podmiotowi prywatne-
mu budzi wątpliwości prawne. 
Zadania edukacyjne należą do 
zadań jednostek samorządu te-
rytorialnego, czyli w tym przy-
padku do Gminy Miasta Gdań-
ska. Wzywaliśmy prezydenta 
Gdańska do zaprzestania „eks-
perymentu”, który prowadzi 

Subwencja 
oświatowa

Budżet 
państwa

Miasto Gdańsk

Budynek przy 
ul. Azaliowej 18 
przeznaczony 
na szkołę 
wybudowany za 
pieniądze miasta: 
36 mln zł

Subwencja (dotacja) 
oświatowa

Dzierżawa 
budynku  
przez  
prywatną spółkę

Przekazanie prowadzenia szkoły  
w Gdańsku Kokoszkach prywatnej spółce

„Solidarność”: „ Nie” dla eksperymentów 
prywatyzacyjnych w oświacie

Związkowcy z NSZZ „Solidarność” przedstawili na konferencji prasowej racje, które prze-
mawiają za powstrzymaniem eksperymentu prywatyzacyjnego w oświacie prowadzonego 
w Szkole Podstawowej w Gdańsku Kokoszkach przez spółkę prawa handlowego Pozytywne 
Inicjatywy – Edukacja sp. z o.o. z Pucka.

19 kwietnia w siedzibie „Solidarności” odbyła się konferencja prasowa na temat 
prywatyzacji szkoły w Gdańsku Kokoszkach.
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do naruszenia systemu oświaty 
istniejącego w Polsce – dodaje 
Bożena Brauer i przypomina, 
że w piśmie Ireny Lipowicz, 
rzecznika praw obywatelskich, 
z 17 lipca 2014 r. czytamy:

Zmiana podmiotów prowa-
dzących szkoły z publicznych na 
prywatne, zwłaszcza jeżeli skala 
zjawiska miałaby być znaczna, 
łączy się ze zmianą modelu sys-
temu oświaty i może prowadzić 
do modelu sprzecznego z posta-
nowieniami konstytucji

i dalej:
Przekazywanie podmiotom 

prywatnym prowadzenia szkół 
może łączyć się z wątpliwościa-
mi co do realizacji konstytucyj-
nych praw i wolności nawet 
w sytuacji, w której szkoła po 
przekazaniu kontynuuje dzia-
łalność jako szkoła publiczna.

Zastrzeżenia związkowców, 
które podzielił Wojewódzki Sąd 

Administracyjny, budził sam 
mechanizm prywatyzacyjny, 
czyli budowa budynku szkol-
nego za ponad 36 milionów 
złotych za publiczne pieniądze, 
a następnie zamiana go w „lo-
kal użytkowy”, by jako taki wy-
nająć go „operatorowi”, w tym 
przypadku spółce z o.o.

Nie ma też zgody na od-
chodzenie w gdańskich szko-
łach od regulacji zawartych 
w ustawie Karta nauczyciela, 
nadającej elementarną sta-
bilność zawodowo-płacową 
nauczycielom i będącej swo-
istym układem zbiorowym 
pracy w związku ze specyfiką 
tego zawodu.

WSA podzielił związkowe 
zarzuty, stwierdzając rażące 
naruszenie przepisów.

W uzasadnieniu wyroku 
WSA z 21.10.2015 r. czyta-
my m.in.: „Założenie szkoły 

publicznej przez podmiot nie-
publiczny ma stanowić jedynie 
korzystne uzupełnienie sieci 
szkół w danej miejscowości”.

Związkowcy protestują też 
przeciwko formie polemiki ze 
strony magistratu.

„Za zniesławiający uzna-
jemy atak na podmiotowość 
Komisji Międzyzakładowej 
Pracowników Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „Solidarność”, 
między innymi w publicznych 
wypowiedziach Zastępcy Pre-
zydenta Miasta Gdańska ds. 
polityki społecznej oraz w li-
ście skierowanym przez Pre-
zydenta Miasta Gdańska do 
uczniów, rodziców i pracowni-
ków szkoły z dnia 10.04.2017 
r. Stawianie zarzutów, że bro-
nimy związkowych przywile-
jów – tym bardziej w mieście, 
kolebce powstania NSZZ 
„Solidarność”, uznajemy za 
niedopuszczalne. Podobnie 
oceniamy sformułowania do-
tyczące zamachu na Patrona 
Szkoły, który przecież nadal 
może patronować szkole nie-
zależnie od organu prowadzą-
cego. Zarzucanie politycznego 
wymiaru decyzji Pomorskiej 
Kurator Oświaty jest również 
wielkim nieporozumieniem, 
ponieważ decyzja ta zapadła na 
podstawie wyroków sądowych 
z roku 2015 oraz dokumentów 
złożonych przez spółkę z o.o. 
przy staraniu się o uzyskanie 
pozwolenia na prowadzenie 
szkoły. Okazuje się, że do-
kumentacja była niepełna, 
nie spełniała więc wymogów 
zawartych w s tosownym 
rozporządzeniu” – czytamy 
w oświadczeniu Komisji Mię-
dzyzakładowej „Solidarności” 
oświatowej.

„Solidarność” apeluje o na-
prawienie skutków nieprawnej 
decyzji.

– Apelujemy do prezydenta 
Gdańska o przejęcie do prowa-
dzenia Szkoły Podstawowej 
w Kokoszkach i zapewnienie 
jej spokojnego funkcjonowania 
od 1 września 2017 roku jako 
szkoły samorządowej (umoż-
liwia to par. 6 ust. 2 umowy 
najmu lokalu użytkowego przy 
ul. Azaliowej 18 z 4 kwietnia 
2014 r., jedynie z warunkiem 
miesięcznego okresu wypo-
wiedzenia). Oświadczamy, 
że nic nie zagraża dalszemu 
istnieniu szkoły. Zwracamy 
uwagę, że przedłużanie nie-
pewnej sytuacji dotyczącej 
szkoły nie służy środowisku 
szkolnemu związanemu z pla-
cówką. Stąd oczekujemy także, 
że zatrudnienie w tej szkole za-
chowają w pierwszej kolejno-

ści nauczyciele, pracownicy 
administracji i obsługi, którzy 
obecnie w niej pracują, że ofer-
ta szkoły zostanie utrzymana, 
a dyrektor szkoły może stanąć 
do konkursu zgodnie z prawem 
oświatowym – oświadczyła 
Bożena Brauer.

Oświatowa organizacja 
związkowa, której jest ona 
liderem, liczy w Gdańsku 1,6 
tysiąca członków.

Krzysztof Dośla, przewod-
niczący Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”, przypo-
mniał, że już 8 września 2014 r. 
Zarząd Regionu poparł działa-
nia Komisji Międzyzakładowej 
Pracowników Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku w sprawie przekaza-
nia podmiotowi niepublicznemu 
nowej szkoły w Kokoszkach 
wybudowanej za 36 milionów 
złotych z budżetu miasta, a nazy-
wanie takiego rozwiązania inno-
wacyjnym modelem zarządzania 
jest zabiegiem propagandowym, 
mającym zwieść mieszkańców 
Gdańska.

– Upowszechnienie takich 
praktyk może doprowadzić 
do zmiany modelu systemu 
oświaty i może prowadzić do 
przyjęcia modelu sprzecznego 
z postanowieniami konstytu-
cji. Stoimy na stanowisku, że 
coś, co powstało z rażącym 
naruszeniem prawa, nie bę-
dzie, w myśl ideologicznych 
założeń, metodą faktów do-
konanych, legalizowane. Jako 
związek apelujemy do władz 
Gdańska, by zechciały prze-
strzegać prawa i naprawiły 
zło wyrządzone naruszeniem 
prawa. Za to spotykamy się 
z inwektywami. Te działania, 
naruszające konstytucję, pod-
jęto w Gdańsku, w którym 
świętowano jubileusz Trybu-
nału Konstytucyjnego – przy-
pomniał Krzysztof Dośla.

Wojciech Książek, prze-
wodniczący Regionalnej Sekcji 
Oświaty, uważa, że w Gdańsku 
doszło do naruszenia zasady 
prawnej dotyczącej edukacji:

– Szkoły niepubliczne mają 
być uzupełnieniem oferty pu-
blicznej, a nie funkcjonować 
zamiast sfery publicznej. Jedy-
na szkoła na potężnym osiedlu 
została przekazana do prowa-
dzenia pomiotowi prywatnemu 
i zachwiała równowagę między 
samorządem a państwem. Oto 
buduje się budynek szkoły, 
zmienia się nazwę na lokal 
użytkowy, aby odzyskać VAT. 
Oczekujemy, że prezydent 
Gdańska podejmie decyzję 
o usamorządowieniu szkoły.

Artur S. Górski
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CORAZ WIĘCEJ PRACY

wynagradzaną tak jak w pań-
stwach Europy Zachodniej.

Trzeba również pamiętać, 
że oficjalne dane mówią o bez-
robociu rejestrowanym. Aby 
przedstawić pełną sytuację na 
rynku pracy, należy zatem do 
1,3 mln osób bez zatrudnienia, 
zarejestrowanych w urzędach 
pracy, dodać około 2,5 mln 
Polaków, którzy w poszuki-
waniu godnej pracy wyjechali 
poza granice kraju oraz te oso-
by, które się nie rejestrują, na 
przykład pracując „na czarno”. 
W tym ostatnim przypadku sza-
cunki mówią o od 500 tysięcy 
do nawet 2 milionów osób!

Po stronie 
pracowników

Można wskazać wiele czyn-
ników, które doprowadziły do 
obecnej, mimo wszystko do-
brej sytuacji na rynku pracy. 
Prawo i Sprawiedliwość star-
towało jesienią 2015 r. z pu-
łapu 9,6 proc., a zatem można 
z grubsza przyjąć, że w okresie 
dotychczasowych rządów Be-
aty Szydło bezrobocie spada 

w tempie jednego procenta 
rocznie. Można to tłumaczyć 
rozwojem gospodarczym, ale 
też propracowniczym nasta-
wieniem obecnego obozu rzą-
dowego, w przeciwieństwie do 
skrajnie liberalnych przekonań 
ekipy PO-PSL. 

Zmienia się filozofia ca-
łego rynku pracy nad Wisłą 
– od dyktatu pracodawców 
do rynku pracownika. Pod-
niesienie płacy minimalnej, 
wprowadzenie instytucji mi-
nimalnej stawki godzinowej 
dla osób zatrudnionych na 
podstawie umów zleceń i tzw. 
samozatrudnionych, a na-
wet wprowadzenie programu 
„Rodzina 500+” – to wszyst-
ko zmusza pracodawców do 
większego szacunku dla pra-
cy rąk i umysłów oferowa-
nych przez ich pracowników. 
Wbrew obawom sceptyków, 
takie działania nie doprowa-
dziły do masowych zwolnień. 
Okazało się, że przedsiębiorcy 
mają środki, aby płacić tej sa-
mej lub nawet większej liczbie 
pracowników wyższe niż do-
tychczasowe pensje.

POMOC DLA BEZROBOTNYCH

831,10 zł – podstawowy zasiłek dla bezrobotnych 

997,40 zł – stypendium dla bezrobotnego w okresie 
odbywania szkolenia 

415,60 zł – dodatek aktywizacyjny 

25 313,52 zł – środki dla bezrobotnego na podję-
cie działalności gospodarczej V
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STOPA BEZROBOCIA W POLSCE
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Rosną wynagrodzenia, pracodawcy wzbogacają swoje propozycje dla pracowników 
o różnego typu świadczenia pozapłacowe, na witrynach sklepów i punktów usługowych 
powszechnie pojawiają się ogłoszenia o wolnych „od zaraz” miejscach pracy, lawinowo 
wręcz rośnie liczba pracowników z zagranicy, głównie ze Wschodu. A przede wszystkim 
bezrobocie utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie. Czy w Polsce mamy już rynek 
pracownika?

WALKA Z BEZROBOCIEM
Nie ma lepszego sposobu na walkę z bezrobociem niż 
długotrwały i zrównoważony rozwój gospodarczy. Jednak 
niezależnie od aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej 
konieczne są także inne formy przeciwdziałania bezrobociu, 
w tym aktywność instytucji państwowych. W Polsce Fundusz 
Pracy co roku przeznacza kilkanaście miliardów złotych na 
takie działania, jak: stypendia stażowe, stypendia dla osób 
bezrobotnych, jednorazowe środki na podjęcie działalności 
gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia i doposaże-
nia stanowisk pracy, prace interwencyjne i roboty publiczne, 
szkolenia (prowadzone także przez Krajowy Fundusz Szkole-
niowy), bony na zatrudnienie i zasiedlenie.

W trakcie rządów PO-PSL Polska znajdowała się na ostatnim 
miejscu w Unii Europejskiej pod względem wydatków na wal-
kę z bezrobociem. Stanowiły one zaledwie 1,5 proc. wszyst-
kich wydatków przeznaczanych na cele społeczne. W tym 
czasie średnia dla całej UE wynosiła 5,6 procent. Dlatego 
NSZZ „Solidarność” opowiada się za zmianami w publicznym 
systemie aktywizacji zawodowej ludności. Związek postu-
luje m.in. wprowadzenie do szkół nauki planowania kariery 
i poszukiwania pracy oraz większego wpływu przedstawicieli 
pracowników i pracodawców na kierunki działań Funduszu 
Pracy.

Reformę instytucji rynku pracy planuje rząd. Zgodnie z pro-
jektami, które wkrótce mają trafić do konsultacji społecznych, 
od 2018 r. wszystkie urzędy pracy mają zostać włączone 
do systemu administracji państwowej, co ma prowadzić do 
większej efektywności i elastyczności działań.

ŹR
Ó

D
ŁO

: 
PR

A
CA

.G
O

V.
PL

bezrobocia ponownie spadła 
do poziomu 8,2 procent. We-
dług metodologii Eurostatu 
bezrobocie w Polsce jest jesz-
cze niższe – w grudniu 2016 
r. wyniosło 5,4 proc., co dało 
nam 7. pozycję w Unii Euro-
pejskiej (za Czechami, Niem-
cami, Maltą, Wielką Brytanią 
i Holandią).

Niezależnie od drobnych 
sezonowych wahań bezrobo-
cie oscylujące wokół 8 pro-
cent (trzymając się polskiej 
metodologii) oznacza najlepszą 
sytuację od roku 1991, gdy roz-
poczęto badania statystyczne 
rynku pracy według nowej me-
todologii. Wprawdzie w stycz-
niu 1990 r. oficjalnie bezrobo-
cie w Polsce prawie nie istniało 
(0,3 procent), ale wynikało to 
oczywiście z odziedziczonego 
po PRL przymusu pracy (przy-
najmniej na papierze), a nie 
realnej sytuacji w gospodarce. 
Przypomnijmy przy tej oka-
zji, że najwyższe bezrobocie 
panowało w Polsce w lutym 
2003 roku – stopa bezrobocia 
wyniosła wtedy 20,7 procent! 
Jeśli wierzyć liczbom, mamy 
zatem najlepszą sytuację na 
rynku pracy w historii III 
Rzeczpospolitej. Oczywiście 
nie oznacza to, że każdy od 
razu znajdzie wymarzoną pracę 
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Of ic ja lne  s ta tys tyki 
pozwalają na optymi-
styczne diagnozy. We-

dług danych Głównego Urzędu 
Statystycznego na koniec lute-
go 2017 r. stopa bezrobocia 
rejestrowanego w skali całej 
Polski wyniosła 8,5 procent. 
W urzędach pracy zarejestro-
wanych było 1,383 mln osób 

bez zatrudnienia. To bardzo 
dobry wynik, mimo że nieco 
wyższy od rekordowo niskiego 
wskaźnika 8,2 proc. osiągnię-
tego w październiku i listopa-
dzie 2016 roku. Tym bardziej 
że pierwsze szacunkowe dane 
Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej wskazu-
ją, iż w marcu 2017 r. stopa 
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Puck
10,6%

Wejherowo
9,7% Gdynia m.p. 3,8%

Gdańsk m.p. 3,8%

Malbork 15,8%

Pruszcz Gd.
5,8%

Tczew
8,3%

Nowy Dwór Gd.
16,7%

Kościerzyna
9%

Kartuzy
4,8%

Bytów
13,5%

Chojnice
12,6%

Człuchów
16,1%

Starogard Gd.
7,8% 

Kwidzyn
8,9%

Słupsk m.p. 6,1%
Lębork
11,5%

Sztum
14,9%

pow. słupski
12,4%

Sopot m.p. 2,8%

Pomorskie na plus
Pozytywne informacje z ryn-

ku pracy dotyczą nie tylko całe-
go kraju, ale także województwa 
pomorskiego. Na koniec lutego 
2017 r. stopa bezrobocia w na-
szym regionie była niższa o po-
nad jeden procent niż przeciętna 
krajowa – wyniosła 7,4 procent. 
Lepszym wynikiem mogły się 
pochwalić w tym czasie tylko 
województwa wielkopolskie 
(5,2 proc.), śląskie (6,8 proc.) 
i mazowieckie (7,3 proc.). Po-
morze nieznacznie, ale jednak, 
wyprzedziło nawet tak dobrze 
rozwijający się od lat region jak 
Dolny Śląsk (7,5 proc.). Na dru-
gim biegunie w lutym 2017 r. 
najgorzej sytuacja prezentowa-
ła się tradycyjnie w wojewódz-
twach tzw. ściany wschodniej: 
warmińsko-mazurskim (14,7 
proc. stopy bezrobocia), pod-
karpackim (11,8 proc.) i świę-
tokrzyskim (11,3 proc.). Wyso-
kie bezrobocie utrzymywało się 
także w województwie kujaw-
sko-pomorskim (12,4 proc.). Co 
charakterystyczne, nawet w re-
gionach o najniższym bezrobo-
ciu wyróżniają się pozytywnie 
subregiony o największym 
uprzemysłowieniu (na przy-
kład na Śląsku Bielsko-Biała 
i Tychy).

Wróćmy jednak na Pomo-
rze. Regionalna stopa bezro-
bocia na poziomie 7,4 proc. to 
wprawdzie o 0,1 proc. mniej 
niż miesiąc wcześniej i aż o 1,9 
proc. mniej niż rok wcześniej, 

7 proc. – stopa bezrobocia w marcu 2017 r.*)

7,4 procent – stopa bezrobocia w lutym

9822 – liczba oferowanych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej

65 464 – zarejestrowanych osób bezrobotnych

Źródło: Dane WUP Gdańsk za luty 2017 r.
*) Dane szacunkowe Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

BEZROBOCIE NA POMORZU: DANE Z LUTEGO 2017 R.

ale i tak oznacza w praktyce 
dokładnie 65 464 osoby, które 
nie mogą znaleźć pracy. I to 
pomimo faktu, że w drugim 
miesiącu roku 2017 w ramach 
zwolnień grupowych zwol-
niono tylko 32 osoby, a pra-
codawcy oferowali ponad 9,8 
tysiąca miejsc pracy i miejsc 
aktywizacji zawodowej (o bli-
sko 16 proc. więcej niż miesiąc 
wcześniej i 25 proc. niż rok 
wcześniej).

Na szczęście najnowsze 
(podkreślmy – szacunkowe) 
dane Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej za 
marzec 2017 r. wskazują jednak 
na dalszy spadek bezrobocia na 
Pomorzu do 7 procent (około 
62 tys. osób bezrobotnych).

Łyżka dziegciu

W tej beczce miodu, jaką 
powoli stają się ogólnopolski 

i pomorski rynek pracy, znala-
zła się zatem – i wcale nie taka 
mała – łyżka dziegciu. Dla-
czego pracodawcy – szukają-
cy rąk do pracy z jednej strony 
– i osoby szukające zatrudnie-
nia z drugiej – nie zawsze się 
spotkają?

Po pierwsze, wynika to 
z posiadanych kompetencji 
i wieku. Z szacunków Wo-
jewódzkiego Urzędu Pracy 
w Gdańsku wynika, że na 
Pomorzu liczba miejsc pracy 
będzie rosła co najmniej do 
2020 roku. Oznacza to, że bez 
problemu znajdą zatrudnienie 
osoby posiadające konkretny 
zawód (po szkole branżowej 
lub technikum) oraz absol-
wenci wyższych uczelni (cho-
ciaż nie w przypadku każdego 
kierunku). W najtrudniejszej 
sytuacji na pomorskim rynku 
pracy będą w najbliższych la-

tach osoby bez wyuczonego 
konkretnego „fachu” – absol-
wenci liceów ogólnokształcą-
cych i szkół zawodowych lub 
technicznych, które jednak 
nie przystąpiły do egzaminów 
zawodowych. Potwierdzają 
to statystyki – blisko połowa 
pomorskich bezrobotnych to 
osoby bez kwalifikacji zawo-
dowych lub bez doświadczenia 
zawodowego.

A więc w tym przypadku 
nie „matura i chęć szczera”, 
lecz dobry dyplom zrobi z 
nas atrakcyjne osoby na rynku 
pracy. Trudniej znaleźć pracę 
osobom starszym (28 proc. za-
rejestrowanych w pomorskich 
urzędach pracy to osoby w wie-
ku 50+) i kobietom (58 proc.). 
Martwi fakt, że aż 46,3 proc. 
osób bez pracy na Pomorzu to 
tzw. długotrwale bezrobotni.

Po drugie, niezmiennie 
utrzymuje się duże zróżnicowa-
nie terytorialne poziomu bez-

ewentualnego dojazdu do pracy 
do Gdańska, Gdyni bądź Sopo-
tu. Po drugie, ich miejscowości 
korzystają z gospodarczej sy-
nergii i rozwoju aglomeracji 
trójmiejskiej. Nie dziwi więc, 
że stopa bezrobocia w powie-
cie kartuskim wynosi 4,8 proc., 
gdańskim – 5,8 proc., a tczew-
skim – 8,3 procent.

Dużo trudniej o znalezienie 
pracy na peryferiach woje-
wództwa pomorskiego. W po-
wiecie człuchowskim bezrobo-
cie na koniec lutego 2017 roku 
wyniosło 16,1 proc., malbor-
skim – 15,8 proc., sztumskim – 
14,9 proc., a bytowskim – 13,5 
procent. Z drugiej strony, naj-
wyższe bezrobocie na Pomorzu 
(aż 16,7 proc.) zanotowano w 
stosunkowo bliskim Trójmiasta 
powiecie nowodworskim.

Pozytywnie na szczęście 
można ocenić to, że spośród 
dwudziestu pomorskich po-
wiatów w lutym 2017 r. liczba 
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Coraz liczniejszą grupę na polskim, w tym i pomorskim 
rynku pracy, stanowią pracownicy zza wschodniej granicy. 
Przypomnijmy, że obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Moł-
dawii, Rosji i Ukrainy mogą podejmować pracę w Polsce bez 
obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę, w okresie do 
6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Takie zatrudnienie 
odbywa się na podstawie „oświadczenia o zamiarze powie-
rzenia pracy cudzoziemcowi”, złożonego przez polskiego 
pracodawcę i zarejestrowanego w powiatowym urzędzie 
pracy. Proces ten nie podlega kontroli.
Lawinowy wręcz przyrost liczby pracowników zza wschodniej 
granicy zanotowano od 2015 roku, w którym liczba obcokra-
jowców pracujących na podstawie oświadczeń pracodawców 
wyniosła ponad 780 tysięcy. Szacuje się, że w tym roku może 
przekroczyć granicę jednego miliona.
Ponad 90 proc. z zatrudnianych w ten sposób obcokrajow-
ców to Ukraińcy. Niestety, większość z nich, jak wykazały 
kontrole Państwowej Inspekcji Pracy, jest zatrudniana na 
podstawie umów cywilnoprawnych lub wręcz na czarno. 
Zaledwie w co dwudziestym przypadku zbadanym przez PIP 
obcokrajowiec zatrudniony był na podstawie umowy 
o pracę!
To pokazuje, że chociaż napływ pracowników ze Wschodu 
pozwala uzupełniać braki na polskim rynku pracy w nie-
których zawodach (takich jak pomoce domowe, tynkarze, 
kierowcy samochodów ciężarowych, zbrojarze, wykrawacze 
mięsa, spawacze, glazurnicy, pomocniczy robotnicy budow-
lani, cieśle i operatorzy maszyn do przetwórstwa mięsa), 
to niesie ze sobą także ryzyko nieuczciwej konkurencji 
i obniżenia standardów (w tym płacowych) zatrudnienia w 
Polsce. Tymczasem rynek pracy nad Wisłą potrzebuje czegoś 
zupełnie odwrotnego – ucywilizowania i podniesienia stan-
dardów. To z kolei wymaga większej kontroli nad warunkami 
zatrudniania pracowników z zagranicy.

robocia na Pomorzu. Najlepsza 
sytuacja występuje w dużych 
miastach – w Sopocie stopa 
bezrobocia wynosi jedynie 2,8 
proc., a tylko nieco wyższa 
jest ona w Gdańsku i Gdyni 
(3,8 proc.) oraz w Słupsku (6,1 
proc.). To tendencja ogólno-
polska. Najniższe bezrobocie 
w skali kraju występuje w Po-
znaniu (2 proc.), w Warszawie 
wynosi – podobnie jak w So-
pocie – 2,8 procent.

W dobrej sytuacji na rynku 
pracy znajdują się mieszkańcy 
powiatów znajdujących się bli-
sko Trójmiasta. Po pierwsze, 
mają oni lepsze logistyczne 
i infrastrukturalne możliwości 

osób bez pracy spadła w aż 
szesnastu przypadkach, a wzro-
sła tylko w czterech. Poszybo-
wały także w górę pozostałe 
wskaźniki na pomorskim rynku 
pracy – przeciętne wynagro-
dzenie (do 4525,17 zł brutto) 
i zatrudnienie (316 172 osoby) 
w sektorze przedsiębiorstw.

Pracy zatem na Pomorzu 
nie brakuje. Musimy teraz za-
dbać o to, by regułą stało się, 
że jest ona godnie opłacana, 
wykonywana w bezpiecznych 
warunkach i bez łamania lub 
obchodzenia prawa.

Adam Chmielecki
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HISTORIA

Falę protestów po kilku la-
tach apatii, gdy wydawało 
się, że opozycja dogory-

wa, rozpoczął 24 kwietnia 1988 
r. strajk komunikacji miejskiej 
w Bydgoszczy i Inowrocławiu 
przeciwko podwyżce cen.

26 kwietnia 1988 r. wy-
buchł strajk w Kombinacie 
Hutniczym im. Lenina. Poza 
postulatami płacowymi prote-
stujący zażądali przyjęcia do 
pracy zwolnionych działaczy 
NSZZ „Solidarność”.

29 kwietnia na dwa dni 
zastrajkował kombinat me-
talurgiczny w Stalowej Woli 
z postulatem legalizacji „So-
lidarności”. Hutę następnego 
dnia otoczyły kordony ZOMO. 
Protest wygasł, ale w sierpniu 

emisariusz Episkopatu Polski, 
i Aleksander Hall.

Stoczniowcy zażądali pod-
wyżki płac, legalizacji „Soli-
darności”, zwolnienia więźniów 
politycznych, przywrócenia do 
pracy zwolnionych kolegów 
oraz nierepresjonowania straj-
kujących. Strajkowało niespełna 
dwa tysiące stoczniowców. Do-
magali się ponownej rejestracji 
„Solidarności”. Młodzi stocz-
niowcy stojący w proteście na 
dachach hal od strony ul. Jana 
z Kolna pozostają symbolem 
bezkompromisowej walki 
o prawa pracownicze.

KKW NSZZ „Solidarność” 
wydała oświadczenie popie-
rające strajkujących. Podobne 
stanowisko zajęła Konferencja 

Wiosna „Solidarności” 
Po podwyżkach cen z lutego 1988 roku w kraju rosło na-
pięcie. Na fali ekonomicznego niezadowolenia wróciła idea 
walki o prawo do zrzeszania się, czyli de facto o NSZZ „Soli-
darność”. Na czele protestu stanęli młodzi robotnicy, którzy 
nie uczestniczyli w strajkach 1980 roku. Protesty wsparli 
studenci z podziemnego Niezależnego Zrzeszenia Studen-
tów. Chcieli mieć swój Sierpień.

cego przez czas stanu wojennego 
i po nim w podziemiu, ujawniła 
się strajkiem studenckim m.in. 
na Uniwersytecie Gdańskim 
i Politechnice Gdańskiej. Budy-
nek Wydziału Humanistycznego 
UG okupowało kilkuset studen-
tów wspieranych przez kilku 
nauczycieli akademickich.

Strajk prowadzony w luźnej, 
wiecowej atmosferze załamał się 

1988 r. w Hucie Stalowa Wola 
wybuchł jeden z największych 
strajków gorącego lata, które 
w efekcie doprowadziły do 
Okrągłego Stołu.

W atmosferze napięcia prze-
biegały niezależne demonstracje 
pierwszomajowe. Wychodzą-
cych z nabożeństwa w bazylice 
św. Brygidy w Gdańsku zaata-
kowała milicja.

2 maja 1988 r. ogłoszono 
strajk w Stoczni Gdańskiej im. 
Lenina. Istotną rolę odegrali 
w nim młodzi stoczniowcy, 
dominowali 20- i 30-latkowie. 
Na czele strajku stanął 29-let-
ni spawacz Jan Stanecki, a na-
stępnie na przewodniczącego 
wybrano Alojzego Szablew-
skiego. Wśród doradców Ko-
mitetu Strajkowego byli m.in.: 
Jarosław i Lech Kaczyńscy, 
Tadeusz Mazowiecki, jako 

Plenarna Episkopatu Polski. 4 
maja do Nowej Huty i Stoczni 
Gdańskiej przybyli z mediacją 
wysłannicy Episkopatu.

W Krakowie, Wrocławiu, 
Gdańsku, Lublinie i innych 
miastach akademickich ujaw-
niło się środowisko podziem-
nego Niezależnego Zrzeszenia 
Studentów, pierwszej nieza-
leżnej organizacji studenckiej 
w Europie Wschodniej. Dzisiaj 
ludzie NZS są po różnych stro-
nach politycznej barykady.

Początków NZS można do-
szukać się w Studenckim Komi-
tecie Solidarności, powołanym po 
niewyjaśnionej śmierci studenta 
Stanisława Pyjasa, znalezionego 
przed juwenaliami w 1977 r. na 
posadzce staromiejskiej kamienicy 
przy ul. Szewskiej w Krakowie.

Reaktywacja Niezależnego 
Zrzeszenia Studentów, działają-

na wieść o brutalnym rozbiciu 
przez ZOMO nocą z 4 na 5 maja 
1988 r. strajku w Hucie im. Lenina 
w Nowej Hucie. Mediacji z sze-
fami gdańskiego WUSW podjął 
się wówczas biskup ks. Tadeusz 
Gocłowski. To on przekonał gen. 
Jerzego Andrzejewskiego, by 
strajk rozwiązać pokojowo. Strajk 
wygasł 6 maja.

Strajk w Stoczni Gdańskiej 
zakończył się 10 maja prze-
marszem i mszą św. w koście-
le św. Brygidy, bez porozumie-
nia i bez uzyskania żadnych 
ustępstw władzy.

Wiosenna fala protestów 
przyczyniła się mimo to do 
przygotowania porozumie-
nia między władzą a częścią 
opozycji. Za rok poszliśmy 
do wolnych w 35 procentach 
wyborów.

(asg)

Koniec strajku w Stoczni Gdańskiej. Maj 1988 r. Drugi od prawej – śp. Alojzy Szablewski.

2 maja 1988 r. 
ogłoszono strajk 
w Stoczni Gdańskiej 
im. Lenina. Istotną 
rolę odegrali w nim 
młodzi stoczniowcy, 
dominowali 20- i 30-
latkowie. Na czele 
strajku stanął 29-
letni spawacz Jan 
Stanecki, a następnie 
na przewodniczącego 
wybrano Alojzego 
Szablewskiego. 
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Żołnierz Armii Krajowej, jeden z historycznych lide-
rów „Solidarności” w Stoczni Gdańskiej, uczestnik 
protestu w sierpniu 1980 r. i przewodniczący stocz-
niowych komitetów strajkowych w maju i sierpniu 
1988 r., zmarł 30 kwietnia 2017 r. w wieku 91 lat.

Alojzy Szablewski urodził się 4 lipca 1925 r. w Tcze-
wie. Jako żołnierz AK walczył w powstaniu war-
szawskim. Po wojnie kilka lat służył w wojsku, z któ-

rego w 1950 r. został wyrzucony jako „fanatyk religijny”. 
Co ciekawe, maturę zdał… dwukrotnie. Gdy na pierwszym 
świadectwie dojrzałości wbito mu pieczątkę „wróg Polski 
Ludowej”, aby dostać się na studia, zdobył drugie.

Przyjechał do Gdańska, gdzie został już do końca życia. 
Ukończył Wydział Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej 
i od 1952 r. aż do przejścia na emeryturę w 1990 r. praco-
wał jako projektant w biurze projektowo-konstrukcyjnym 
Stoczni Gdańskiej. Uczestniczył w kolejnych protestach 
w latach 1970, 1976 i 1980. Po wprowadzeniu stanu wojen-
nego w grudniu 1981 r. stanął na czele zakładowego komitetu 
strajkowego w Stoczni Gdańskiej. Jak wspominał w rozmo-
wie z „Magazynem Solidarność”, nie mógł „zdezerterować”: 
„Żona wybuchnęła płaczem. Chciała, żebym się ratował, 
nie rozumiała mojej decyzji. Przekonałem ją, że jako prze-
wodniczący stoczniowej »S« nie mogę się ukrywać. To by-
łaby dezercja. W stoczni były związkowe dokumenty, sztan-
dar, inne materiały, ktoś musiał to zabezpieczyć. I tak w nocy 
trafiłem do stoczni”. Strajk po kilku dniach został brutalnie 
stłumiony przez ZOMO, a Szablewski został aresztowany 
i skazany na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu.

Gdy w 1988 r. wybuchła kolejna fala solidarnościowych pro-
testów, ich siłę napędową stanowili młodzi robotnicy. Szukali 
przewodników, autorytetów wśród bardziej doświadczonych ko-
legów. Na przewodniczącego Komitetu Strajkowego w Stoczni 
Gdańskiej wybrano właśnie Alojzego Szablewskiego.

– Poznałem go dobrze w czasie strajków w maju i sierpniu 
1988 roku – wspomina Karol Guzikiewicz, w 1988 r. najmłod-
szy członek komitetu strajkowego, obecnie wiceprzewodniczą-
cy stoczniowej „S” – Dla nas, nowego pokolenia stoczniow-
ców, był autorytetem. Ja wychowywałem się bez ojca, więc dla 
mnie w pewien sposób spełniał także i tę rolę. Lubił i doceniał 
nas. Myślę, że przypominaliśmy mu czasy jego młodości, gdy 
walczył w szeregach Armii Krajowej. Był odważny, ale też 
rozważny i odpowiedzialny. Robotnicy zawsze go szanowali 
i uważali za swojego, chociaż był inżynierem, „białym kołnie-
rzykiem”. Zawsze miał bardzo dobry kontakt z młodzieżą, któ-
rej opowiadał o stoczni i „S”. Najważniejsze dla niego zawsze 
było dobro Polski. Będzie go nam brakowało.

W latach 1991–1993 Alojzy Szablewski był posłem na 
Sejm RP. Za swoją antykomunistyczną działalność został 
wyróżniony m.in. odznaką Zasłużony dla Stoczni Gdańskiej, 
Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia 
Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

Adam Chmielecki

Odszedł 
Alojzy 
Szablewski
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SPOŁECZEŃSTWO

Ja k  ł a t w o  z a u w a ż y ć , 
wszystkie tematy dotyka-
ły szeroko pojmowanych 

spraw społecznych. W stano-
wisku dot. roli budownictwa 
społecznego i spółdzielczego 
w zaspokajaniu potrzeb miesz-
kaniowych osób niezamożnych 
członkowie WRDS podkreślili 
rolę spółdzielni mieszkanio-
wych na rynku budowlanym. 
W kontekście wciąż niskiej za-
możności Polaków, w efekcie 
której większości z nas nie stać 
na kupno mieszkania własno-
ściowego od dewelopera, oraz 
niedoboru mieszkań na wyna-
jem, wspieranie budownictwa 
czynszowego staje się jednym 
z priorytetów. Tymczasem 
w ostatnich latach działalność 
spółdzielni była traktowana co 
najmniej po macoszemu.

W stanowisku ws. działal-
ności publicznej i prywatnej 
w zakresie zapewnienia cało-
dobowej opieki w wojewódz-
twie pomorskim członkowie 
WRDS wskazali na koniecz-
ność podniesienia standardów 
w placówkach prowadzących 
tego typu działalność, zarów-
no w zakresie warunków by-
towych i jakości opieki, jak 
i warunków zatrudnienia pra-
cowników. Dotyczy to zwłasz-
cza prywatnych placówek opie-
ki całodobowej. „Tradycyjne” 
domy pomocy społecznej 
prowadzone są głównie przez 
samorządy i nieprawidłowości 
jest w nich znacznie mniej. 
W związku ze starzeniem się 
społeczeństwa rada podkreśliła 
również konieczność podwoje-
nia w najbliższych latach licz-

by dostępnych miejsc w pla-
cówkach opiekuńczych.

W stanowisku ws. funkcjo-
nowania rynku wydawnictw 
oświatowych WRDS zapropo-
nowała wprowadzenie takiego 
podziału kwot dotacji państwo-
wych na zakup podręczników 
szkolnych, który nie faworyzo-
wałby największych wydawców 
kosztem wydawnictw mniej-
szych i specjalistycznych, któ-
re wzbogacają ofertę podręcz-
nikową. Wszystkie stanowiska 
zostały przyjęte jednogłośne.

„Solidarność” podczas spo-
tkania WRDS reprezentowali: 
Krzysztof Dośla (przewodni-
czący rady w bieżącym roku) 
i Bogdan Olszewski z Zarządu 
Regionu Gdańskiego, przewod-
niczący Regionu Słupskiego 
Stanisław Szukała oraz prze-
wodniczący Podregionu Kwi-
dzyńskiego Zbigniew Koban. 
Kolejne posiedzenie WRDS 
zaplanowano na 25 maja br., 
a jego głównym tematem bę-
dzie sytuacja w oświacie.

(ach)

WRDS  
o problemach społecznych

Rola budownictwa społecznego i spółdzielczego, działalność 
domów pomocy społecznej i placówek całodobowej opieki 
oraz zmiany na rynku wydawnictw szkolnych – to tematy, 
którymi zajęła się Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 
w Gdańsku na spotkaniu 27 kwietnia 2017 r. w siedzibie 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Nie tylko Święto Flagi, ale także Dzień Polonii i Polaków za 
Granicą obchodziliśmy 2 maja. O tym, jak ważne jest to świę-
to, przekonują chociażby liczby – poza granicami Polski miesz-
ka około 20 milionów osób przyznających się do polskich 
korzeni. Można zatem powiedzieć, że poza ojczyzną mieszka 
jedna trzecia naszych rodaków. Często z wyboru, ale równie 
często z powodu trudnych i burzliwych polskich dziejów.

Zwłaszcza na dawnych Kresach Wschodnich II RP można wciąż 
znaleźć wielu Polaków, którzy potrzebują naszej pomocy. Jedną z 
organizacji na Pomorzu, które niosą taką pomoc, jest Stowarzysze-
nie Traugutt.org z Pruszcza Gdańskiego. Jego członkowie i sympa-
tycy już kolejny raz organizują akcję „Nie jest kolorowo”. Jej celem 
jest zbiórka przyborów szkolnych dla polskich dzieci na Białorusi, 
Litwie i Ukrainie. Pomorscy wolontariusze pozyskali pomoc rów-
nież z Węgier i wspólnie udali się na zachodnią Ukrainę. Transport 
z Pruszcza Gdańskiego zawierał tym razem około 250 kilogramów 
darów zebranych dotychczas na Pomorzu (materiałów papierni-
czych, przyborów szkolnych, pomocy naukowych, puzzli oraz 

gier planszowych). Ze zbliżonym wagowo bagażem przyjechali 
Węgrzy i wspólnie z Polakami udali się do Lwowa na spotkanie 
z pierwszą polską placówką edukacyjną. Była nią szkoła, gdzie 
prowadzi się zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach szkółki so-
botnio-niedzielnej „Ucz się polskiego”.

W Stryju, kolejnym punkcie na trasie wyprawy, odwiedzili 
Przedszkole przy Centrum Dydaktyczno-Wychowawczym św. 
Zygmunta Gorazdowskiego dla Dzieci i Sierot, które prowadzone 
jest przez Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa. Siostry Teona i 
Natalia zajmują się opieką nad maluchami i krzewią wśród nich 
polskość.

Szkoła Polskiej Mniejszości Narodowej, która działa przy 
Ogólnokształcącej Średniej Szkole I-III st. nr 1 w Stryju, to ko-
lejna placówka, której uczniowie zostali obdarowani upominkami 
i rozmaitymi przyborami. W stolicy Zakarpacia Użhorodzie dary 
zostały przekazane Halinie Wakarowej, trafią one do podopiecz-
nych Towarzystwa Kultury Polskiej Zakarpacia im. Gniewy Wo-
łosiewicz.

Ta cenna i wartościowa akcja wolontariuszy z Pruszcza Gdań-
skiego zasługuje na szacunek i uznanie. Wszystkich chętnych za-
praszamy na stronę stowarzyszenia, gdzie można uzyskać wszelkie 
potrzebne informacje o formach wsparcia i pomocy w akcji – nie 
tylko w Dniu Polonii i Polaków za Granicą.

Dzień Polonii i Polaków 
za Granicą. Pamiętajmy 
o rodakach 

Stowarzyszenie Traugutt z Pruszcza Gdańskiego.

Członkowie stowarzyszenia z młodzieżą polską na Ukrainie.

Dziedziczenie środków 
zgromadzonych w OFE
Zasadą jest, że jeśli osoba 

ubezpieczona w OFE nie 
dożyje wieku emerytalne-

go, to środki zgromadzone na 
koncie podlegają wypłacie zgod-
nie z zasadami określonymi w art. 
131 ustawy z 28 sierpnia 1997 r. 
o organizacji i funkcjonowaniu 
funduszy emerytalnych. Jeżeli 
członek funduszu w chwili śmier-
ci pozostawał w związku małżeń-
skim, fundusz dokonuje wypłaty 
połowy środków zgromadzonych 
na rachunku zmarłego małżonka 
(art. 131 ust. 1 ustawy).

Jeżeli zaś małżonek nie miał 
rachunku w OFE, fundusz, do 

którego należał zmarły, otwie-
ra mu taki rachunek (art. 128 
ustawy).

Ustawodawca przyznał 
członkom OFE prawo zadys-
ponowania tylko (tzw. swoją) 
połową zgromadzonych środ-
ków. Druga natomiast (należna 
małżonkowi z tytułu wspólno-
ści majątkowej) ma pozostać 
w systemie. Jeśli osoba upraw-
niona nie podlega obowiązko-
wi ubezpieczenia, to kwota ta 
jest niejako „przechowywana” 
przez fundusz do czasu osią-
gnięcia przez tę osobę wieku 
emerytalnego.

Jest to bowiem część skład-
ki emerytalnej przeznaczona na 
tworzenie ogólnego funduszu 
ubezpieczeniowego, z którego 
wypłacane są świadczenia dla 
wszystkich ubezpieczonych (wy-
rok Sądu Najwyższego z 8 kwiet-
nia 2009 r., II UK 346/08).

Środki zgromadzone na ra-
chunku zmarłego członka OFE, 
które nie zostaną wypłacone mał-
żonkowi ubezpieczonego, prze-
kazywane są, zgodnie z postano-
wieniem art. 132 ustawy, osobom 
uposażonym przez zmarłego.
Stan prawny na 4.05.2017 r.

Maria Szwajkiewicz

Rocznie Polacy spędzają 
około 1923 godziny w 
pracy. Niestety, aż 54 

proc. odczuwa niepokój i na-
pięcie w miejscu zatrudnienia.

72 proc. stresujących się 
pracowników niepokoi reor-
ganizacja pracy i niepewność 
zatrudnienia. 66 proc. czuje 
się nadmiernie obciążonych 
służbowymi obowiązkami. 59 
proc. pada ofiarą niedopusz-
czalnych zachowań, takich jak 
mobbing. 57 proc. przy wypeł-

nianiu zadań nie może liczyć 
na wsparcie ze strony prze-
łożonych i kolegów. Nie na 
wszystko mamy wpływ, jednak 
część tej statystyki jesteśmy w 
stanie poprawić.

Ponadto aż 60 proc. z nas 
jest niezadowolonych z zarob-
ków, a blisko 40 proc. deklaru-
je spadek motywacji do pracy.

Najczęstszym powodem 
zmiany pracy jest stres. 7 na 10 
badanych zwraca uwagę na ofe-
rowane świadczenia pozapłaco-

we przy wyborze pracodawcy. 
Co więcej, deklarują, że osła-
biają one chęć zmiany pracy.

Eksperci podkreślają, że ze-
stresowany pracownik ma niską 
efektywność, niekiedy bliską 
zera. Kodeks pracy nie odnosi 
się do stresu, mówi tylko, że 
praca powinna być bezpieczna 
i higieniczna, koncentruje się 
na klasycznych zagrożeniach. 
Tymczasem czynniki zagrożeń 
psychicznych wciąż narastają.

(hd)

Zestresowany jak Polak
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CHROŃMY PTAKI!
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Bekas kszyk.

ścieżki i drewniane pomosty (w przypad-
ku terenów podmokłych). Krótko mó-
wiąc, dobrostan obserwowanych ptaków 
musi przeważać nad naszą chęcią wyko-
nania efektownej fotografii. Trzeba tak-
że bezwzględnie stosować się do prawa 
ochrony przyrody i zakazów wstępu obo-
wiązujących w danym miejscu.

Pomorskie rezerwaty
Województwo pomorskie nie jest, 

może na szczęście, tak obleganym 
miejscem przez obserwatorów przyro-
dy jak doliny Biebrzy i Narwi na Podla-
siu lub stawy milickie na Dolnym Ślą-
sku. Na Pomorzu jednak także znajdują 
się cenne siedliska i trasy migracyjne 
wielu gatunków ptaków. Jedną z pod-
stawowych form ich ochrony są rezer-
waty przyrody i ptasie ostoje w ramach 
projektu „Natura 2000”, tworzone na 
obszarach pomorskich parków narodo-
wych i krajobrazowych, ale także poza 
nimi. Na Pomorzu ta sieć obszarów 
przyrodniczo cennych obejmuje 110 
ostoi, w tym 97 ostoi siedliskowych i 
13 ostoi ptasich. Dwie ostoje dzikich 
ptaków znajdują się także na wodach 
morskich sąsiadujących z naszym woje-
wództwem. Łączna powierzchnia chro-
nionych ostoi na Pomorzu obejmuje 
blisko 20 proc. obszaru województwa!

Cennymi stanowiskami ochrony 
ptaków i ich siedlisk są m.in. rezerwa-
ty „Beka”, „Mechelińskie Łąki” i „Słone 
Łąki” na terenie Nadmorskiego Parku 

Krajobrazowego oraz rezerwat Me-
wia Łacha, gdzie przy ujściu Prze-

kopu Wisły do Zatoki Gdańskiej ze 
specjalnej wieży można obserwo-
wać ostrygojady, mewy, rybitwy 
i inne ptaki z rzędu siewkowych. 

O bogactwie ptasiej fauny 
występującej na Pomo-

rzu świadczyć może 
fakt, że tylko na ob-
szarze Parku Krajo-
brazowego „Mie-
rzeja Wiślana” do 
2016 r. zaobserwo-
wano 274 gatunki 
ptaków znajdują-

cych się pod czę-
ściową lub ścisłą 
ochroną!

Wygraj 
lornetkę! 
W trakcie ukazywania się kolejnych 
wydań „Magazynu Ekologicznego” 
trwać będzie nasz konkurs ekologicz-
ny, w którym będzie można wygrać 
wartościowe nagrody ułatwiające 
kontakt z przyrodą – na przykład 
lornetkę lub aparat fotograficzny.  
Aby wziąć udział w tej edukacyjnej 
zabawie, trzeba przesłać do redakcji 
(na adres mailowy magazyn@solidar-
nosc.gda.pl lub za pośrednictwem 
profilu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” 
w serwisie Facebook.pl) wykonane 
przez siebie zdjęcie obrazujące jeden 
z dwóch tematów: 
„Ochrona środowiska naturalnego w 
Polsce (szczególnie w województwie 
pomorskim)” lub „Gospodarka i przy-
roda w województwie pomorskim”. 
Zwycięzców w obu kategoriach 
wybierze specjalne jury. A zatem – do 
spustu migawki, czas start!

Ptasia autostrada
Gatunki ptaków występujące w Polsce dzieli się na trzy grupy: zimujących 
w naszym kraju (de facto obecnych przez cały rok), lęgowych (wyprowa-
dzających nad Wisłą potomstwo, a jesienią odlatujących na zimowiska do 
innych krajów) oraz migrujących (przelatujące przez terytorium Polski podczas 
wiosennych i jesiennych przelotów między lęgowiskami i zimowiskami). Wo-
jewództwo pomorskie wyróżnia się pozytywnie przede wszystkim dużym bo-
gactwem i różnorodnością właśnie gatunków migrujących. Wynika to przede 
wszystkim z położenia i ukształtowania terenu na Pomorzu. Wybrzeża (linie 
brzegowe) to bowiem naturalne punkty orientacyjne i wskazówki geograficz-
ne ułatwiające ptakom orientację. Nic dziwnego zatem, że bardzo charakte-
rystyczne Półwysep Helski i Mierzeja Wiślana wczesną wiosną i jesienią stają 
się swoistymi ptasimi autostradami, wzdłuż których migrują tysiące ptaków. 
W tych okresach (marzec–maj i październik–listopad) wystarczy udać się na 
jedną z dwóch pomorskich mierzei i wysoko zadrzeć głowę do góry, aby 
w bezpieczny dla przyrody sposób obserwować unikatowe gatunki, głównie 
wróblowate, siewkowe, szponiaste i morskie.

Rolę tych ptasich autostrad podkreśla prowadzony od 2016 r. przez Funda-
cję Akcja Bałtycka, przy dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, projekt „Znaczenie Pomorza 
Gdańskiego dla Ptaków Wędrownych”. Ponadto co roku w maju – w ramach 
Światowego Dnia Ptaków Wędrownych – na Pomorzu organizowane są wy-
cieczki i szkolenia ornitologiczne oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzie-
ży. W tym roku Światowy Dzień Ptaków Wędrownych przypada 10 maja.

Tematyka ekologiczna, ochrony śro-
dowiska naturalnego i zrównoważo-
nego rozwoju, podjęta przez naszą 
redakcję, spotkała się z dużym zain-
teresowaniem i odzewem ze strony 
Czytelników. Dlatego we współ-
pracy z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku rozpoczynamy 
kolejny cykl wydawniczy „Magazy-
nu Ekologicznego”. Problematyka 
podjęta w obecnym numerze jest 
ważna i ciekawa, ale także po pro-
stu piękna. Mowa bowiem o ochro-
nie niezwykle różnorodnej gromady 
świata zwierząt, jaką są ptaki.

Obserwowanie ptaków (z angiel-
skiego – birdwatching) to, wzorem 
Europy Zachodniej, coraz bardziej 

popularne hobby w Polsce. Fotografowie 
i ornitolodzy (zawodowi lub amatorzy) 
w każdym wieku przemierzają lasy, łąki, 
brzegi zbiorników wodnych i mokradła 
w celu udokumentowania pojawienia się 
lub po prostu obserwacji kolejnego ga-
tunku. Bardzo często to pierwsza bardziej 
pogłębiona forma kontaktu ze środo-
wiskiem przyrodniczym, a nawet wstęp 
do większej aktywności na polu ochrony 
przyrody. Jej atutem jest dostępność dla 
każdego – ptaki można obserwować na 
terenie całego kraju, nawet w miastach, 
a wystarczy do tego tylko lornetka (na po-
czątku często można obyć się bez niej).

Jednak podczas obserwacji ptaków 
należy przestrzegać swoistego prośro-
dowiskowego kodeksu etycznego. Nie 
należy płoszyć ptaków ani zbliżać się do 
ich gniazd. Obecność człowieka może 
wskazać drapieżnikom ich lokalizację. 
Poza tym ptaki niepokojone przez dłuższy 
czas mogą porzucić lęg. Możemy także 
po prostu nie zauważyć gniazd ukrytych 
wśród traw i je zniszczyć. 

Na szczęście, aby cieszyć się pięknem 
awifauny, nie musimy zbliżać się bezpo-
średnio do obserwowanych obiektów. 
Można wykorzystać sprzęt optyczny, jak 
lornetki i lunety. W najbardziej popular-
nych miejscach dla „ptasiarzy” przygo-
towano wieże obserwacyjne, specjalne 

Redakcja: 
Adam Chmielecki

Korzystamy z do�nansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

od rolników, a następnie gospodaro-
wanie nią tradycyjnymi metodami.

Z kolei na terenach miejskich ochronę 
ptaków prowadzi się m.in. poprzez in-
stalowanie budek lęgowych oraz odpo-
wiednie oznakowanie wysokich budowli, 
które często stają się obiektem kolizji ze 
strony ptaków. Dotyczy to zwłaszcza du-
żych powierzchni szklanych, na przykład 
przydrożnych ekranów akustycznych.

Coraz częściej siedliskami ptaków 
– z reguły gatunków powszechnych (co 
nie znaczy – mniej ważnych), ale niekiedy 
także rzadkich – stają się tereny użytko-
wane codziennie przez człowieka, np. sta-
wy i osiedlowe zbiorniki retencyjne. Jeśli 
w takich miejscach zauważymy ptaki lub 
ich gniazda, powinniśmy zachowywać się 

cicho, nie schodzić z wyznaczonej ścieżki 
oraz pilnować zwierząt domowych. Dzięki 
takim działaniom dłużej i częściej będzie-
my mogli cieszyć się pięknym i różnorod-
nym towarzystwem naszych skrzydlatych 
mniejszych braci.

CHROŃMY PTAKI!
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Bekas kszyk.

Tematyka ekologiczna, ochrony śro-
dowiska naturalnego i zrównoważo-
nego rozwoju, podjęta przez naszą 
redakcję, spotkała się z dużym zain-
teresowaniem i odzewem ze strony 
Czytelników. Dlatego we współ-
pracy z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
pracy z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
pracy z Wojewódzkim Funduszem 

Wodnej w Gdańsku rozpoczynamy 
kolejny cykl wydawniczy „Magazy-
nu Ekologicznego”. Problematyka 

stu piękna. Mowa bowiem o ochro-
nie niezwykle różnorodnej gromady 

bserwowanie ptaków (z angiel-
) to, wzorem 

Europy Zachodniej, coraz bardziej 

Jak chronić 
ptaki?
Chociaż część ga-

tunków ptaków zaadap-
towała się do towarzystwa 

człowieka, na większość awi-
fauny nasza działalność gospodar-

cza ma wpływ negatywny. Dotyczy 
to głównie rolnictwa. Mechanizacja 
i wprowadzenie chemicznych środ-

ków ochrony roślin zmieniają 
charakter naturalnych sie-

dlisk. Dlatego instytucje 
państwowe (na przykład 
władze parków krajobra-

zowych i narodowych) oraz organiza-
cje pozarządowe podejmują działania 
na rzecz zachowania lub odtworzenia 
naturalnego charakteru ptasich ostoi. 
To chociażby tworzenie nowych rezer-
watów lub nawet wykupywanie ziemi 
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EMERYTURY

Bóg widzi śmierć inaczej niż my, 
My widzimy ją jako ciemny mur, 

Bóg jako bramę…  
Walter Flex 

Naszej Koleżance Sylwii Goliat najserdeczniejsze wyrazy 
współczucia z powodu śmierci Męża

ś.p.

Henryka Goliata
składają Koleżanki i Koledzy z Koła Emerytów 

NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania 
w Gdyni

– W Polsce żyje około 
9 milionów emerytów. Ich 
świadczenia są bardzo zróż-
nicowane i wahają się od kil-
kuset do kilkunastu tysięcy 
złotych. 1 marca 2017 roku 
najniższa emerytura została 
podniesiona do 1000 złotych. 
Jednak nadal znaczna grupa 
osób twierdzi, że ich emery-
tury nie pokrywają kosztów 
utrzymania. Od czego zale-
ży wysokość tych emerytur 
i dlaczego, mimo waloryzacji, 
chociażby tej ostatniej, eme-
ryci biednieją?

– Emerytury powinny być 
uzależnione od przepracowa-
nych lat i wysokości zarob-
ków. Niestety, waloryzacja nie 
ma z tym nic wspólnego. Teo-
retycznie przed transformacją 
polityczną i gospodarczą obo-
wiązywała zasada, że każdy 
musiał przepracować minimum 
20 lat, aby ubiegać się o eme-
ryturę. Jednak w praktyce 
wiele osób pracowało tylko po 
5 lat, albo i mniej, płacąc nie-
wielkie składki. Po osiągnięciu 
odpowiedniego wieku przysłu-
giwała im emerytura. Jeśli ktoś 
przepracował 40 lat i nawet 
miał nie najgorsze zarobki, to 
dzisiaj jego emerytura zalicza 
się do klasy średniej, czyli 
w przedziale od 2 do 3 tysięcy 
złotych. Przy waloryzacji to 
właśnie ta grupa emerytów jest 
najbardziej poszkodowana.

– Nie bardzo rozumiem, 
dlaczego tak się dzieje? Prze-
cież powiedział Pan, że wyso-
kość świadczeń winna być za-
leżna od wysokości zarobków 
i liczby przepracowanych lat. 
Czyli, jeśli pracowałam 40 lat 
i zarabiałam dobrze, to zgro-
madziłam znaczny kapitał 
i moja emerytura winna być 
satysfakcjonująca.

– I tak, i nie. Waloryzacja 
głównie podnosi emerytury naj-
niższe, ale i najwyższe. Śred-
niacy na tym tracą. Ci najniżej 

Najwięcej 
tracą średniacy

uposażeni dobijają do tych 
średnich emerytur, bowiem od 
lat waloryzacja skupia się na 
zasiłkach socjalnych przyzna-
wanych emerytom i rencistom 
o najniższych dochodach. A te 
najniższe emerytury otrzymu-
ją osoby, które nie pracowały, 
a osiągnęły wiek emerytalny, 
przejęły emeryturę po mężu, 
które prowadziły własną dzia-
łalność gospodarczą nieźle za-
rabiając, ale uiszczały najniż-
sze składki, a także posiadały 
hektar nieuprawnej ziemi, więc 
opłata była minimalna. Inaczej 
mówiąc, ci ludzie nie wypraco-
wali sobie kapitału. Teoretycz-
nie są to świadczenia socjalne, 
lecz płaci się je nie z budżetu 
państwa, tylko z kapitału na-
gromadzonego przez osobę, 
która pracowała 40-45 lat.

– Czy to znaczy, że środki 
z konta funduszu emerytal-
nego są wykorzystywane na 
inne cele?

– Niestety, tak. Ponadto 
poprzedni rząd zabrał środki 
zgromadzone na OFE (II filar). 
Co mają więc powiedzieć mło-
dzi, którzy widzą, jak składki 
ich rodziców zniknęły? Obec-
ny rząd powiela decyzje rządu 
poprzedniego. Emeryci odczu-
wają rosnące koszty utrzyma-
nia. W naszej sekcji znajduje 
się 4 tysiące członków, którzy 
przepracowali wiele lat. Czują 
się skrzywdzeni, bo przyrów-
nuje się ich świadczenia do 
świadczeń osób, które przez 
całe życie się ślizgały.

– Czy widzi Pan możli-
wość rozwiązania tego pro-
blemu?

– Przede wszystkim powin-
niśmy znać wzrost cen koszyka 
towarów i usług, czyli miarę 
inflacji i deflacji. Taki koszyk 
powinien być brany pod uwa-
gę przy obliczaniu waloryzacji. 
Mówi się, że w Polsce nie ma 
inflacji, ale przecież ceny ro-
sną. Rząd przekazuje jedynie 
ogólniki, a przy waloryzacji 
emerytur należy brać pod uwa-
gę różnicę cen obecnych i tych 
sprzed roku. Nie można podno-
sić tylko najniższych emerytur, 
bo po co mam płacić składki 
przez kilkadziesiąt lat, skoro 
moja emerytura nie wystarcza 
na przeżycie miesiąca?

Nie mamy nic przeciwko 
temu, aby najubożsi otrzy-
mywali więcej pieniędzy, ale 
waloryzacja powinna być uza-
leżniona od zebranego fundu-
szu emerytalnego. W krajach 
zachodnich takie fundusze 
dobrze funkcjonują, a nawet 
generują zyski. Nie rozumiem, 
jak się to dzieje, że u nas nic 
się nie opłaca. Za czasów SLD 
waloryzacja była wstrzymana. 
Rząd PiS-u dołożył 20 pro-
cent do wzrostu wynagrodzeń 
i to był jedyny promyk, który 
zaświecił wraz ze wzrostem 
gospodarki. Za rządów Tuska 
te 20 procent włączono w so-
cjał, czyli w zasiłki świąteczne 
i mówiono, że jest to walory-
zacja. Podnoszenie najniższych 
emerytur dla osób, które sobie 
tych emerytur nie wypracowa-
ły, winno być wypłacane z fun-
duszy socjalnych, a nie kosz-
tem pozostałych emerytów.

– Dziękuję za rozmowę. 
Maria Giedz

Rozmowa 
z JANEM KLASSĄ, 
przewodniczącym 
Rady Regionalnej 
Sekcji Emerytów 
i Rencistów NSZZ 
„Solidarność” 
Regionu Gdańskiego, 
o działaniach 
dotyczących 
waloryzacji rent 
i emerytur
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Naszej Koleżance Elżbiecie Racy serdeczne  
wyrazy współczucia z powodu śmierci 

Mamy
składają koleżanki i koledzy  

z Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”  
Biura Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 

oraz pracownicy Biura

W województwie pomorskim uczniowie z Kartuz i Chojnic 
zostali laureatami wojewódzkiego etapu IV edycji Olim-
piady Solidarności.

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI 

Drużyna z województwa pomorskiego.

Kto odbierze indeks
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Konkurs organizowany dla młodzieży ponadgimnazjalnej 
„Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” po raz ko-
lejny udowodnił, że wśród młodzieży ponadgimnazjalnej 

jest duże zainteresowanie najnowszą historią kraju. Do konkursu 
zgłosiło się prawie pół tysiąca szkół, a w eliminacjach szkolnych 
wzięło udział około 3 tysięcy uczniów. 

Do etapu finałowego docierają tylko trzy osoby z każdego 
województwa; uzyskujące najwyższą liczbę punktów. Laureaci 
tworzą drużynę wojewódzką, która w finale będzie pracować na 
wspólny sukces. Województwo pomorskie będą reprezentowali: 
Justyna Jelińska z I LO w Kartuzach, Patryk Syngierski i Natalia 
Gołuńska z II LO w Chojnicach. Pomorską drużynę prowadzi na-
uczyciel Edyta Januszewska.

Konkursową rywalizację zakończy uroczysty finał, który odbę-
dzie się 7 i 8 czerwca 2017 roku w Centrum Historii Zajezdnia we 
Wrocławiu. Laureaci otrzymają indeksy na uniwersytety: Warszaw-
ski, Wrocławski, Jagielloński i Gdański oraz bony na publikacje 
IPN i stypendia naukowe. Zdobywcy II i III miejsca otrzymają sty-
pendia naukowe oraz publikacje IPN. Nagrody pieniężne czekają 
również na nauczycieli drużyn, które znajdą się na podium.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Centrum Solidarności. 
Patronaty honorowe nad konkursem sprawują: minister edukacji na-
rodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Kuratorium Oświaty w Gdańsku. 
Partnerami olimpiady zostali: Instytut Pamięci Narodowej, NSZZ 
„Solidarność” oraz Fundacja PZU.

Barbara Ellwart
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Francuski system emery-
talny, będący elementem 
szerszego systemu ubez-

pieczeń społecznych (Sécurité 
sociale), jest klasycznym sys-
temem solidarności międzypo-
koleniowej – obecni pracow-
nicy i pracodawcy wpłacają 
składki ubezpieczeniowe do 
państwowej kasy emerytalnej 
CNAV (Caisse national de 
l’assurance veillesse), która 
wypłaca świadczenia obec-
nym emerytom. To tzw. część 
podstawowa emerytury. Ist-
nieje także część dodatkowa. 
Jednak inaczej niż w przypad-
ku wielu innych państw, opła-
canie składek na nią nie jest 
dobrowolne, ale obowiązkowe 
(to tzw. obowiązkowy fundusz 
uzupełniający). O ile w przy-
padku części podstawowej 
istnieje tylko jeden płatnik, 
o tyle operatorami części do-
datkowej emerytury jest aż 35 
kas, w których członkostwo 
wynika z klucza branżowego. 
Funkcjonują kasy dla poszcze-
gólnych grup zawodowych 
(np. pracowników administra-
cji państwowej, pracowników 
kolei, żołnierzy, członków ka-
dry zarządzającej), a nawet dla 
największych przedsiębiorstw 
(np. francuski bank narodowy). 
Łączna składka na ubezpie-
czenie społeczne (emerytalne, 
zdrowotne, rentowe, rodzinne, 
macierzyńskie, od bezrobocia 

Emerytury nad Sekwaną
O Francji głośno ostatnio głównie z powodu wyborów prezydenc-
kich oraz zagrożenia terroryzmem. My skupimy się na francuskim 
systemie emerytalnym. Czy pracując w drugiej pod względem PKB 
gospodarce Europy i piątej na świecie można zapewnić sobie godzi-
wą emeryturę?

oraz na wypadek śmierci) wy-
nosi 15,5 proc. dla dochodu do 
pewnej ograniczonej wysoko-
ści i 20,95 proc. dla dochodu 
powyżej, z czego większość 
płaci pracodawca – pracownik 
tylko 6,75 procent. Dodatkowo 
każdy może odkładać od 2 do 8 
procent zarobków na prywatne 
konta emerytalne.

Drugą obok solidarności 
cechą francuskiego systemu 
emerytalnego jest równość 
(zgodnie z ogólnonarodowym 
hasłem Égalité). Wynika to 
chociażby z faktu, że rozwar-
stwienie wynagrodzeń – od któ-
rych zależy wysokość emerytur 
– nad Sekwaną i Loarą należy 
do najmniejszych w Europie. 
Drugim elementem ograni-
czającym duże zróżnicowanie 
świadczeń wypłacanych senio-
rom jest zasada, że wysokość 
podstawowej emerytury danej 
osoby nie może przekraczać 
50 procent jej średnich zarob-
ków w ciągu najlepszych 25 lat 
(pod względem wynagrodzeń) 
kariery zawodowej. Dotyczy to 

oczywi-
ś c i e  t y l k o 
obowiązkowego 
systemu państwowe-
go, a nie dobrowolnych 
ubezpieczeń w syste-
mie prywatnym. Ponadto 
we Francji istnieje zakaz 
łączenia pobierania eme-
rytury i pobierania wyna-
grodzenia z tytułu pracy 
zawodowej.

Wiek emerytalny

W 2010 roku Fran-
cja podwyższyła 
podstawowy wiek 
emerytalny z 60 do 
62 lat. Wiek 60 lat został 
utrzymany dla osób, które 
urodziły się do lipca 1951 roku. 
Następnie jest on podnoszony 
o cztery miesiące dla każde-
go kolejnego rocznika. Osoby 
urodzone po 1955 roku mogą 
przejść na emeryturę po ukoń-
czeniu 62 lat. Prawo do tzw. 
pełnej emerytury zyskuje się 
natomiast po skończeniu 65 lat.

Do nabycia praw emerytal-
nych konieczne jest spełnienie 
także drugiego kryterium, czyli 
osiągnięcie odpowiedniego 
stażu pracy. Jest on liczony 
w kwartałach (trymestrach), 
przy czym do „zaliczenia” 
kwartału nie jest ważny okres 
zatrudnienia, ale wykazanie 
się w tym okresie odpowied-
nim dochodem (co najmniej 
trzykrotnością minimalnego 
miesięcznego wynagrodzenia). 
Aby uzyskać prawa emerytal-
ne, trzeba „uzbierać” – po-
nownie w zależności od roku 
urodzenia – od 160 do 172 
trymestrów, czyli od 41 do 43 
lat pracy. Pozornie to bardzo 
dużo, należy jednak pamiętać, 
że we Francji tradycyjne for-
my zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę są dominujące, 
a zatem „bezskładkowe” tzw. 
umowy śmieciowe nie są tak 
dużym problemem jak w Pol-
sce. Ponadto prawo do emery-
tury zyskuje każdy obywatel 
lub stały mieszkaniec Francji 
po przepracowaniu w tym kra-
ju już 15 lat, jednak jest ona 
wówczas odpowiednio niższa.

Minimalne świadczenie 
emerytalne we Francji (tzw. 
minimum emerytalne) wynosi 
około 800 euro, a przeciętne 
1500 euro.

Emerytury nad Sekwaną
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Wsparcie najsłabszych 
i rodzin

Nad Sekwaną istnieje także 
bardzo rozbudowany system 
przechodzenia na wcześniej-
szą emeryturę. Z takiej moż-
liwości mogą skorzystać m.in. 
pracownicy z uszczerbkiem na 
zdrowiu przekraczającym 10 
procent, osoby, które zaczęły 
pracę we wczesnym wieku 
(poniżej 19 lat), osoby niepeł-
nosprawne, ich rodzice bądź 
opiekujący się nimi członko-
wie rodzin. Z tego powodu 
przeciętny wiek przejścia na 
emeryturę we Francji wynosi 
59,4 lat, a więc mniej niż wy-
nosi próg formalny. Należy się 
jednak spodziewać, że po pod-
niesieniu kryterium wiekowe-
go z 60 do 62 lat, rzeczywisty 
wiek przejścia Francuzów na 
emeryturę będzie stopniowo 
wzrastał.

Francuski model świadczeń 
emerytalnych śmiało można 
określić mianem systemu pro-
rodzinnego. Otóż posiadanie 
trójki dzieci oznacza auto-
matyczny wzrost emerytury 
o 10 procent. Wychowanie 
każdego kolejnego dziecka 
oznacza wzrost świadczenia 
o kolejne 5 procent (ale tylko 
do 30 procent łącznie). W ten 
sposób państwo docenia wysi-
łek utrzymania i wychowania 
swoich obywateli. Kolejnym 
elementem doceniającym rolę 
rodziny jest prawo do dziedzi-
czenia emerytury po zmarłym 
małżonku (chociaż tylko do 
wysokości 54 procent).

I właśnie te prorodzinne 
elementy francuskiego syste-
mu emerytalnego można uznać 
za najbardziej wartościowe do 
skopiowania ich nad Wisłą.

Adam Chmielecki

Minimalne świadczenie 
emerytalne we Francji 
(tzw. minimum 
emerytalne) wynosi 
około 800 euro, 
a przeciętne 1500 euro.

FRANCUSKIE EMERYTURY W LICZBACH

50 proc. – tyle wynosi przeciętna „stopa zastąpienia” 
emerytury

59,4 lat – tyle wynosi przeciętny wiek przejścia na 
emeryturę

62 lata – tyle wynosi podstawowy wiek emerytalny

800 euro – tyle wynosi minimalna emerytura we 
Francji

1500 euro – tyle wynosi przeciętna emerytura we 
Francji

Indeks bagietki
Indeks Big Maka – to chyba najbardziej znany wskaźnik, za 
pomocą którego porównuje się tzw. parytet siły nabywczej 
w poszczególnych państwach. Branie pod uwagę samych 
wysokości zarobków może być bowiem mylące. Tam, 
gdzie pensje i emerytury są wysokie, zazwyczaj wyższe są 
także koszty utrzymania. Idąc tym śladem, stworzyliśmy 
miniindeks bagietki. Na ile sztuk tego popularnego i nad 
Sekwaną (od dawna), i nad Wisłą (coraz bardziej) pieczywa 
można pozwolić sobie za przeciętną emeryturę? W Polsce 
średnia wysokość świadczenia emerytalnego to 2100 zł 
brutto. Po uwzględnieniu opodatkowania i ceny bagietki w 
popularnym dyskoncie w wysokości 1,99 zł oznacza to, że 
polski emeryt może pozwolić sobie na zakup 850 bagietek 
w miesiącu. We Francji średnia cena bagietki to 0,70 euro. 
To oznacza, że seniorzy we Francji, otrzymujący przeciętnie 
emeryturę w wysokości 1500 euro, mogą kupić miesięcznie 
ponaddwukrotnie więcej bagietek – 1737. 

1737                  850

SYSTEMY EMERYTALNE
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W województwie pomorskim 
najpopularniejszym terenem 
do spędzania wolnego czasu 

i wakacji jest pas nadmorski. Mamy jed-
ne z najpiękniejszych plaż na świecie, 
z czystym białym piaskiem, na którym 
można zażywać słonecznych kąpieli. Jed-
nak to, czy nasze plaże będą stale przy-
ciągać turystów, w znacznym stopniu za-
leży od nas samych. A więc pamiętajmy, 
aby nie zostawiać śmieci, tym bardziej że 
na miejskich plażach nie brakuje koszy, 
często przeznaczonych osobno na po-
szczególne rodzaje odpadów. Prawdziwi 
miłośnicy przyrody zbierają także śmieci 
pozostawione przez innych.

Do wędrówki plażą, na przykład 
z Gdańska Brzeźna do Gdyni, niepo-
trzebny jest przewodnik, ponieważ trasę 
wyznacza linia brzegowa. Wzdłuż morza 
można też iść z Jastarni na Hel, z Łeby na 
ruchome wydmy, albo w drugą stronę, 
czyli z Łeby do latarni Stilo, lub też, na 
Wyspie Sobieszewskiej, z Sobieszewa do 
Świbna. Nie są to trudne trasy, o ile lubi-
my chodzić po piasku. Brzegiem morza 
warto spacerować o każdej porze roku. 
Najwygodniej plażą wędruje się zimą, 
kiedy piasek jest zmarznięty i but się nie 
zapada. Jest wówczas mniej turystów, za 
to powietrze jest świeższe i lepiej wpływa 
na nasz stan zdrowia. Pomocne są kijki, 
aczkolwiek latem trochę przeszkadzają, 
gdyż chętnie wchodzimy do wody.

Trasa z Gdańska Brzeźna
do Gdyni

Nie trzeba jednorazowo pokonywać 
całej nadmorskiej trasy, długiej na oko-
ło 30 kilometrów. Można ją podzielić 
na dwa, a nawet trzy odcinki. Pierwszy 
jest zdecydowanie łatwiejszy. Łączy dwa 
mola, w Brzeźnie i Sopocie. Osoby, które 
nie lubią chodzić po piasku, mogą wy-

Nie chodź po wydmach! 
Wydma chroni wybrzeże, stanowi 
naturalną barierę nie tylko przed 
erozją, ale i przed powodziami. Jest 
też miejscem występowania rzadkich 
roślin, jak: honkenia piaskowa, 
rukwiel nadmorska, piaskownica 
zwyczajna, turzyca piaskowa, a także  
chronionych, na przykład mikołajek 
nadmorski. Chodzenie po wydmie 
powoduje  jej spłaszczanie, rozbicie, 
ale też niszczenie wzmacniającej ją 
roślinności, która zapobiega przeno-
szeniu się piasku.  

Turysta – przyjaciel czy wróg środowiska? 
Nr 1

brać trasę utwardzonym bulwarem nad-
morskim. Jej fragment, z Brzeźna do Je-
litkowa, można też przejść leśną ścieżką, 
która zimą, o ile spadnie śnieg, znakomi-
cie nadaje się do narciarstwa biegowe-
go. Istnieje również kolejna możliwość, 
bardzo malownicza – wędrówka grun-
tową, szeroką drogą, wijącą się w ładnie 
zagospodarowanym Parku Reagana, 
gdzie znajdują się stawy, mostki, ławki, 
place zabaw dla dzieci, a także miejsca 
ćwiczeń dla dorosłych.

Jeśli podzielimy całość trasy na 
trzy części, to druga zaczyna się przy 
molu w Sopocie i ciągnie się do mola 
w Gdyni Orłowie. Jest łatwa i wiedzie 
albo wzdłuż morskiego brzegu, albo 
utwardzonym bulwarem. Aczkolwiek 
na wysokości Kamiennego Potoku koń-
czy się bulwar i trzeba zejść na plażę, 
ponadto na granicy Sopotu i Gdyni 
czeka nas pokonanie niewielkiego po-
toku Swelina.

Trzeci odcinek, z Orłowa do skweru 
Kościuszki w Gdyni, przysparza nie-
co więcej trudności, głównie między 
przystanią rybacką w Orłowie a wybe-
tonowanym bulwarem na wysokości 
Wzgórza św. Maksymiliana. Znajduje 
się tam przepiękny klif z osuwającymi 
się zboczami, spadającymi kamienia-
mi, kępami traw, a nawet drzewami. 
Jest to znakomite miejsce, w którym 
widać naturalną walkę morza z lą-
dem, a może odwrotnie. Jak na ra-
zie morze wygrywa. Na tym odcinku 

trzeba bardzo uważać, bo idzie się po 
kamieniach, które bywają śliskie. Klif 
notorycznie jest urywany przez sztor-
mowe fale. Niemniej w ładną pogodę 
warto się tam wybrać. Najpiękniej jest 
w słoneczny dzień jesienią, kiedy trawy 
i liście mienią się wieloma barwami. 
Wyżej opisane trasy mają jeszcze jeden 
atut, można do nich dojechać miejski-
mi środkami komunikacji, a także ro-
werem (w wielu miejscach znajdują się 
stojaki rowerowe), ograniczając tym 
samym emisję spalin.

Jeśli chodzi o wędrówki w innych 
rejonach wzdłuż polskiego wybrze-
ża, na przykład na Półwyspie Helskim 
(trasa z Jastarni do Helu około 20 km) 
czy pomiędzy Łebą a ruchomymi wy-
dmami (około 8 km), a nawet Czołpi-
nem (ponad 18 km) lub wzdłuż Wyspy 
Sobieszewskiej (Sobieszewo – Świb-
no, około 10 km), znajdują się tam 
dużo piękniejsze plaże, niż te w ob-
rębie Trójmiasta. Są też łatwiejsze do 
wędrówki, bo nie ma tam stromych 
klifów. Ponadto znajdują się tam sie-
dliska wielu gatunków ptaków, jak 
sieweczka obrożna, rybitwa białoczel-
na, rybitwa czubata, rybitwa rzeczna, 
ostrygojad. Czasem można zobaczyć 
foki szare. Pamiętajmy, aby się do nich 
nie zbliżać i nie przeszkadzać wyjść im 
na brzeg. Poza plażami rekreacyjnymi 
można spotkać kidzinę nadmorską, 
złożoną ze szczątków wodorostów 
morskich, w których mogą się znaj-
dować martwe ryby, meduzy, muszle, 
a także bursztyn. Pozornie wygląda na 
niepotrzebną, w rzeczywistości sta-

nowi siedlisko przyrodnicze chronione 
w sieci Natura 2000.

W zgodzie z przyrodą
Cała trójmiejska nadmorska trasa 

posiada dobre rozwiązania, jeśli cho-
dzi o infrastrukturę turystyczną. Latem 
przy bulwarach znajdują się przenośne 
toalety, restauracje, bary i smażalnie 
ryb. W Sopocie, niedaleko baru Przy-
stań, rozlokowały się sklepiki z wędzo-
ną rybą, a także niewielkie i interesu-
jące Muzeum Rybackie. Z czynnymi 

toaletami gorzej jest zimą, większość 
osób potrzeby fizjologiczne załatwia 
w pasie lasu albo na wydmach, po któ-
rych nie wolno chodzić.

Poza Trójmiastem z infrastrukturą 
jest różnie. W miejscowościach tury-
stycznych znajdują się smażalnie, bary, 
wypożyczalnie rowerów. Jeśli wybiera-
my się dalej, należy zaopatrzyć się we 
własne wiktuały. Zachowaniu harmonii 
nadmorskiego krajobrazu i zaspoko-
jeniu potrzeb turystycznych sprzyjają 
lekkie i naturalne, np. drewniane kon-
strukcje architektoniczne niezbędnej 
infrastruktury – warto w nich uwzględ-
niać przyjazne środowisku i jego zaso-
bom rozwiązania, takie jak czerpanie 
energii z paneli słonecznych. W nad-
morskich barach wybierajmy lokalnie 
i w zrównoważony sposób poławiane 
(za pomocą przyjaznych zasobom mo-
rza narzędzi połowowych)  ryby, takie 
jak śledź, szprot, ewentualnie stornia 
(zwana często flądrą). Dodatkowym 
plusem wynikającym z takiego wyboru 
będzie skrócenie łańcucha dostaw, któ-
ry dla egzotycznych ryb jest rozbudo-
wany i generujący znaczne koszty dla 
środowiska.

Maria Giedz

Nadbałtyckie plaże są atrakcyjne przez cały rok.
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Korzystamy z do�nansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Sektor turystyczny tworzy 10 proc. światowego PKB, stanowi 7 proc. świato-
wego handlu i oferuje 1 na 11 miejsc pracy. Turystyka daje z jednej strony wiele 
szans rozwoju regionom w zakresie gospodarki, ale też niesie pewne zagrożenia, 
szczególnie dla środowiska naturalnego. Dlatego ważne jest, aby znaleźć równo-
wagę między wciąż rosnącym rozwojem turystyki, która tworzy miejsca pracy, 
pomaga ożywić obszary miejskie i wiejskie, a ochroną środowiska naturalnego. 
Rok 2017 przez ONZ został uznany za Międzynarodowy Rok Zrównoważonej 
Turystyki na Rzecz Rozwoju. „Magazyn Solidarność” rozpoczyna cykl artyku-
łów, w których chcielibyśmy podpowiedzieć naszym Czytelnikom, gdzie i w jaki 
sposób warto spędzić wolny czas na łonie przyrody, jednocześnie na co zwrócić 
uwagę, aby robić to w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju.

ONZ ogłosiła rok 2017 Międzyna-
rodowym Rokiem Zrównoważo-
nej Turystyki na Rzecz Rozwoju.
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Wyższe odszkodowania za wypadek 
przy pracy lub chorobę zawodową bhpbhpA B C  

Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy lub za-
chorował na chorobę zawodową, przysługują określone 
świadczenia zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 
r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych. Jednym z nich jest jednora-
zowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego 
uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy 
pracy lub chorobą zawodową.

Za stały uszczerbek na 
zdrowiu uważa się takie 
naruszenie sprawności 

organizmu, które powoduje 
upośledzenie czynności orga-
nizmu nierokujące poprawy, 
a za długotrwały uszczerbek 
na zdrowiu naruszenie spraw-
ności organizmu powodujące 
upośledzenie czynności na 
okres przekraczający 6 mie-
sięcy, ale mogące ulec popra-
wie. Oceny stopnia uszczerbku 
na zdrowiu oraz jego związku 
z wypadkiem przy pracy lub 
chorobą zawodową dokonuje 
po zakończeniu leczenia i re-
habilitacji lekarz orzecznik 
lub komisja lekarska ZUS. 
Jednorazowe odszkodowanie 
przysługuje w wysokości 20 
procent przeciętnego wynagro-
dzenia za każdy procent stałego 
lub długotrwałego uszczerbku 
na zdrowiu. Wysokość kwot 

jednorazowych odszkodowań 
ogłasza minister właściwy do 
spraw zabezpieczenia społecz-
nego. Kwota przysługująca za 
jeden procent uszczerbku na 
zdrowiu zmienia się raz w ro-
ku i nowe stawki obowiązują 
od 1 kwietnia danego roku do 
31 marca roku następnego. Od 
1 kwietnia 2017 r obowiązuje 
obwieszczenie ministra rodzi-
ny, pracy i polityki społecznej 
z dnia 14 marca 2017 r. Nowe 
kwoty jednorazowych odszko-
dowań z tytułu wypadku przy 
pracy lub choroby zawodowej, 
obowiązujące od 1 kwietnia 
2017 r do dnia 31 marca 2018 
r., wynoszą:
1. 809 zł za każdy procent 

stałego lub długotrwałego 
uszczerbku na zdrowiu,

2. 809 zł za każdy procent 
stałego lub długotrwałe-
go uszczerbku na zdrowiu 

z tytułu zwiększenia tego 
uszczerbku co najmniej o 10 
punktów procentowych, je-
żeli pogorszenie się stanu 
zdrowia było następstwem 
wypadku przy pracy lub 
choroby zawodowej,

3. 14 165 zł z tytułu orzeczenia 
całkowitej niezdolności do 
pracy oraz niezdolności do 
samodzielnej egzystencji,

4. 14 165 zł z tytułu orzeczenia 
całkowitej niezdolności do 
pracy oraz niezdolności do 
samodzielnej egzystencji 
wskutek pogorszenia się 
stanu zdrowia rencisty,

5. 72 850 zł, gdy do jednora-
zowego odszkodowania 
uprawniony jest tylko jeden 
członek rodziny – małżonek 
lub dziecko zmarłego ubez-
pieczonego lub rencisty

6. 36 425 zł, gdy do jednora-
zowego odszkodowania 
uprawniony jest  jeden 
członek rodziny zmarłego 
ubezpieczonego lub renci-
sty inny niż małżonek lub 
dziecko,

7. 72 850 zł, gdy do jednorazo-
wego odszkodowania upraw-
nieni są równocześnie małżo-
nek i jedno lub więcej dzieci 

zmarłego ubezpieczonego 
lub rencisty, oraz 14 165 zł 
z tytułu zwiększenia tego od-
szkodowania przysługujące-
go na każde z tych dzieci,

8. 72 850 zł, gdy do jednora-
zowego odszkodowania 
uprawnionych jest równo-
cześnie dwoje lub więcej 
dzieci zmarłego ubezpie-
czonego lub rencisty, oraz 
14 165 zł z tytułu zwięk-
szenia tego odszkodowania 
przysługującego na drugie 
i każde następne dziecko,

9. 14 165 zł, gdy obok małżonka 
lub dzieci do jednorazowego 
odszkodowania uprawnieni 
są równocześnie inni człon-
kowie rodziny, każdemu 
z nich niezależnie od odszko-
dowania przysługującego 
małżonkowi lub dzieciom,

10. 36 425 zł, gdy do jedno-
razowego odszkodowa-
nia uprawnieni są tylko 
członkowie rodziny inni 
niż małżonek lub dzieci 
zmarłego, oraz 14 165 zł 
z tytułu zwiększenia tego 
odszkodowania przysłu-
gującego na drugiego 
i każdego następnego 
uprawnionego.

Świadczenia z ubezpie-
czenia wypadkowego nie 
przysługują, gdy wyłączną 
przyczyną wypadku było udo-
wodnione naruszenie przez 
ubezpieczonego przepisów 
dotyczących ochrony życia 
i zdrowia spowodowane przez 
niego umyślnie lub wskutek 
rażącego niedbalstwa lub gdy 
będąc w stanie nietrzeźwości 
lub pod wpływem środków 
odurzających lub substancji 
psychotropowych przyczy-
nił się w znacznym stopniu 
do spowodowania wypadku. 
Zastrzeżenie to nie dotyczy 
członków rodziny zmarłe-
go ubezpieczonego, którzy 
w wyżej wymienionych przy-
padkach zachowują prawo do 
świadczeń określonych w usta-
wie wypadkowej.

*Obwieszczenie Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 14 marca 
2017 r. w sprawie wysokości 
kwot jednorazowych odszko-
dowań z tytułu wypadku przy 
pracy lub choroby zawodowej 
(Monitor Polski z dnia 27 
marca 2017 r. poz. 283).

Iwona Pawlaczyk

Karolina Rydzewska, prze-
wodnicząca „Solidarno-
ści” w Igloporcie sp. z o.o. 
w Gdyni, wygrała kolejną 
sprawę z pracodawcą.

W dniu 31 marca 2017 
r.  Sąd Okręgowy 
w  G d a ń s k u  V I I 

Wydział Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych oddalił apelację 
zarządu Igloportu i tym samym 
utrzymał w mocy wcześniej-
szy wyrok Sądu Rejonowego 
w Gdyni IV Wydział Pracy, 
który 8 grudnia 2016 r. uznał, 
że nałożenie przez pracodawcę 
na Karolinę Rydzewską kary 
porządkowej nagany nastąpiło 
z naruszeniem prawa.

Przypomnijmy, że taką 
karę udzielono liderce „S” 
w Igloporcie 24 lipca 2015 
roku. Uzasadnienie było dość 
ogólne i dotyczyło rzekomego 
samorzutnego wyznaczenia 
sobie przez Karolinę Rydzew-
ską „ruchomego czasu pracy 
w lipcu 2015 r.”. Pracodaw-
ca uzasadniał to minutowym 
rozliczeniem obecności Ry-

dzewskiej w pracy. W sierpniu 
2015 r. przewodnicząca „S” 
w Igloporcie wniosła pozew 
o uchylenie kary nagany.

To już druga sprawa, którą 
działaczka wygrała z praco-
dawcą. Poprzednia również do-
tyczyła kary nagany nałożonej 
na nią zaledwie kilkanaście dni 
przed udzieleniem drugiej kary 
porządkowej. Także w tamtym 
przypadku najpierw Sąd Rejo-
nowy w Gdyni, a później Sąd 
Okręgowy w Gdańsku prawo-
mocnie i ostatecznie uznały 
racje Karoliny Rydzewskiej.

Sprawa dotyczyła nieobec-
ności w pracy spowodowanej 
urzędowym wezwaniem liderki 
„Solidarności” do urzędu skar-
bowego. Karolina Rydzewska 
planowała wizytę w pierwszym 
dniu swojego urlopu wypo-
czynkowego (wcześniej wpi-
sanego w firmowy plan urlo-
powy). Ponieważ pracodawca 
odmówił jej udzielenia urlopu, 
skorzystała z przysługującego 
jej prawa do oddelegowania 
do prowadzenia doraźnych 
czynności związkowych. Oba 

wyroki sądowe w sprawie Ka-
roliny Rydzewskiej są zatem 
bardzo ważnym sygnałem. 
Pracodawcy nie doczekali się 
groźnego precedensu, który 
podważałby prawa liderów 
związkowych w zakładach 
pracy do oddelegowania do 
prowadzenia doraźnych czyn-
ności związkowych.

Decyzje sądu są także bar-
dzo ważne indywidualnie dla 
Karoliny Rydzewskiej. – Obie 
kary porządkowe zostały pra-
womocnie i ostatecznie uchy-
lone i uznane za nieważne. 
Pracodawca ma obowiązek 
usunąć je z akt osobowych. 
Tym samym uznaje się, że nig-
dy ich nie było – podkreśla me-
cenas Tomasz Wiecki z Działu 
Prawnego Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność”, pełnomocnik procesowy 
przewodniczącej zakładowej 
„Solidarności” w Igloporcie. 
Z całej sprawy płynie jeszcze 
jeden wniosek – pracowniku, 
warto walczyć o swoje prawa 
i dobre imię!

Adam Chmielecki

Pracowniku, 
warto walczyć o swoje!

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

pn. wt. śr. czw. pt.

Porady dla komisji zakładowych

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

radca prawny
Iwona 
Jarosz-Lipkowska

8-10 8-16 – 9-16 –

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

Porady dla indywidualnych członków NSZZ „Solidarność”

radca prawny
Joanna 
Kobus-Michalewska

– 8.30-11 O. Gdynia
11-17 8.30-16 –

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

9-15

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

Z pomocy prawnej mogą skorzystać wyłącznie członkowie 
NSZZ „Solidarność” z aktualną legitymacją związkową. 
Przed przyjściem prosimy upewnić się telefonicznie, czy prawnik 
będzie obecny.
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Prawnik wyjaśnia §
Urlop wypoczynkowy 
po urlopie dla 
poratowania zdrowia

Ró w n e  t r a k t o w a n i e 
w zatrudnieniu ozna-
cza niedyskryminowa-

nie w jakikolwiek sposób, 
bezpośrednio lub pośred-
nio, z przyczyn określonych 
w ustawie. Dyskryminowa-
nie bezpośrednie ma miejsce 
wtedy, gdy pracownik jest 
lub mógłby być traktowany 
w porównywalnej sytuacji 
mniej korzystnie niż inni 
pracownicy. Przykładowo 
– niższe opłacanie kobiet w 
porównaniu z pracownikami 
mężczyznami za pracę tego 
samego rodzaju. Dyskrymi-
nacja pośrednia ma miejsce 
wówczas, gdy na skutek po-
zornie neutralnego postano-
wienia, zastosowanego kryte-
rium lub podjętego działania 
występują dysproporcje w za-
kresie warunków zatrudnienia 
na niekorzyść wszystkich lub 
znacznej liczby pracowników 
należących do grupy wyróż-
nionej ze względu na jedną 
lub kilka przyczyn dyskrymi-
nujących, jeżeli dysproporcje 
te nie mogą być uzasadnione 
innymi obiektywnymi powo-
dami.

Zgodnie z art. 183a § 1 
k.p. pracownicy powinni być 
równo traktowani w zakresie 
nawiązania i rozwiązania sto-
sunku pracy, warunków za-
trudnienia, awansowania oraz 
dostępu do szkolenia w celu 
podnoszenia kwalifikacji za-
wodowych, w szczególności 
bez względu na płeć, wiek, 
niepełnosprawność, rasę, re-
ligię, narodowość, przekona-
nia polityczne, przynależność 
związkową, pochodzenie et-
niczne, wyznanie, orientację 
seksualną, a także bez wzglę-
du na zatrudnienie na czas 
określony lub nieokreślony, 
albo w pełnym lub w niepeł-
nym wymiarze czasu pracy 
(przyczyny dyskryminacyj-
ne).

Za naruszenie zasady rów-
nego traktowania w zatrud-
nieniu uważa się różnicowa-
nie przez pracodawcę sytuacji 
pracownika z jednej lub kilku 

przyczyn określonych w art. 
183a § 1 k.p. 

Osoba, wobec której pra-
codawca naruszył zasadę 
równego traktowania w za-
trudnieniu, ma prawo do 
odszkodowania w wysoko-
ści nie niższej niż minimal-
ne wynagrodzenie za pracę, 
ustalane na podstawie odręb-
nych przepisów. 

Pracownik dochodzący od-
szkodowania z tytułu narusze-
nia przez pracodawcę zasady 
równego traktowania w zakresie 
wynagrodzenia za pracę powi-
nien wykazać, że wykonywał 
jednakową pracę lub pracę 
o jednakowej wartości co pra-
cownik wynagradzany korzyst-
niej (por. wyrok Sądu Najwyż-
szego z dnia 15 września 2006 
roku, I PK 97/2006). Gwarancja 
prawa do jednakowego wyna-
grodzenia zamieszczona przez 
ustawodawcę w przepisie art. 
183c k.p. odniesiona została do 
dwóch podstawowych mierni-
ków „jednakowości”:
 jednakowej pracy – rozumia-

nej jako pracę tego samego 
rodzaju,

 pracy o jednakowej wartości 
– rozumianej jako prace, 
których wykonywanie wy-
maga od pracowników po-
równywalnych kwalifikacji 
zawodowych, potwierdzo-
nych dokumentami prze-
widzianymi w odrębnych 
przepisach lub praktyką 
i doświadczeniem zawo-
dowym, a także porówny-
walnej odpowiedzialności 
i wysiłku.
Należy jednak pamiętać, iż 

wyżej wymienione przepisy 
nie mają na celu zagwaranto-
wania równego wynagrodze-
nia wszystkim pracownikom 
lub wszystkim pracownikom 
zatrudnionym na tych samych 
stanowiskach. Zgodnie bo-
wiem z art. 78 ust. 1 kodeksu 
pracy wynagrodzenie za pracę 
winno być tak ustalone, aby 
odpowiadało w szczególności 
rodzajowi wykonywanej pracy 
i kwalifikacjom wymaganym 
przy jej wykonywaniu, a tak-

że uwzględniało ilość i jakość 
świadczonej pracy. Z samej 
istoty stosunku pracy wynika, 
więc różnicowanie wynagro-
dzenia za pracę poszczegól-
nych pracowników.

Istotne jest również, że wa-
runkiem skutecznego wniesie-
nia pozwu przez pracownika 
jest nie tylko wskazanie faktu, 
iż jest wynagradzany mniej 
korzystniej od innych osób, 
ale też to, że zróżnicowanie 
było spowodowane zakazaną 
przez prawo przyczyną (por. 
wyrok Sądu Najwyższego 
z dnia 8 grudnia 2015 r. I PK 
339/14). W sporach, w których 
pracownik wywodzi swoje 
roszczenia z naruszenia wobec 
niego zakazu dyskryminacji, 
powinien przedstawić przed 
sądem fakty, z których można 
wyprowadzić domniemanie 
bezpośredniej lub pośredniej 
dyskryminacji, a wówczas na 
pracodawcę przechodzi ciężar 
dowodu, że przy różnicowaniu 
sytuacji pracowników kierował 
się obiektywnymi przesłanka-
mi. Ograniczanie się w toku 
prowadzonego postępowania 
przed sądem jedynie do wska-
zywania kolejnych okoliczno-
ści, dowodzących w jego oce-
nie nierównego traktowania w 
zatrudnieniu, bez wskazania 
przyczyny dyskryminacyjnej 
może skutkować nieuwzględ-
nieniem roszczeń pracownika.

Nadto orzecznictwo Sądu 
Najwyższego stoi na stanowi-
sku, iż dopuszczalne jest róż-
nicowanie wynagrodzeń pra-
cowników z uwagi na ich staż 
pracy, które zazwyczaj umoż-
liwia pracownikowi lepsze 
wykonywanie powierzonych 
im obowiązków. W podobnym 
tonie wypowiedział się Trybu-
nał Sprawiedliwości, rozwija-
jąc wykładnię w tym zakresie 
w wyroku z dnia 3 października 
2006 r., C-17/05 w sprawie B.F. 
Cadman przeciwko Health & 
Safety Executive, przyjmując, 
że pracodawca nie musi spe-
cjalnie udowadniać, iż odwoła-
nie się do kryterium stażu pracy 
jest odpowiednie dla zróżnico-
wania wynagrodzeń, gdyż cho-
dzi o wynagrodzenie zdobytego 
doświadczenia, które pozwala 
pracownikowi lepiej wywiązy-
wać się ze swoich obowiązków, 
chyba że pracownik przedstawi 
okoliczności mogące wzbudzić 
poważne wątpliwości pod tym 
względem.
Stan prawny na  21.04.2017 r.

Maria Szwajkiewicz

Stan faktyczny
Nauczycielka dyplomowana, zatrudniona w przedszkolu (placów-

ce nieferyjnej) na podstawie umowy na czas nieokreślony, korzystała 
ze zwolnienia lekarskiego w okresie od 15 października 2015 r. do 
15 marca 2016 r. Następnie od 16 marca 2016 r. do 15 marca 2017 r. 
przebywała na urlopie dla poratowania zdrowia.

Zagadnienie prawne

Czy za 2016 rok nauczycielce przysługuje urlop wypoczynkowy 
w pełnym wymiarze, to jest 35 dni, czy w wymiarze proporcjonal-
nym za okres od 1 stycznia do 15 marca 2016 r., to jest 7 dni?

Odpowiedź

W przedstawionym stanie faktycznym nauczycielowi przysługuje 
pełny urlop. W świetle art. 64 ust. 3 Karty nauczyciela nauczycielom 
zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkol-
ne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 
dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów lub jeżeli plan 
urlopów nie jest tworzony, na podstawie porozumienia z pracowni-
kiem.

Istotne jest, iż nauczyciel nabywa prawo do urlopu wypoczyn-
kowego w pełnym wymiarze 1 stycznia każdego roku kalendarzo-
wego.

Oznacza to, że nauczycielka nabyła prawo do urlopu wypoczyn-
kowego z dniem 1 stycznia 2016 r. w pełnym wymiarze, to jest 35 
dni. Zgodnie z art. 165 k.p. nie mogła rozpocząć urlopu w ustalonym 
terminie z przyczyny usprawiedliwiającej nieobecność w pracy, czyli 
z powodu czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby. Z tego 
też powodu pracodawca był obowiązany udzielić jej urlopu wypo-
czynkowego w terminie późniejszym (art. 166 k.p.)

Przepisy Karty nauczyciela nie regulują zagadnienia związanego 
z korzystaniem przez nauczycieli z urlopu wypoczynkowego w roku, 
w którym przebywali na urlopie dla poratowania zdrowia, a co za tym 
idzie zmniejszeniem wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 lutego 1988 r. (sygn. akt III 
PZP 4/88) orzekł, że cele urlopu zdrowotnego i urlopu wypoczyn-
kowego są zbieżne i nauczyciel nie może z tych urlopów korzystać 
w tym samym czasie. Dotyczy to jednak sytuacji, gdy urlop zdrowot-
ny nauczyciela trwa przez cały rok kalendarzowy. Wtedy urlop dla po-
ratowania zdrowia konsumuje urlop wypoczynkowy. W pozostałych 
przypadkach nauczycielowi należy udzielić urlopu wypoczynkowego. 
Nie ma również podstaw do udzielania urlopu w wymiarze propor-
cjonalnym, ponieważ urlop dla poratowania zdrowia nie został prze-
widziany jako jedna z przesłanek uprawniająca do udzielenia urlopu 
wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym.

W celu rozstrzygnięcia wątpliwości jeden z sądów rozpatrujących 
podobną sprawę wystąpił z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w rozstrzygnięciu z 30 
czerwca 2016 r. w sprawie C–178/15 orzekł, że wygaśnięcie prawa 
do urlopu wypoczynkowego nauczycieli jest niezgodne z dyrektywą 
2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4 listopada 2003 r. 
dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz.Urz. UE 
L 299 z 18 listopada 2003 r., s. 9). Podkreślił, iż z samego brzmienia 
art. 7 ust. 1 dyrektywy 2003/88 – przepisu, od którego ta dyrektywa 
nie dopuszcza odstępstw – wynika, że każdy pracownik jest upraw-
niony do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 
co najmniej czterech tygodni. Prawo do skorzystania z corocznego 
płatnego urlopu przez każdego pracownika należy postrzegać jako 
zasadę prawa socjalnego Unii Europejskiej o szczególnej wadze.

Zaznaczył, że nauczyciel, który przebywał na urlopie dla porato-
wania zdrowia i nie wykorzystał przysługującego mu urlopu wypo-
czynkowego, powinien mieć prawo do skorzystania z niego również 
w późniejszym terminie.

Należy zaznaczyć, iż orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej stanowi element porządku prawnego, a dodatkowo 
determinuje proces stosowania prawa w państwach członkowskich.
Stan prawny na 18.04.2017 r.

Maria Szwajkiewicz

Prawo pracownika 
do jednakowego wynagrodzenia 
za jednakową pracę 

Pracownik wystąpił do sądu z pozwem o odszkodowanie 
w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia za pracę za 
naruszenie przez pracodawcę zasady równego traktowania 
w zatrudnieniu. W uzasadnieniu pozwu wskazał, iż praco-
dawca wymagał od niego pełnej realizacji wskazanego na 
piśmie zakresu obowiązków, różnicując go w tym zakresie 
wobec innych pracowników, którym nie stawiano podob-
nych wymagań, a ponadto otrzymywał niższe wynagro-
dzenie niż pozostali współpracownicy z uwagi na niższy 
staż w zakładzie pracy. Czy pracownik ma rację w tym 
względzie?
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SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność”
opracował Wojciech Matuszewski

Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

To była już dziewiąta edycja konkursu organizowanego przez 
NSZZ „Solidarność”. Warto przypomnieć, że pierwsze cer-
tyfikaty „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” wręczał 

prezydent Lech Kaczyński w 2008 roku, który wydarzenie objął 
też swoim patronatem.

Miło nam donieść, że w tym roku na uroczystej gali wręczenia cer-
tyfikatów, która odbyła się 21 marca w Pałacu Prezydenckim w Warsza-
wie, laury konkursu z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy i przewodni-
czącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy odebrało 
dwóch pracodawców z naszego Regionu – Ireneusz Zagrodzki, prezes 
PEC EMPEC Ustka, i Piotr Bączkiewicz, prezes Engie EC Słupsk.

Celem współzawodnictwa w konkursie jest promowanie pra-
codawców, którzy wyróżniają się w zakresie przestrzegania prawa 
pracy, w szczególny sposób kładą nacisk na stabilność zatrudnie-
nia i przestrzeganie przepisów BHP, a także możliwość zakładania 
związków zawodowych.

Ważną sprawą jest fakt, że pracodawców do konkursu zgłaszają 
komisje zakładowe „Solidarności” w zakładach, gdyż to one mogą 
dokładnie sprawdzić podczas całorocznej pracy, jak dany praco-
dawca wywiązuje się z przestrzegania prawa pracy.

W tym roku komisja certyfikacyjna wyłoniła 22 laureatów, 
którzy otrzymali laur „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. 
Wszyscy dostali stosowne certyfikaty, które obowiązują przez trzy 
następne lata. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, a w szczegól-
ności firmom z naszego Regionu.

To już siedem lat upłynęło 
od tej tragicznej chwi-
li, kiedy podchodzący 

do lądowania rządowy tupo-
lew z delegacją najwyższych 
władz, z parą prezydencką 
Marią i Lechem Kaczyńskimi 
na czele, udającą się na roczni-
cowe obchody Zbrodni Katyń-
skiej, rozbił się przed lotniskiem 
w Smoleńsku. Zginęło 96 wy-
bitnych osób reprezentujących 
wszystkie nurty polityczne w na-
szej ojczyźnie. To wielki dramat 
przede wszystkim dla rodzin 
zmarłych, ale też dla całego na-
rodu. Nigdy wcześniej w historii 
żadnego państwa w katastrofie 
lotniczej nie zginęło tyle waż-
nych osób powołanych dla peł-
nienia służby publicznej.

Jak co roku w całej Polsce 
obchodzimy te tragiczne wyda-
rzenie w sposób szczególny.

W Słupsku pamięć zmarłych 
uczciliśmy 10 kwietnia uroczy-
stą mszą świętą odprawioną 
w kościele Mariackim. Podczas 
eucharystii, której przewodni-
czył ks. pułkownik Eugeniusz 
Łabisz, padły słowa mocno 
trafiające w serca: „Krew zo-
stała pod Smoleńskiem, pro-
chy wróciły do kraju, wasza 
ofiara nie poszła na marne. 
Jest to najwyższy dar złożony 
na ołtarzu ojczyzny”. W części 
artystycznej młodzi artyści z V 
LO w Słupsku Paulina Łaga 
i Ringo Todorowić zaśpiewali 
kilka utworów poświęconych 
ofiarom katastrofy smoleń-

11 kwietnia przy po-
mniku katyńskim na 
cmentarzu Komunal-

nym w Słupsku odbyły się uro-
czystości związane z 77 rocznicą 
upamiętniającą haniebny mord na 
obywatelach polskich dokonany 
przez zbrodniarzy z sowieckiego 
NKWD. W Katyniu, Charkowie 
i Miednoje z rąk stalinowskich 
oprawców zginęło około 22 ty-
sięcy Polaków, wśród nich więk-
szość stanowili oficerowie, ale od 
strzału w tył głowy, w którym to 
lubowali się rosyjscy kaci, zginęli 
także milicjanci, księża, urzędni-
cy państwowi, pogranicznicy, 
jednym słowem: kwiat polskiego 
społeczeństwa. Ta przemyślana i 
perfidnie zaplanowana zbrodnia 
przez Stalina miała zlikwidować 
państwo polskie przez elimina-
cję najlepszych synów naszego 
narodu.

W samo południe zabrzmiał 
hymn państwowy przy asyście 
pocztów sztandarowych i warty 
honorowej wystawionej przez 

Siódma rocznica 
katastrofy smoleńskiej

skiej, szczególne wrażenie zro-
biło wykonanie pieśni „Katyń” 
przez Todorowicia (sł. A. Ja-
neczko, muz. R. Pomorski).

Wszyscy uczestnicy uro-
czystości udali się w okolice 
krzyża misyjnego stojącego 
przed kościołem, gdzie radny 

miejski Robert Kujawski od-
czytał nazwiska 96 osób, które 
zginęły podczas katastrofy. 
Zapalono 96 symbolicznych 
zniczy. Po modlitwach za du-
sze zmarłych wiązanki kwia-
tów złożyły liczne delegacje 
i mieszkańcy Słupska.

96 zniczy symbolizujących ofiary katastrofy 
pod Smoleńskiem pod krzyżem misyjnym.

Pracodawca 
Przyjazny 
Pracownikom

77 rocznica Zbrodni Katyńskiej

miejscowy garnizon, następnie 
zabrał głos prezes zarządu Od-
działu Sybiraków w Słupsku Je-
rzy Lisiecki. Młodzież z Zespołu 
Szkół Technicznych w Słupsku 
przedstawiła inscenizację słow-
ną, a oprawę muzyczna przygo-
tował chór „Kantele” z I Liceum 
Ogólnokształcącego w Słupsku. 
Wśród przybyłych kombatantów 
widać było ogromne wzruszenie 

na twarzach, popłynęły łzy. Po 
skończonej części oficjalnej zło-
żono kwiaty i zapalono znicze. W 
imieniu Zarządu Regionu NSZZ 
„Solidarność” w Słupsku kwiaty 
złożył przewodniczący Stanisław 
Szukała w towarzystwie Wiktora 
Usyka i Zbigniewa Iwaszkiewi-
cza. Uroczystość zakończyła 
modlitwa ekumeniczna za po-
mordowanych. 

Delegacja słupskiej „Solidarności” składa hołd ofiarom 
Katynia. Od lewej: Wiktor Usyk, Stanisław Szukała  
i Zbigniew Iwaszkiewicz.

Zgodnie z obietnicą wracamy do rozmowy z Tadeuszem 
Pietkunem, wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu NSZZ 
„Solidarność” w Słupsku odpowiedzialnym za rozwój 
Związku w Regionie.

– W dniach 23 i 24 marca br. w miejscowości Smołdziń-
ski Las odbyło się szkolenie dla członków Zarządu Regionu z 
zakresu pozyskiwania nowych członków. Proszę powiedzieć, 
jak ono przebiegło i co, Pana zdaniem, przyda się w pracy 
związkowej?

– Szkolenie było podzielone na dwa etapy. W pierwszym, na-
zwałbym je analitycznym, przeprowadzaliśmy analizę naszej do-
tychczasowej pracy. Uczestnicy wypowiadali się, jak rozumieją 
znaczenie pojęcia rozwoju Związku i jakimi metodami chcą osią-
gnąć zamierzony cel, czyli pozyskać nowych związkowców. Drugi 
etap to podanie praktycznych przykładów przez naszych trenerów z 
Komisji Krajowej Janusza Zabiegę i Kacpra Stachowskiego, jak to 
się robi w innych krajach. Podany był przykład z Wielkiej Brytanii, 
gdzie w jednym zakładzie pracy na 600 związkowców aż 200 z nich 
było odpowiedzialnych za pozyskiwanie nowych członków.

Moim zdaniem największym osiągnięciem naszego spotka-
nia było zwiększenie świadomości członków ZR co do rozwoju 
Związku i pozyskanie wiedzy na ten temat. 

– Czy w najbliższym czasie planujecie jeszcze jakieś spo-
tkanie poświęcone rozwojowi Związku?

– Tak, nie poprzestajemy na jednorazowym szkoleniu. Na 
najbliższym posiedzeniu ZR także będziemy poruszać ten temat, 
będzie również obecny Janusz Zabiega, który, jak zapowiedział, na 
szkoleniu będzie służył radą i pomocą, za co już teraz chciałbym 
mu podziękować. 

– Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w pozyskiwaniu 
nowych członków.

Szkolenie słupskich 
związkowców z zakresu 
rozwoju Związku
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CZYTELNICY I MY

Na końcu 
JĘZYKA
Na końcu
JĘZYKA

Krzyżówka z pokarmem dla konia

Moda na lajkowanie postów
Co to są lajki, hejty i posty, o których mówią nie tylko 
internauci, ale także aktorzy, politycy, dziennikarze?

Lajki

Wyraz lajk oznacza ‘wyrażenie aprobaty, zaznaczenie, że 
się nam coś podoba lub że się z tym zgadzamy’. Lajki używa-
ne są, gdy na internetowym portalu społecznościowym Face-
book (lub YouTube) internauta chce zaznaczyć, że podobają 
mu się tam zamieszczone: zdjęcia, grafiki, filmy, wypowiedzi. 
Użytkownik Facebooka klika wówczas przycisk „Lubię to” 
– popularnie zwany lajkiem (lub ikonkę z charakterystycznym 
kciukiem uniesionym w górę). Słowo lajk pochodzi od angiel-
skiego: like – ‘lubić’, a właściwie od: Like it. – ‘Lubię to!
Nowe wyrazy

W związku z lajkowaniem powstały czasowniki: lajkować, 
zalajkować i rzeczowniki: lajkatorzy, lajkowanie, lajki (‘po-
lubienia’), lubialność.
Przykłady użycia w zdaniach
 Nie lubię, jak internauci lajkują własne wpisy.
 Autor filmu czeka na lajki, które pomogą mu w zdobyciu 

nagrody na konkursie.
 Ty lajkujesz moje wpisy, a ja twoje.

Lajk to w Internecie oznaczenie postu, świadczące, że się nam on 
podoba lub że się z nim zgadzamy. (Uwaga: W definicji tej występu-
je wyraz post w nowym znaczeniu, które wyjaśniam poniżej.)
Historia lajkowania

Wyrazy lajkować, zalajkować pojawiły się w języku pol-
skim razem z Facebookiem około 2009 roku, zaś lajknąć 
około 2013 roku.
Przy okazji

Zwrot „Like it. – ‘Lubię to!” budzi wątpliwości, ponieważ 
po polsku powinniśmy mówić „Podoba mi się!”. Ale czy po za-
wrotnej karierze słów: lajki, lajkować eksperci zdołają przekonać 
użytkowników języka polskiego, by zmienili tłumaczenie? Wąt-
pię. Uważam, że zwycięży uzus językowy (‘zwyczaj językowy’), 
który często wpływa na kształtowanie się normy językowej.

Posty

Wyraz post do niedawna w polszczyźnie oznaczał tylko:
1. ‘religijny zakaz spożywania w pewnym okresie posiłków 

lub pewnych potraw’,
2. ‘okres, w którym wiernych obowiązuje ten zakaz’,
3. ‘powstrzymanie się od przyjemności z różnych powodów’, 
Nowe znaczenie wyrazu post

Niedawno doszło nowe znaczenie (zapożyczone z języka 
angielskiego): post – ‘wpis na forum internetowym’.
Przykłady użycia wyrazu w zdaniach

• Ten post ma dużo błędów ortograficznych.
• On lubi czytać posty na Facebooku.
• Jan w poście zawarł ważną datę.
• Ona zawsze lajkuje jego posty.

Hejty

Użytkownicy serwisów społecznościowych, zamieszczając po-
sty, zdjęcia, filmy, zwykle oczekują informacji zwrotnych w posta-
ci lajków. Niestety, ostatnio w Internecie popularne jest hejtowanie 
celebrytów, dziennikarzy, polityków, a także innych osób.

Co to jest hejt? Hejt to ’obraźliwy lub agresywny komen-
tarz zamieszczony w Internecie’. Hejtem mogą być także 
obraźliwe zdjęcia, grafiki lub filmy, którymi chce się kogoś 
skrzywdzić. Słowo hejt pochodzi od angielskiego czasownika 
„hate” oznaczającego ‘nienawidzić’.

Hejtować to ‘zamieszczać w Internecie obraźliwe, agre-
sywne komentarze lub oszczerstwa napisane pod czyimś ad-
resem’, to „obrzucać kogoś błotem”.

Hejter to ‘osoba zajmująca się hejtingiem, która za po-
średnictwem Internetu krytykuje, wyraża nienawiść, obraża 
innych w sposób wulgarny, chamski. Wśród hejterów są rów-
nież dzieci, których ofiarami bywają ich koledzy ze szkoły.

Barbara Ellwart
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Na rozwiązania – litery z szarych kratek –  (e-maile, listy tradycyjne, adresy 
w stopce na str. 2) czekamy do 15 dnia następnego miesiąca od ukazania 
się tego wydania „Magazynu”. Rozlosowaliśmy nagrodę za rozwiązanie 
Krzyżówki z odwiedzinami nr. 3/2017. Otrzymuje ją pan Antoni Polakow-
ski z Gdańska. Nagrodę wyślemy pocztą. Hasło brzmiało: „Jan Heweliusz”.

POZIOMO
1) mogą być z twarogiem, 
mięsem lub z kapustą, 2) „… 
ogród” film A. Holland na 
podstawie powieści F.H. 
Burnett, 3) jadłodajnia za-
kładowa, 4) małpa z Indo-
chin, 5) koń do wyścigów 
w zaprzęgu, 6) list tchórza, 
7) wielkie jezioro w Afryce, 
8) VAT i akcyza, 9) umiejęt-
ność prowadzenia śmigłowca, 
10) nieżyt nosa, 11) sprzęt 
Kozakiewicza, 12) kraj 
z Mombasa, 13) pokarm dla 
konia, 14) autor serii książek 
o Panu Samochodziku, 
15) okrągła forma do ciasta, 
16) ma dowód osobisty.

PIONOWO
W dowolnej kolejności, w na-
wiasach podano liczbę liter
 psia morda (4)
 zgoda, akceptacja (8)
 sprzymierzeńcy (7)
 centrum Londynu (4)
 hycel (6)
 pelerynka z futra (5)
 rzeka jak straż (5)
 kalafior lub pomidor (7)
 minister szkolnictwa wyższego 

w gabinecie Beaty Szydło (5)

 życiowa dewiza (5)
 odmiana kapusty o ciem-

nozielonych fryzowanych 
liściach

 udział w czymś (5)
 w przysłowiu, każda pliszka 

swój chwali (6)
 prawa do wynalazku (6)
 czasomierz potrzebny 

w kuchni (8)
 góralski świerk (5)
 klamra, ankra (5).

Serdecznie zapraszamy związkowych seniorów (osoby w wieku 60+) do uczestnictwa w no-
wym projekcie organizowanym przez Pomorską Fundację Edukacji i Pracy.
W czasie zajęć Uczestnicy nauczą się korzystać z możliwości internetu, a w szczególności: 
przygotowania i składania e-petycji do władz, korzystania z poczty elektronicznej i portali spo-
łecznościowych, robienia zakupów przez internet oraz załatwiania spraw przez internet w ZUS 
i Funduszu Zdrowia.
Na zakończenie Uczestnicy odbędą trzydniowy wyjazd do Warszawy, gdzie odwiedzą jeden 
z centralnych urzędów, na przykład Sejm lub Senat.
Zapisy w Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” w siedzibie Zarządu Regionu 
Gdańskiego przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku w pokoju 121, szczegółowe informacje 
o przebiegu projektu można uzyskać w fundacji, pok. nr 9 na parterze, tel. 58 308 43 56 lub 
58 308 43 47, e-mail: r.tkaczyk@solidarnosc.gda.pl
Projekt jest finansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Nowy projekt „60+ Akademia społecznika – 
aktywność i partycypacja seniorów w życiu 
publicznym i społecznym”
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REKLAMA

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

 

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

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

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

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

Dyrektor Biura ZRG, pok. 110
308 42 60 

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

Kadry, pok. 127, 308-42-97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uwaga! przed każdym 
nr. telefonu dodajemy 58

MAGAZYNEK PODRĘCZNY

Na wesoło :)

4577,86 zł
Tyle wyniosło przeciętne miesięczne wynagro-
dzenie brutto w marcu 2017 roku. W po-
równaniu z lutym było wyższe o 6,3 proc., 
w porównaniu z marcem 2016 roku wzrost 
wyniósł 5,2 proc.

pod redakcją Martyny Werry
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Zwolennicy wprowadzo-
nego przez poprzednią ekipę 
rządzącą przymusu posyłania 
sześciolatków do szkół często 
powoływali się na dobro dzie-
ci. Wielu z nich nadal twierdzi, 
że nowy rząd odebrał najmłod-
szym szansę na lepszy rozwój. 
Tymczasem okazuje się, że do 
szkoły lepiej iść później niż 
wcześniej. Naukowcy z Uni-

wersytetu Stanforda stwier-
dzili, że mali Duńczycy, którzy 
rozpoczęli edukację w wieku 
siedmiu, a nie generalnie obo-
wiązujących w tym kraju sze-
ściu lat, wyróżniają się znacznie 
wyższym poziomem samokon-
troli. Co więcej, pozytywne 
skutki odroczenia obowiązku 
szkolnego zwiększają się wraz 
z wiekiem dziecka.                

W sektorze handlowym 
zatrudnienie znalazło pra-
wie 2 miliony Polaków. Jeżeli 
dodamy do nich kolejne 1,6 
miliona pracowników firm po-
wiązanych z handlem, łącznie 
otrzymamy 3,6 miliona osób 
związanych z tą branżą. To 26 
procent wszystkich polskich 
pracowników. Z tych osób 184 
tysiące znalazły zatrudnienie 

w zagranicznych sieciach han-
dlowych. Z wyliczeń serwisu 
dlahandlu.pl wynika, że naj-
więcej – 55 tysięcy – pracuje 
dla portugalskiej sieci Biedron-
ka. Na drugim miejscu uplaso-
wało się brytyjskie Tesco, które 
zatrudnia 28 tysięcy pracow-
ników. Trzecie jest francuskie 
Auchan, w którym znalazło 
pracę 19,5 tysiąca osób.      

Wiosna sprzyja kształto-
waniu sylwetki. To, że istotne 
znaczenie w procesie chudnię-
cia ma ruch, wiedzą wszyscy. 
Ale ile kalorii tracimy podczas 
konkretnych czynności? Godzi-
na biegu w tempie 5 km/godz. 
zabierze nam 780 kcal. W cią-
gu szybkiego marszu w tem-
pie 7 km/godz. stracimy już 
tylko 293 kcal, jednak mniej 
obciążymy stawy. Godzinny 
spacer równa się utracie 228 

kcal. Taki sam czas pływania 
pomoże nam spalić 468 kcal. 
Energiczny taniec odbierze 
366 kcal, a skakanka – 492 
kcal. W schudnięciu pomoże 
też… sprzątanie. Podczas go-
dziny odkurzania stracimy 135 
kcal, a w trakcie mycia okien 
czy zmywania podłogi mopem 
120 kcal, podczas ręcznego 
prania nawet 150 kcal, a szo-
rując podłogi aż 213 kcal.

      

Ruch i kalorie

W handlu jedna czwarta 
polskich pracowników

DO SZKOŁY LEPIEJ WCZEŚNIEJ NIŻ PÓŹNIEJ?DO SZKOŁY LEPIEJ WCZEŚNIEJ NIŻ PÓŹNIEJ?wcale nie!

Sieć handlowa Kraj pochodzenia Liczba pracowników 
(w tys.)

Biedronka Portugalia 55
Tesco Wlk. Brytania 28
Auchan Francja 19,5
Carrefour Francja 16
Kaufland Niemcy 15,5
Lidl Niemcy 14
Intermarche Francja 14
E. Leclerc Francja 6,5
Makro Cash and Carry Niemcy 5,5
Netto Dania 4,6
Selgros Niemcy 4
Aldi Niemcy 1,5

Stopa bezrobocia rejestrowa-
nego w Polsce w marcu 2017 
roku wyniosła 8,2 proc. przy 
8,5 proc. w lutym 2017 roku 
i 10,0 proc. w marcu 2016 
roku.

Ceny paliwa do prywat-
nych środków transpor-
tu w marcu 2017 roku 
obniżyły się o 1,3 proc. 
w stosunku do lutego 
tego roku.

W marcu sprze-
daż detaliczna 
w Polsce była 
aż o 16,5 proc. 
wyższa niż 
w lutym.

Spotykają się dwaj koledzy:
– Co u ciebie słychać?
– Pracy szukam.
– Przecież jeszcze wczoraj 
pracowałeś.
– No tak, ale były imieniny 
szefa i on wzniósł toast 
„niech żyją pracownicy!”, 
a ja jak głupi zapytałem: 
a z czego?!


Rozmowa kwalifikacyjna:
– Proszę wymienić swoją 
jedną mocną cechę.
– Jestem wytrwały.
– Dziękuję, skontaktujemy 
się z panem później.
– Zaczekam tutaj...


Mam atrakcyjną i pełną 
wyzwań pracę. Obecnie 
szukam dobrze płatnej.


