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Wierzę w to, że JESTEŚMY 
W STANIE W NASZYM KRAJU 
ODBUDOWAĆ WSPÓLNOTĘ, że 
możemy razem naprawiać kraj. 
To wielkie dzieło, którego nie 
można zrobić w pojedynkę. 
Nie może tego też zrobić sam 
prezydent ani nawet rząd, 
choćby najlepiej współdziałali, 
jeśli nie będzie wsparcia ze 
strony społeczeństwa. 

Wierz
W STANIE W NASZYM KRAJU 

”

ook.com/solidarnoscgdansk

dzie wsparcia ze 

”
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Ministerstwo Pracy 
stosuje klauzule społeczne
W zamówieniu Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej na usługi wykorzystano klauzule spo-
łeczne dotyczące standardów zatrudniania osób, 
które będą wykonywać usługi przy realizacji 
przetargu w ramach zamówień publicznych. – Po 
to „Solidarność” walczyła o lepsze przepisy, żeby 
je teraz stosowano – komentuje przewodniczący 
„S” Piotr Duda. W zamówieniu ministerstwa 
na usługi sprzątania biur zawarto wymóg 
zatrudniania przez wykonawcę pracowników na 
umowy o pracę zarówno w opisie zamówienia, 
jak i w kryteriach oceny oferty. Co więcej, to 
kryterium stanowi aż 40 procent tej oceny!

PIP promuje umowy 
śmieciowe!
Niestety, w przetargu Państwowej Inspekcji 
Pracy na usługi pocztowe nie wykorzystano 
klauzul społecznych, dzięki którym pracownicy 
przy realizacji zamówienia są zatrudniani na 
etat i otrzymują co najmniej płacę minimalną. 
PIP nie umieściła takich warunków w swo-
im zamówieniu. Mało tego, początkowo 
o wyborze wykonawcy miała zadecydować 
w 100 procentach cena. Przypominamy, że 
PIP ma stać na straży prawa pracy w Polsce. 
Tymczasem odrzucenie przez inspekcję klauzul 
społecznych oznacza, że pracownicy będą 
zatrudniani przy realizacji zamówienia na 
umowach śmieciowych. – To skandal! PIP to 
instytucja publiczna utrzymywana za nasze 
podatki, która powinna robić wszystko, aby 
poprawiać standardy na rynku pracy – mówi 
Marek Lewandowski, rzecznik „Solidarności”.

„To była nieprawdziwa 
informacja”. Gazeta 
przeprasza Henryka 
Grymela

„Puls Biznesu” zamieścił sprostowanie i prze-
prosiny Henryka Grymela, przewodniczącego 
Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” 
za podanie nieprawdziwych informacji na jego 
temat. Sprawa dotyczy artykułu „Kolejowi 
biznesmeni”, który ukazał się w gazecie 9 
kwietnia. W tekście znalazły się nieprawdzi-
we informacje o powiązaniach rodzinnych 
Henryka Grymela z właścicielami firmy ANTRA,
a także sugestie o powiązaniu jego działalności 
związkowej z działalnością biznesową. „Puls 
Biznesu” zamieścił sprostowanie, w którym 
przyznaje, że była to „nieprawdziwa informa-
cja dotycząca pana Henryka Grymela”.

„Przekręt śmigłowcowy 
z prezydentem w tle”. 
Marsz Milczenia 
w Świdniku
„Unieważnić przetarg”, „Nie damy gajowemu 
odstrzelić Świdnika”, „Wielki przekręt śmi-
głowcowy z prezydentem w tle” – takie i inne 

transparenty nieśli 6 maja uczestnicy Biało-
-Czerwonego Marszu Milczenia w Świdniku. 
Kilka tysięcy pracowników WSK PZL Świdnik 
SA, mieszkańcy miasta, przedstawiciele róż-
nych zakładów pracy Lubelszczyzny, a także 
posłowie, samorządowcy przemaszerowali 
sprzed bramy świdnickiej fabryki na plac 
Konstytucji 3 maja. Manifestujący szli w ciszy, 
niosąc biało-czerwone flagi i symbole narodo-
we. Na placu na protestujących czekało 
kilkuset mieszkańców Świdnika. Tam też na 
taczkach wwieziono postacie prezydenta 
Bronisława Komorowskiego, premier Ewy 
Kopacz i ministra obrony narodowej Toma-
sza Siemoniaka.

„Solidarność” poparła 
Andrzeja Dudę

W zamian za realizację związkowych postu-
latów „Solidarność” oficjalnie poparła kandy-
data PiS w wyborach prezydenckich. Umowa 
programowa zawarta 5 maja przez Komisję 
Krajową i Andrzeja Dudę zobowiązuje go do 
działań na rzecz obniżenia wieku emerytal-
nego, ograniczenia tzw. umów śmieciowych 
i wzmocnienia dialogu społecznego. Komisja 
Krajowa zaapelowała do członków i sympaty-
ków „S” oraz innych central związkowych do 
głosowania na Andrzeja Dudę.

Sala BHP przyciągnęła 
tłumy

Nie spać, tylko zwiedzać! Zgodnie z hasłem 
tegorocznej Europejskiej Nocy Muzeów, 
w nocy z soboty, 16 maja na niedzielę, 17 maja 
historyczną Salę BHP odwiedziło ponad 3 tysiące 
zwiedzających. Dla gości przygotowano liczne 
atrakcje, m.in. projekcję filmu „Ludzie w cieniu
tablic”, koncerty Zbyszka Stefańskiego przed 
i po projekcji filmu, wystawę Instytutu Pamięci
Narodowej „586 dni stanu wojennego” oraz 
prezentacje grup rekonstrukcji historycznej. 
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania 
Grupie Rekonstrukcji Historycznej „SOJUSZ”, Fun-
dacji Archiwum Filmowe, Narodowemu Muzeum 
Morskiemu, Stoczni Gdańsk S.A., firmie VKA,
przyjacielowi Sali BHP Robertowi Kwiatkowi, 
Kamili Orłowskiej, Łukaszowi Turskiemu, Ste-
fanowi Kamińskiemu, Mariuszowi Jankow-
skiemu oraz wszystkim tym, którzy zaangażowali 
się w przygotowanie imprezy. 

Związki zawodowe 
w górę
Wyższe notowania związków zawodowych. 
Według ostatniego badania CBOS działalność 

związków zawodowych w Polsce spotyka 
się z coraz większą aprobatą. 39 procent 
badanych sądzi, że jest ona korzystna dla 
kraju, przeciwnego zdania jest ponad 36 
procent. Od zeszłego roku wzrosła liczba 
osób przekonanych o skuteczności związków 
zawodowych. Prawdopodobnie wpłynęły na 
to protesty górników i będące ich konse-
kwencją porozumienie zawarte z rządem. 
Niemal połowa badanych (46 proc.) uważa, 
że związki zawodowe mają w Polsce zbyt 
mały wpływ na decyzje władz, natomiast 
blisko jedna piąta (18 proc.) – że jest on zbyt 
duży. Co szósty respondent (16 proc.) określa 
go jako odpowiedni, to znaczy taki, jaki mieć 
powinny.

Przyszedł czas, aby 
zawalczyć o lepszą 
przyszłość

16 maja pod Zamkiem Królewskim w Warsza-
wie odbyła się pikieta zorganizowana przez 
„Solidarność” z Zamku Królewskiego i Sekcję 
Pracowników Muzeów NSZZ „Solidarność” 
Region Mazowsze. Termin wybrano nieprzy-
padkowo. Podczas sobotniej Nocy Muzeów 
placówki odwiedzane są przez setki zwiedza-
jących, a celem pikiety było zwrócenie uwagi 
opinii społecznej na trudną sytuację socjalną, 
w jakiej znajdują się pracownicy muzeów. Do 
protestu przyłączyli się również pracownicy 
m.in. Muzeum Narodowego, Państwowego 
Muzeum Archeologicznego, Państwowego 
Muzeum Etnograficznego, Muzeum Powstania
Warszawskiego oraz Muzeum Kultury Kur-
piowskiej w Ostrołęce. W tych placówkach wy-
wieszono plakaty, a pracownicy mieli znaczki 
informujące o tym, że solidaryzują się z akcją. 
W Muzeum Narodowym zorganizowano 
wystawę czasową smile emoticon informującą 
o postulatach pracowniczych.

Tu chodzi o wiarygodność 
firmy
„Solidarność” TVP protestuje przeciwko 
dalszej współpracy z Tomaszem Lisem. To 
reakcja na emisję programu „Tomasz Lis na 
żywo”, w którym – jak oceniają związkowcy 
– doszło do podważenia wiarygodności TVP 
SA. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” 
przesłała do prezesa TVP Juliusza Brauna 
swój stanowczy protest. „To rażące narusze-
nie art. 21 Ustawy o radiofonii i telewizji oraz 
podważenie wiarygodności Telewizji Polskiej” 
– czytamy w liście do prezesa. Sprawa 
dotyczy cytowania w programie „Tomasz Lis 
na żywo” fałszywych wpisów na Twitterze, 
które rzekomo miały być tam umieszczone 
przez córkę kandydata na prezydenta An-
drzeja Dudy. „Do dnia dzisiejszego Komisja 
Zakładowa NSZZ „S” TVP SA starała się unikać 
oceny naszego produktu, jakim jest program 
telewizyjny, ale tak drastyczne naruszenie 
norm etyki dziennikarskiej zmusza nas do 
postawienia wniosku o natychmiastowe 
zakończenie współpracy TVP SA z Panem 
Tomaszem Lisem” – napisali związkowcy 
z telewizyjnej „Solidarności”.

Ksiądz Jankowski 
pośmiertnie wyróżniony

29 kwietnia Rada Miasta Starogardu 
Gdańskiego podjęła decyzję o pośmiertnym 
wyróżnieniu księdza prałata Henryka Jan-
kowskiego tytułem Honorowego Obywatela 
Starogardu Gdańskiego. Jak podkreślali 
inicjatorzy, urodzony w stolicy Kociewia 
kapelan „Solidarności” nigdy nie zapomniał 
o rodzinnym mieście, chociaż większość życia 
spędził w Gdańsku. Ksiądz prałat Henryk Jan-
kowski jest także Honorowym Obywatelem 
Miasta Gdańska.

Ksiądz Jerzy będzie miał 
swoją ulicę w Gdańsku

30 kwietnia Rada Miasta Gdańska podjęła 
uchwałę o nazwaniu ulicy Nowej Wałowej 
imieniem księdza Jerzego Popiełuszki. 
Inicjatywę w tej sprawie podjął kilka miesięcy 
temu Instytut Pamięci Narodowej – pismo 
w sprawie nadania jednej z ulic w stolicy 
Pomorza imienia bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
wystosował 14 stycznia do Rady Miasta 
Gdańska naczelnik Oddziałowego Biura Edu-
kacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej 
w Gdańsku dr Karol Nawrocki.

Bezrobocie spadło. 
Liczba miejsc pracy też
W maju bezrobocie rejestrowane na Pomorzu 
nieznacznie spadło. Na koniec kwietnia 
w naszym regionie było zarejestrowanych 
93,6 tys. osób bezrobotnych, a więc o 4,4 tys. 
mniej niż miesiąc wcześniej. Niestety, spadła 
również liczba oferowanych przez pracodaw-
ców miejsc pracy i aktywizacji zawodowej 
– jest ich o 1,3 tys. mniej.

Plac Wolnej Polski 
w Gdyni
2 maja plac przed Urzędem Miasta w Gdyni 
otrzymał nową nazwę – Wolnej Polski. 
Inicjatorem zmiany był poseł Janusz Śniadek, 
który argumentował, że z uwagi na historycz-
ny aspekt oraz lokalizację dwóch pomników 
– Ofiar Grudnia 1970 i Marszałka Józefa
Piłsudskiego – miejsce to stanowi szczególny 
punkt afirmacji wartości patriotycznych.
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W numerze między innymi:
To Andrzej Duda, kandydat PiS, popierany przez NSZZ „Solidar-
ność”, będzie sprawował najwyższy urząd w państwie polskim 
przez kolejne pięć lat. Zdobył 51,55 procent głosów. 

Czas zmiany, str. 4

Postanowiliśmy pokazać skutecznych liderów związkowych, 
którzy sukcesami w swoich macierzystych organizacjach mogą 
zainspirować innych do rozwoju. Z ich przykładów wyłania się 
bardzo praktyczny przewodnik efektywnej pracy związkowej.

Tak rozwija się „Solidarność”!, str. 6

Tegoroczne spotkanie związkowców podsumowujące działal-
ność Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” przewidziano na 
29 czerwca. Będzie to już czwarta na przestrzeni ostatnich lat 
taka uroczystość. A jak wyglądały one w ubiegłych latach?

Bo razem zawsze jest bezpieczniej, str. 9

Rozmowa z doktorem STEPHANEM PORTETEM, ekonomistą 
i socjologiem, założycielem S.Partner, autorem licznych publikacji 
dotyczących ekonomii, stosunków pracy, polityki społecznej oraz 
dialogu społecznego w Polsce, ekspertem NSZZ „Solidarność”

Programu prospołecznego nie należy lokować 
po stronie kosztów. To inwestycja, str. 10

We Francji aż 98 proc. pracowników objętych jest działaniem 
układów zbiorowych pracy, niewiele mniej w innych krajach tzw. 
starej Unii. W Polsce niestety tylko co czwarty pracownik jest 
zatrudniony w przedsiębiorstwie, gdzie taki układ funkcjonuje. 

Z układem łatwiej, str. 12

Tegoroczne spotkanie będzie 
w czerwcu

4 maja podczas posiedzenia Zarządu Regionu 
Gdańskiego ogłoszono, że coroczne spotkanie 
przedstawicieli organizacji związkowych 
zostanie przesunięte z okresu zimowego na 
letni i odbędzie się 29 czerwca w Filharmonii 
Bałtyckiej. Ponadto członkowie Zarządu Re-
gionu Gdańskiego przyjęli uchwałę w sprawie 
wyróżnień z okazji 35-lecia powstania 
NSZZ „Solidarność”. Podstawą przyznania 
wyróżnienia będzie złożenie wniosku przez 
organizacje zakładowe, sekcje oraz Prezydium 
ZRG. 2015 r. Członek Prezydium ZRG Woj-
ciech Książek przedstawił również projekt 
umieszczenia tablicy na murze koło pomnika 
Poległych Stoczniowców na placu Solidar-
ności w Gdańsku, która będzie poświęcona 
ofiarom stanu wojennego na Wybrzeżu 
Gdańskim: Antoniemu Browarczykowi, 
Wacławowi Kamińskiemu, Piotrowi 
Sadowskiemu i Janowi Samsonowiczowi. 
Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego 
Krzysztof Dośla zwrócił się do związkowców 
o przesyłanie informacji o imprezach, które 
planowane są przez poszczególne struktury 
Związku.

Gdyńscy związkowcy 
razem w porcie
5 maja przedstawiciele gdyńskich organizacji 
związkowych zebrali się w porcie Gdynia, by 
omówić program jubileuszowych uroczystości 
35-lecia Związku oraz sytuację gdyńskich 
dokerów. Zenon Wiszowaty z Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ „S” w porcie Gdynia 
przedstawił problemy, z jakimi borykają się 
na co dzień pracownicy portowych firm.

Konwencje wyborcze

7 maja w Sali Akwen w gdańskiej siedzibie 
„Solidarności” odbyła się wojewódzka wybor-
cza konwencja Andrzeja Dudy, popieranego 
przez „Solidarność” kandydata Prawa i Spra-
wiedliwości na prezydenta. W spotkaniu 
wzięła udział liczna reprezentacja Regionu 
Gdańskiego. Podobne spotkania odbyły się 
w tym samym czasie we wszystkich miastach 
wojewódzkich w Polsce oraz w Warszawie, 
gdzie na konwencji krajowej Andrzej Duda 
podsumował swoją kampanię wyborczą. Co 
warte podkreślenia, sygnał z Warszawy był 
emitowany na całą Polskę, natomiast bezpo-
średnie połączenie z uczestnikami konwencji 
w stolicy nastąpiło tylko z dwóch miejsc 
– Krakowa, gdzie wystąpił ojciec Andrzeja 
Dudy, oraz właśnie Gdańska, gdzie w imieniu 
„Solidarności” poparcie dla kandydata PiS 
ponowił szef Związku Piotr Duda.

Pucki szpital protestuje
13 maja rozpoczął się protest w szpitalu 
w Pucku. Powodem był plan połączenia 
placówki ze Szpitalem Specjalistycznym 
w Wejherowie. Zdaniem pracowników, ale 

także mieszkańców obu powiatów, plano-
wane zmiany mogą wpłynąć negatywnie na 
dostępność usług medycznych dla pacjentów. 
W uchwale Sejmiku Województwa Pomor-
skiego przedstawiono tylko cele i korzyści 
połączenia się szpitali, nie znalazły się nato-
miast informacje co do kosztów i jaki będą 
one miały wpływ na sytuację pracowników 
obu szpitali. Zatrudnieni obawiają się redukcji 
zatrudnienia i braku podwyżek wynagrodzeń. 
(Więcej na str. 15).

Śpiewali o pięknej Polsce

14 maja w Sali Akwen młodzież z naszego 
województwa wystąpiła z patriotycznym reper-
tuarem. Współorganizatorem IX Wojewódzkie-
go Konkursu Pieśni Patriotycznej „Piękna nasza 
Polska cała” była Komisja Krajowa NSZZ „Soli-
darność”. Spotkanie poprowadziła aktorka Mar-
ta Jankowska. Można było usłyszeć zarówno 
tradycyjne pieśni, takie jak O mój rozmarynie, 
jak i bardziej współczesne, na przykład Kocham 
wolność (w oryginale tę piosenkę wykonywał 
zespół Chłopcy z Placu Broni). Gośćmi spotkania 
byli między innymi: prezes Stowarzyszenia Miło-
śników Pieśni Patriotycznej przy Zespole Specjal-
nego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjal-
nego nr 28 w Gdańsku Urszula Grabowska, 
zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” Tadeusz Majchrowicz, 
sekretarz Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
Ewa Zydorek (która weszła również w skład 
komisji oceniającej), przewodniczący ZRG 
Krzysztof Dośla i przewodniczący Regionalnej 
Sekcji Oświaty i Wychowania Wojciech Książek 
oraz sygnatariusz Porozumień Sierpniowych 
Andrzej Kołodziej.

Remontowa Shipbuilding 
posuwa się do przodu

14 maja uroczyście otwarto nowy ciąg 
technologiczny w Stoczni Remontowa Ship-
building, którego ukoronowaniem jest sa-
mojezdna suwnica bramowa. W uroczystości 
otwarcia nowoczesnego ciągu montażowego 
okrętów udział wzięli przedstawiciele najważ-
niejszych instytucji z tej gałęzi gospodarki, 
między innymi podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Gospodarki Grażyna Henclewska, 
prezes Remontowej Shipbuilding Andrzej 
Wojtkiewicz, prezes wchodzącej w skład tej 
samej grupy kapitałowej Gdańskiej Stoczni 
„Remontowa” Jarosław Flont oraz Piotr 
Soyka, prezes spółki Remontowa Holding, do 
której należy Remontowa Shipbuilding. NSZZ 
„Solidarność” reprezentował przewodniczący 
Zarządu Regionu Gdańskiego Krzysztof 
Dośla.

Nagrodzili Ośmiu 
Wspaniałych
18 maja nagrody otrzymali laureaci XVI 
Gdańskiej Edycji Konkursu Nastolatków 
„Ośmiu Wspaniałych”. Ideą konkursu jest 
propagowanie postaw prospołecznych 
i działalności na rzecz potrzebujących wśród 

młodzieży. Za najwspanialszą ze wspaniałych 
z Gdańska uznano Sylwię Butowską z VII 
Liceum Ogólnokształcącego. Oprócz niej lau-
reatami tegorocznej edycji zostali: Dominik 
Chodkowski z Gimnazjum nr 2, Jan Gawor 
z Zespołu Szkół Samochodowych, Miłosz 
Kowalewski z Gimnazjum nr 29, Marcin 
Makowski z XIV Liceum Ogólnokształcącego, 
Natalia Murawska z XIV Liceum Ogólno-
kształcącego, Dominik Starczewski z Gim-
nazjum nr 3 oraz Anna Urbaniak z CKZiU 
nr 2. Ponadto jurorzy przyznali 8 wyróżnień. 
Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego 
konkursu została Bożena Brauer, przewod-
nicząca KM NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Oświaty i Wychowania w Gdańsku.

Młode oblicze 
„Solidarności”
18 maja swoją działalność zainaugurowała 
Regionalna Sekcja Młodych „Solidarności”. 
Celem nowej jednostki organizacyjnej jest 
rozwiązywanie problemów osób młodych. 
Gościem spotkania był przewodniczący Za-
rządu Regionu Gdańskiego Krzysztof Dośla. 
Na pełnomocnika do spraw ludzi młodych 
wybrano zastępcę przewodniczącego Zarządu 
Regionu Gdańskiego Romana Kuzimskiego. 
(Więcej – na str. 18).

Szkoła to nie spółka 
handlowa
19 maja Naczelny Sąd Administracyjny 
uznał związki zawodowe za stronę w sporze 
z miastem Gdańskiem w kwestii przekazania 
nowej szkoły wybudowanej za pieniądze pu-

bliczne prywatnemu podmiotowi. NSA uznał 
też, że decyzja prezydenta Gdańska Pawła 
Adamowicza o ogłoszeniu postępowania 
konkursowego na najem budynków powin-
na być konsultowana ze związkami zawodo-
wymi. Tym samym Naczelny Sąd Admini-
stracyjny uznał zasadność skargi kasacyjnej 
związkowców z gdańskiej „Solidarności”, 
którzy twierdzili, że rozpisanie konkursu na 
operatora nowej szkoły w Kokoszkach było 
niezgodne z prawem.  (Więcej: strona 11).

Na Facebooku
załopotały flagi
Z okazji majowego długiego weekendu złoży-
liśmy członkom i sympatykom „Solidarności” 
patriotyczną propozycję.
Konkurs „Wywieś flagę i zrób zdjęcie” spotkał 
się z dużym zainteresowaniem. Uczestnicy zo-
stali poproszeni o umieszczenie biało-czerwo-
nej flagi w widocznym miejscu, a następnie 
zrobienie jej zdjęcia i zamieszczenie go w 
komentarzu na profilu Regionu Gdańskiego 
lub przesłanie drogą mailową. Wszystkie 
nadesłane fotografie umieściliśmy na naszym 
profilu w specjalnie utworzonym albumie. 
Dwie z nadsyłających osób – Małgorzatę 
Gackowską i Joannę Grzesińską – postano-
wiliśmy wyróżnić nagrodami książkowymi.
„Wywieś flagę i zrób zdjęcie” jest już naszym 
drugim facebookowym konkursem. Poprzedni 
– „Podziel się wspomnieniem związanym ze 
św. Janem Pawłem II” – również spotkał się 
z zainteresowaniem naszych członków i sym-
patyków. Zapraszamy do polubienia naszego 
profilu – będą kolejne niespodzianki! 

IV spotkanie przedstawicieli 
organizacji zakładowych 
NSZZ „Solidarność”
Regionu Gdańskiego 
Polska Filharmonia Bałtycka
Gdańsk, ul. Ołowianka 1
29 czerwca 2015 (poniedziałek), 
godz.16.30
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SP     JRZENIE
To Andrzej Duda, kandydat PiS, popierany przez NSZZ „Solidarność”, będzie sprawował najwyższy 
urząd w państwie polskim przez kolejne pięć lat. Zdobył 51,55 procent głosów. Wyborcy uznali, 
że to Andrzej Duda będzie głową państwa polskiego. Kończy się epoka ludzi, którzy zapomnieli, 
wdrapawszy się na szczyt schodów, czym są idee „Solidarności”. Po ogłoszeniu sondażowych 
wyników 24 maja Duda podziękował tym wszystkim, którzy go wspierali oraz Bronisławowi 
Komorowskiemu za rywalizację.

Wyniki wyborów w woj. pomorskim
 W województwie pomorskim Andrzej Duda otrzymał 

40,22 proc., a Bronisław Komorowski – 59,78 proc. Fre-
kwencja wyniosła 56,72 proc.

 W Gdańsku, który jawi się jako bastion PO, popierany przez 
tę partię Bronisław Komorowski zdobył 62,94 proc. głosów 
(poparło go 139,6 tys. gdańszczan). Andrzej Duda zyskał 
zaś 37,06 proc., wypracowując 82,2 tys. głosów. Frekwencja 
wyniosła 62,87 proc.

 Bronisław Komorowski w gdańskim areszcie śledczym 
otrzymał 85,74 proc. głosów, a w Zakładzie Karnym na 
Przeróbce poparło go 264 osadzonych (75,43 proc.). 

 W akademiku nr 8 przy ul. Wyspiańskiego Andrzeja 
Dudę poparło 73,98 proc. studentów.

 W Gdyni również triumfował urzędujący prezydent, zdo-
bywając aż 78,6 tys., czyli 65,71 proc. głosów.

 W Sopocie Andrzej Duda zebrał 33,78 proc. głosów, 
a Bronisław Komorowski – 66,22 proc.

 W powiecie bytowskim Andrzej Duda zyskał 44,36 proc. 
głosów, a Bronisław Komorowski – 55,64 proc. W powie-
cie chojnickim Duda zdobył 45,59 proc., Komorowski 
– 54,41 proc. W powiecie lęborskim na Dudę zagłosowa-
ło 39,35 proc., a na Komorowskiego – 60,65 proc. W po-
wiecie wejherowskim na kandydata PiS zagłosowało 
42,98 proc., a na urzędującego prezydenta – 57,02 proc.

 W innych kaszubskich powiatach wybory były prawie na 
„remis”. I tak w powiecie kościerskim za Dudą opowie-
działo się 48,89 proc. wyborców, a za Komorowskim było 
51,11 proc. W powiecie kartuskim Duda uzyskał 49,96 
proc., a Komorowski – 50,04 proc. Andrzej Duda w Siera-
kowicach uzyskał aż 62,85 proc. głosów.

 Z kolei w powiecie tczewskim kandydat PiS zdobył 43,07 
proc. głosów, w powiecie starogardzkim Dudę poparło 
49,15 proc. Kandydat PiS wygrał m.in. w Czarnej Wodzie 
(54,71 proc.) i Skórczu (54,37 proc.). (asg)

CZAS ZMIANY 

Głęboko wierzę w to, że 
jesteśmy w stanie w na-
szym kraju odbudować 

wspólnotę. Te słowa, które mó-
wiłem podczas kampanii, pły-
nęły z mojego serca i jestem 
przeświadczony, że możemy 
być razem. Możemy razem 
naprawiać kraj. To wielkie 
dzieło, nikt go nie zrealizuje 
w pojedynkę, jeśli nie będzie 
wsparcia społeczeństwa – mó-
wił Andrzej Duda, kiedy ogło-
szono pierwsze wyniki badania 
exit poll po II turze wyborów.

Demokracja wygrała wbrew 
sondażom, zastępom komentato-
rów, dziennikarzy wieszczących 
nawet zwycięstwo urzędującego 
prezydenta w I turze wyborów. 
Chyba Bronisław Komorow-
ski sam w to uwierzył, bo jego 
kampania przed 10 maja była 
chaotyczna i mało dynamiczna. 
Później starał się nadrobić dy-
stans, wykazując się niespoty-
kaną od pięciu lat aktywnością, 
zgłaszając wniosek o referendum 
nad zmianami w Konstytucji RP 
i opowiadając się za wprowa-

dzeniem 40-letniego stażu pracy 
jako kryterium emerytalnym.

Polacy zdecydowali, że trze-
ba skończyć z ospałą, gnuśną 
prezydenturą. Sukces Dudy to 
też sukces oddolnego ruchu kon-
troli wyborów. Obywatele stali 
się strażnikami prawidłowości 
głosowania. W tych wyborach 
poznaliśmy też siłę niezależnego 
obiegu informacji i komentarzy 
– poprzez internet, sieci społecz-
nościowe, portale niezależne od 
kaprysów i reklam władzy.

– Wybory są niezwykle 
ważne, to sól demokracji. 
Wysoka frekwencja, a chciał-
bym, by ona była coraz wyż-
sza, wzmacnia demokrację. 
Mam nadzieję, że w kolejnych 
wyborach będzie nas jeszcze 
więcej, że ludzie poczują, że 
mają wpływ na polityczną 
rzeczywistość. Szczególnie 
dziękuję tym, którzy zaufa-
li mi i oddali na mnie głos 
– mówił o wartości demokra-
cji w powyborczy wieczór 24 
maja prezydent elekt, podkre-
ślając, że prezydent ma słu-
żyć narodowi i ma słuchać, 
być otwartym.

W wywiadzie dla „Maga-
zynu Solidarność” na kilka dni 
przed pierwszą turą wyborów 
Andrzej Duda stwierdził:

– Polska potrzebuje zmiany. 
Państwo polskie po ośmiu latach 
sprawowania władzy przez ko-
alicję PO-PSL jest dramatycznie 
słabe. Celem naszej polityki jest 
budowa państwa, które daje po-
czucie bezpieczeństwa i stwarza 
możliwości rozwoju dla swoich 
obywateli. Polska powinna być 
państwem, w którym sprawu-
jący władzę uwzględniają nie 
tylko interesy tych, którzy sobie 
dobrze w życiu radzą, ale także 
reprezentują tych, którym wie-
dzie się gorzej.

51,55 
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Około 18 milionów złotych kosztowała kampania wybor-
cza Bronisława Komorowskiego. Skutek – spadek po-
parcia dla urzędującego prezydenta z blisko 70 procent 

w grudniu 2014 r. do 33 procent w pierwszej turze wyborów 10 
maja. To niewątpliwie rekord Polski, a być może także rekord 
świata. Jednak nie wszystko można zawiesić – jak chcieliby nie-
którzy prominentni politycy PO – na szyjach członków sztabu 
wyborczego ustępującego prezydenta. Wydaje się bowiem, że 
porażka Bronisława Komorowskiego nie jest tylko jego porażką, 
ale porażką formacji, która sprawowała rządy przez niemal 
dekadę. Symboliczną kwintesencją był zgoła amatorski klip 
Wojciecha Cejrowskiego, który wypisał na odwrocie plakatu 
B. Komorowskiego wszystkie afery ostatnich lat (ledwo się 
zmieściły), następnie podarł był ów plakat i wyrzucił do śmieci. 
W obronie okopów władzy obecna koalicja poszła dalej niż 
postkomuniści, którzy dopuścili kilka lat wcześniej do powo-
łania w miarę niezależnej komisji śledczej do wyjaśnienia tzw. 
afery Rywina. Tymczasem PO zamiatała wszystko pod dywan. 
Wreszcie Obywatelska (jakoby) Platforma wielokrotnie odmó-
wiła udzielenia głosu obywatelom właśnie. Sejmowa niszczarka 
pracowicie mieliła kolejne projekty ustaw, pod którymi podpisały 
się miliony obywateli. Morze hipokryzji otaczało bez przerwy po-
wtarzany mit o „zielonej wyspie”. Dlatego słuszne i konsekwent-
ne działania „S” na rzecz zmiany obecnego układu władzy warte 
są podkreślenia i uznania. Wszak już trzy lata temu członkowie 
Zarządu Regionu Gdańskiego jednoznacznie wypowiedzieli się, 
że bez zmiany na szczytach władzy realizacja naszych postulatów 
nie będzie możliwa. Wydaje się także słusznym ruchem podpisa-
nie porozumienia z kandydatem na najwyższy urząd w państwie 
Andrzejem Dudą. NSZZ „Solidarność” może pochwalić się, że 
jest jedyną formacją, wobec której dzisiejszy prezydent elekt 
zobowiązał się do realizacji określonych postulatów. I ważne, 
żeby wobec powszechnego ataku, który nasili się przed wybora-
mi parlamentarnymi, jednoznacznie przedstawił realną ścieżkę 
ich realizacji; ścieżkę, uwzględniającą inwestowanie w kapitał 
społeczny i dialog, o których tak mocno mówił po ogłoszeniu 
wyników sondażowych. Ważne także, aby wobec tych proble-
mów określił się Paweł Kukiz – potencjalny partner koalicyjny 
PiS-u. W kampanii prezydenckiej nie usłyszeliśmy jego poglądów 
na tematy społeczne, a – przynajmniej przez czas jakiś – sojusz 
z Korwin-Mikkem, który chciał „strzelać do protestujących górni-
ków”, jest co najmniej dwuznaczny.

Andrzej Duda jeszcze pół roku temu cieszył się zaledwie 
kilkunastoprocentowym poparciem. Niewątpliwie udowodnił, 
że można. Nie tylko dzięki słabości kontrkandydata. Nie tylko 
dzięki internetowi. Przede wszystkim dzięki tysiącom spotkań, 
otwarciu na zwykłych ludzi, którym WŁADZA proponuje 
zmianę pracy i wzięcie kredytu. Takie spotkania to dobra droga. 
Nie tylko dla polityków, ale także dla związkowych liderów. 
Idźmy do ludzi i pokażmy, że – jako Związek – możemy im dać 
„poranną kawę”, ale przede wszystkim, że jesteśmy im w stanie 
pomóc. W naszym Regionie 27 organizacji zrzesza ponad 50 
procent pracowników. Tam Związek się liczy i może skuteczniej 
walczyć o prawa pracownicze. W wielu organizacjach w ubie-
głym roku przybyło członków – niektóre liczebnie wzrosły na-
wet dwu- i trzykrotnie. Ale są też takie, które zrzeszają zaledwie 
5-10 procent załogi. Jest zatem co robić.

NSZZ „Solidarność” 35 lat temu zaczęła budować prawdziwą 
wspólnotę ludzi do tej pory podzielonych, zmęczonych i zniechę-
conych. I wówczas udowodniliśmy, że można. Dzisiaj w trakcie 
różnych rocznicowych spotkań warto i trzeba mówić o historii, ale 
warto i trzeba także podkreślać, że i wtedy, i dziś ludzie chcą żyć le-
piej i godniej, chcą, by ich głos się LICZYŁ – w pracy, na uczelni, 
w polityce, lokalnym środowisku. Aby to zrealizować, nie można 
stać z boku. Także podczas jesiennych wyborów parlamentarnych.

Jacek Rybicki

A jednak  
można!
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Z kolei podczas kończącego 
jego kampanię wiecu w Kra-
kowie kandydat PiS, popierany 
przez nasz Związek, przekony-
wał, że Polska może wyglądać 
lepiej i być Polską sprawiedliwą 
dla wszystkich, Polską równych 
szans, która szanuje swoich oby-
wateli i siebie, która czuje swo-
ją godność i wlewa tę godność 
w serca swoich obywateli.

To służenie społeczeństwu 
powinno być tym, co ma pre-

Andrzej Duda podpisał umowę programową 
z Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”.

zydentowi RP przyświecać 
każdego dnia, z szacunkiem 
dla naszej tradycji, wiary, 
symboli narodowych, historii.
Prezydent powinien mieć wizję 
rozwoju kraju. Stąd propozycja 
powołania Narodowej Rady 
Rozwoju, by pracować nad 
tymi strategiami rozwojowymi.
Miliony młodych ludzi z na-
szego kraju wyjechało, bo nie 
widziało dla siebie szans roz-
wojowych, nie było możliwości 

założenia rodziny. Bo jak kupić 
mieszkanie? Jak zapewnić sobie 
godne warunki życia?

Andrzej Duda podpisał 
przed pierwszą turą umowę 
z NSZZ „Solidarność”, w któ-
rej obecny prezydent elekt zo-
bowiązał się m.in. do obniżenia 
wieku emerytalnego, zniesienia 
niekorzystnych zapisów ko-
deksu pracy czy podwyższenia 
płacy minimalnej.

Zmiana na stanowisku pre-
zydenta daje nadzieję, że bę-
dzie to prezydentura przyjazna 
pracownikom. Jaka będzie ko-
lejna kadencja? Czy damy radę 
skończyć z prezydenturą, która 
„śmieszy, tumani, przestrasza”?

Wiele zależy od aktywności 
Andrzeja Dudy i jego prezy-
denckiej kancelarii. Prezydent, 
jeśli nie jest żyrującym ustawy 
gnuśnym strażnikiem żyrando-
la, może sięgnąć po narzędzia, 
które daje mu Konstytucja RP. 
Jest on zwierzchnikiem Sił 
Zbrojnych, ma prawo skrócenia 
kadencji Sejmu, posiada inicja-
tywę ustawodawczą, może za-
rządzić referendum ogólnokra-
jowe, podpisuje albo odmawia 
podpisania ustawy, ma prawo 
złożenia wniosku do Trybunału 
Konstytucyjnego oraz do NIK, 
powołuje sędziów, prezesów 
Sądu Najwyższego, Trybunału 
Konstytucyjnego i Naczelne-
go Sądu Administracyjnego, 
wnioskuje o powołanie prezesa 
NBP, ma prawo powoływania 
członków Rady Polityki Pie-
niężnej oraz Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji.

Duda wie, że trzeba odbudo-
wywać polski przemysł i wal-
czyć o fundusze na to. Trzeba 
bronić ostatnich pereł w koro-
nie – polskich przedsiębiorstw 
i kopalni, których nie można 
pozwolić zlikwidować. Polska 
gospodarka długo będzie oparta 
na węglu. Nie można się zgo-
dzić na prywatyzację Lasów 
Państwowych, na to, aby polska 
ziemia mogła być sprzedawana 
obcokrajowcom bez zastrzeżeń.

Pełna realizacja programu no-
wego prezydenta będzie możliwa, 
tylko jeżeli zmieni się układ sił w 
parlamencie.To jesienne wybory 
do Sejmu i Senatu, ewentualne 
stworzenie rządu oraz wypro-
wadzanie kraju z degrengolady 
po ośmiu latach rządów koalicji 
PO-PSL, po reformatorskim za-
stoju i lenistwie rządów Donalda 
Tuska i Ewy Kopacz. Mimo 
napływu unijnych pieniędzy, 
stosując kreatywną księgowość, 
zadłużając państwo wewnątrz 
i za granicą, rządy polityków 
z ograniczoną odpowiedzialnością 
spod sztandaru bezideowej partii 
władzy postawiły sprawy państwa 
na krawędzi.

Andrzej Duda, zwycięz-
ca wyborów prezydenckich, 
obejmie urząd 6 sierpnia. Tego 
dnia prezydent elekt przed 
Zgromadzeniem Narodowym 
złoży przysięgę.

Artur S. Górski

PYTANIE MIESIĄCA
Czy wybór Andrzeja Dudy 
na prezydenta RP wpłynie 
na sytuację ludzi pracy?

ANNA ZAGÓRSKA, KM NSZZ 
„Solidarność” w ZPS Lubiana SA 

– Andrzej Duda musi do siebie jeszcze raz 
przekonać. Zmiana była oczekiwana, ale nie 
wszyscy podzielali to zdanie. Na Pomorzu 
wygrał jego konkurent. W perspektywie 2-3 
lat Duda zdoła zjednać dla siebie tych, któ-

rzy go nie popierali, o ile podejmie on inicjatywy sprzyjające 
podniesieniu płacy minimalnej. To spowoduje, że ludzie będą 
więcej kupować. Spodziewam się złagodzenia podatków dla 
najbiedniejszych, czyli podniesienia kwoty wolnej od podatku 
do co najmniej 8 tysięcy złotych. Trzymam za słowo prezyden-
ta, który mówi o obniżeniu wieku emerytalnego. Kobiety nie 
powinny pracować do 67 roku życia. Duda mówi o przemy-
śle. Lubiana jest takim przykładem jakości polskiej produkcji. 
Mamy zamówienia, nasza porcelana znajduje rynki zbytu.

KRZYSZTOF RZESZUTEK,
KZ NSZZ „S” w Operze Bałtyckiej

– Sam Andrzej Duda nie wprowadzi od 
razu pakietu zmian. Po jesiennych wyborach 
wyłoni się nowy rząd. Duda ma ciężkie zada-
nie, gdyż z często merkantylnych powodów 
wiele osób kultury sprzyja obecnej władzy. 

Komorowski miał część ludzi kultury za sobą. W środowisku 
artystycznym nie jest popularne głosowanie na PiS. Straszenie 
PiS-em przez PO, aby od lęku odbić się ku władzy, nie sprawdzi 
się, jeśli Duda zauważy przyziemne problemy Polaków, także 
artystów. Liczę, iż nowy prezydent wystąpi z inicjatywą, która 
zniesie krzywdzące nas – artystów – ustawy. Przypomnę, że ko-
alicja PO-PSL zlekceważyła między innymi zapisy w umowach 
gwarantujące artystom przejście na emeryturę w wieku 55 lat. 
Soliści czy artyści baletu ten wiek uzyskania uprawnień emery-
talnych mieli zupełnie inny. „67” jest dla nich nie do wyobra-
żenia. Prezydent nie powinien także się zgodzić na likwidację 
50-procentowego kosztu uzysku dla artystów i naukowców.

KAROL GUZIKIEWICZ, KM NSZZ 
„Solidarność” Stoczni Gdańskiej
– Prezydent Andrzej Duda szybko zaproponuje 
podniesienie kwoty wolnej od podatku, by we-
szła ona od 1 stycznia 2016 r. Przed wyborami 
parlamentarnymi z tym zgodzi się nawet obec-
ny rząd. Andrzej Duda ma poparcie młodych. 

To dochody obywateli pobudzają gospodarkę. Jesienią opozycja 
odniesie sukces w wyborach parlamentarnych i będzie czas na 
uchwalenie prospołecznego i prorozwojowego budżetu. Koniecz-
ne jest opodatkowanie zysków bankowych i hipermarketów, któ-
re zarabiają u nas i na nas, a traktują Polskę jak raj podatkowy. 
Bankierzy muszą ponosić koszty ryzyka bankowego. Konieczne 
jest też uszczelnienie systemu podatkowego. Prezydent Duda 
chce odbudowy przemysłu. Nasz Związek będzie wspierał two-
rzenie dobrych miejsc pracy. Mamy gotowe projekty ustaw, które 
rządy Tuska i Kopacz arogancko wyrzuciły do kosza.

prof. UG, dr hab. FRANCISZEK 
MAKURAT, KZ NSZZ „S” na UG
– Prezydent elekt Andrzej Duda posiada tytuł 
naukowy, jest prawnikiem, był pracownikiem 
naukowym na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
zna bolączki środowiska akademickiego i jego 
oczekiwania. Ma za sobą znakomitą trady-

cję – rodziców, profesorów nauk technicznych i chemicznych 
z krakowskiej AGH. Nowo wybrany prezydent zna znaczenie 
innowacyjnych rozwiązań w gospodarce i nakładów na naukę. 
Oczekuję więc pochylenia się nad procedurami zamówień pu-
blicznych, procesami habilitacyjnymi, godziwą płacą. Pozyski-
wane granty nie powinny być głównym źródłem finansowania 
uczelni i naukowców. Warto rozważyć też powrót 50-procen-
towych kosztów uzysku dla akademików. Prezydentura Dudy 
niesie ze sobą nowe otwarcie, gdyż docenia on walor społecz-
ny wspólnoty. Ma wrodzoną kulturę sporu, ma dobry kontakt 
z ludźmi, nie boi się rodaków. Uważam, że prestiż Polski będzie 
rósł, że Polacy poczują się pewniej. Poparli go młodzi ludzie, 
którym Duda daje wzór nowoczesnego patriotyzmu.

oprac. (asg)
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Razem bezpieczniej, duży może więcej, w jedności siła, 
zorganizowani mają lepiej – te zasady rozumie już więk-
szość pracowników i związkowców, między innymi dzięki 
prowadzonym od kilku lat przez NSZZ „Solidarność”, także 
w Regionie Gdańskim, akcjom i szkoleniom poświęconym 
rozwojowi Związku. Wiemy jednak, że słowa uczą, a przy-
kłady pociągają. Dlatego postanowiliśmy pokazać skutecz-
nych liderów związkowych, którzy sukcesami w swoich ma-
cierzystych organizacjach mogą zainspirować innych do 
rozwoju. Z ich przykładów wyłania się bardzo praktyczny 
przewodnik efektywnej pracy związkowej.

Słowo „zaangażowanie” 
to swoiste credo aktywności 
związkowców z UDT. A jak 
przekłada się ono na konkrety? 
Bezpośredni kontakt z ludź-
mi, którego wagę tak mocno 
podkreśla szef zakładowej 
„S”, w UDT jest utrudniony 
ze względu na strukturę oraz 
charakter pracy – poza cen-
tralą urzędu funkcjonuje 29 
oddziałów, a pracownicy czę-
sto wyjeżdżają w teren. Jedna, 

sji oddziałowych (na razie są 
dwie, w planach kolejne). – Po 
wyborach związkowych, które 
odbyły się w lutym 2014 r., 
postanowiliśmy jeździć do pra-
cowników w terenie i zachęcać 
ich do wstąpienia do Związku 
– mówi Radosław Śniadek. 
Dzięki temu praktycznie każ-
dy pracownik UDT ma szansę 
osobiście przedstawić związ-
kowcom swoje problemy.

Dbać o komunikację

Zresztą liderzy „Solidarno-
ści” w UDT mocno inwestują 
także w inne formy komuni-
kacji. – Redagujemy biule-
tyn informacyjny, w którym 
poruszamy różne problemy 
w naszej firmie, kierowany 
do wszystkich pracowników 
UDT poprzez pocztę elek-
troniczną. Dodatkowo mamy 
własną zakładkę na portalu we-
wnętrznym firmy, w intranecie 
– wyjaśnia Radosław Śniadek. 
– Dzięki infrastrukturze udo-
stępnianej przez pracodawcę 
nasi członkowie mogą się 
kontaktować z nami i między 
sobą za pośrednictwem wi-
deokonferencji. To doskonałe 
narzędzie ułatwiające przepływ 
informacji.

Działać zespołowo

W Komisji Międzyzakła-
dowej NSZZ „S” w Kasie 
Stefczyka także stawiają na 
pracę zespołową. Ciężar roz-
woju organizacji spoczywa na 
wszystkich członkach komi-
sji, a nie tylko na przewodni-
czącym Marku Niderli. Ten 
zbiorowy wysiłek przynosi 
efekty. – Mamy obecnie 216 
członków, z czego około 60 
przybyło od początku 2014 r. 
Cały czas zapisują się kolejni 
pracownicy. Chcemy kontynu-
ować ten dobry trend, planuje-
my między innymi uczestni-
czyć w szkoleniu z rozwoju 
Związku oferowanym przez 
szkoleniowców Regionu Gdań-
skiego. Wybierzemy się na nie 
w pełnym składzie komisji 
– mówi wiceprzewodniczący 
„S” w Kasie Stefczyka Józef 
Sarnowski.

Być skutecznym

W starogardzkich  Za-
kładach Farmaceutycznych 
Polpharma SA na około 1500 
pracowników do Komisji Za-
kładowej NSZZ „S” należą 572 
osoby (w tym 434 pracowni-
ków i 138 emerytów). W 2014 
r. pozyskano 86 nowych człon-
ków, a w 2015 r. już 32. – Trze-
ba sobie stawiać ambitne cele. 
W 2014 r., na początku bieżą-

cej kadencji, zaproponowałem, 
żebyśmy do końca roku uzy-
skali stan liczbowy ponad 400 
pracowników należących do 
organizacji związkowej. Udało 
się – wyjaśnia przewodniczą-
cy „S” w Polpharmie Leszek 
Świeczkowski i dodaje, że to 
w dużej mierze efekt trafnego 
wyboru nowych członków ko-
misji. – Wszyscy ciężko pracu-
ją i nie chcę nikogo wyróżniać, 

ale widać, że nowe, młode oso-
by wniosły dużo energii i za-
pału. Być może z racji wieku 
lepiej rozumieją młodych pra-
cowników, którzy rozpoczy-
nają pracę w naszej firmie tuż 
po studiach, a takich jest dużo 
– argumentuje Świeczkowski. 
Jego zdaniem na poziomie za-
kładu nie sprawdzają się mniej 
lub bardziej ogólne hasła, któ-
rymi Związek posługuje się 
w mediach i życiu publicznym. 
– Pracownik zapisze się do nas, 
gdy zobaczy, że jesteśmy sku-
teczni, że nasza działalność 
przynosi konkretne, wymierne 
korzyści. Nie można też obie-

cywać gruszek na wierzbie, 
wysuwać nierealnych żądań, 
bo życie wszystko zweryfikuje 
– radzi Leszek Świeczkowski. 
Podaje przykład pracownicy, 
która zapisała się do „Solidar-
ności” w 2014 r., ale wcześniej, 

jak sama przyznała, przez dwa 
lata przyglądała się działal-
ności organizacji zakładowej. 
Akurat w Polpharmie „S” 
może pochwalić się wieloma 
„konkretami”. – W branży 
farmaceutycznej zarabia się 
dobrze, ale nawet na tym tle 
wynagrodzenia naszych pra-
cowników wypadają korzyst-
nie. Wynegocjowaliśmy także 
m.in. dodatkowe premie, pa-

kiet medyczny, również dla 
byłych pracowników firmy, 
oraz dopłaty do posiłków dla 
pracowników. Komisja Za-
kładowa wspólnie z działem 
personalnym firmy organizuje 
szkolenia – wylicza szef „S” 
w Polpharmie, który podkreśla 
także wagę odpowiednich dzia-
łań informacyjnych. – Żyjemy 
w czasach, w których nie moż-
na wstydzić się swojej działal-
ności. Wręcz przeciwnie, trzeba 
się chwalić, oczywiście jeśli są 
ku temu powody. Trzeba dbać 
o rzetelną informację i dobry 
wizerunek Związku w środo-
wiskach zakładowych i lokal-

nych. My to robimy – dodaje 
Leszek Świeczkowski.

Przypomnijmy, że sytuacji, 
w których związkowcy mogą 
się wykazać, nie brakuje – to na 
przykład działalność społecznych 
inspektorów pracy (60 procent 

Tak rozwija się „SOLIDARNOŚĆ”! 

Być blisko pracownika
Urząd Dozoru Techniczne-

go to jedna z mniej znanych, 
ale bardzo przydatna i specja-
listyczna instytucja państwo-
wa. Ogólnopolską Komisją 
Zakładową NSZZ „S” w tym 
urzędzie kieruje Radosław 
Śniadek z gdańskiego oddziału 
UDT. To jego druga kadencja 
jako przewodniczącego komi-
sji, ale poprzednią rozpoczął 
dopiero w połowie, przejmując 
stery od swojego poprzednika. 
To zatem lider, który łączy 
w sobie doświadczenie zawo-
dowe i związkowe z energią 
i świeżością działania. Kiero-
wanej przez Radosława Śniad-
ka organizacji w 2014 r. udało 
się osiągnąć ogromny sukces 
– zwiększyła swoją liczebność 
z 67 do 281 członków!

– Kluczem do rozwoju jest 
praca organiczna, bycie blisko 
ludzi, bycie autentycznym i od-
powiedzialnym w swoich dzia-
łaniach nie tylko jako związko-
wiec, ale także jako pracownik 
i po prostu człowiek. Jeśli lider 
pokaże zaangażowanie, inni 
pójdą za nim. Łączenie pra-
cy zawodowej i działalności 
związkowej wymaga poświę-
cenia własnego czasu i duże-
go wysiłku, także fizycznego, 
ale bez tego nie odniesiemy 
sukcesu – wyjaśnia Radosław 
Śniadek.

Zbigniew Kołodziejczak i Radosław Śniadek z „Solidarności” 
w Urzędzie Dozoru Technicznego w Gdańsku.

„Solidarność” w starogardzkiej Polpharmie: Bartosz Klein, 
Leszek Świeczkowski, Karolina Alfut, Wojciech Rajkowski, 
Tomasz Jatkowski.
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– Pracownik zapisze się 
do „Solidarności”, gdy 
zobaczy, że jesteśmy 
skuteczni, że nasza 
działalność przynosi 
konkretne, wymierne 
korzyści. Nie można 
obiecywać gruszek na 
wierzbie, wysuwać 
nierealnych żądań, 
bo życie wszystko 
zweryfikuje. 

Rozwój Związku ułatwia dobry klimat 
w przedsiębiorstwie. Pokazuje to przykład organizacji 
związkowej w Polpharmie, firmie, którą wyróżniono 
w 2014 roku tytułem Pracodawca Przyjazny Pracownikom.

nawet najbardziej pracowita, 
osoba siłą rzeczy nie jest w sta-
nie wszystkiego zorganizować 
i przypilnować. Dlatego odpo-
wiedzialność za rozwój orga-
nizacji w UDT rozłożono na 
więcej związkowców – człon-
ków, a nie tylko przewodni-
czącego Komisji Zakładowej 
oraz przewodniczących komi-
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Dobrym przykładem skutecznej komunikacji między 
członkami Związku jest Biuletyn Informacyjny „S” 
w Urzędzie Dozoru Technicznego.

kreatywność i konsekwencja 
liderów związkowych, a jesz-
cze lepiej – wszystkich człon-
ków „S” w danej organizacji 
zakładowej.

Specyfikacja każdego re-
gionu, każdego przedsiębior-
stwa jest inna, stąd trudno 
o uchwycenie żelaznych pra-
widłowości. Czasami sukces 
ma wielu ojców, czasami to 
efekt działalności jednego 
człowieka. Wbrew pozorom 
nie ma też prostej zależności 
między zmianami w zatrud-
nieniu a stopniem uzwiązko-
wienia. Owszem, mniejsza 
liczba pracowników w danym 
miejscu pracy oznacza również 
mniejszą bazę społeczną, z któ-
rej można pozyskiwać nowych 
członków. Region Gdański 
NSZZ „Solidarność” zrzesza 
ponad 35 tysięcy członków 
w blisko 400 organizacjach 
zakładowych. W 27 organiza-
cjach uzwiązkowienie prze-
kracza połowę zatrudnionych. 
Pokazuje to pole do rozwoju 
Związku. To, że jest on moż-
liwy, już wiemy.

Adam Chmielecki

Lider otwarty na ludzi
– Rozwój Związku w przedsiębiorstwie zale-
ży od lidera, jego postawy i zaangażowania. 
Ambitnych celów nikt nie zrealizuje sam, dla-
tego równie ważny jest dobór współpracow-
ników, a później ich aktywność. Liderem musi 
być osoba otwarta na problemy ludzi, taka, 
która więcej słucha niż udziela rad. Często 
członkowie Związku przychodzący ze swoimi 

problemami już mają pomysł na ich rozwiązanie, wystarczy 
ich wysłuchać i wspólnie zacząć działać. Warto rozmawiać z 
nowymi pracownikami, najpierw pokazać im, jak funkcjonuje 
i czym się zajmuje związek zawodowy, a dopiero potem za-
prosić do współpracy. Nie ma rozwoju bez indywidualnego 
kontaktu z drugim człowiekiem. Nie zastąpią tego ulotki, ga-
zetki i prasa związkowa. To ważne elementy, ale najważniejsza 
jest rozmowa, osobiste spotkanie z pracownikiem.

Roman Kuzimski
zastępca przewodniczącego 

Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, 
odpowiedzialny za rozwój

i środków. Przykładem jest 
tu terminal DCT Gdańsk SA, 
gdzie udało się utworzyć i roz-
winąć zakładową „S” (obecnie 
liczy już około 170 członków). 
Stało się tak tylko dzięki ści-
słej współpracy liderów za-
kładowych ze związkowymi 
organizatorami z Regionu 
Gdańskiego i Sekcji Krajowej 
Marynarzy i Rybaków, wspie-
ranymi z kolei przez Między-
narodową Federację Transpor-
towców (ITF).

Złoty środek

Jak widać, pakiet elemen-
tów, które decydują o suk-
cesie w przypadku rozwoju 
Związku, jest całkiem spory. 
Można je podzielić na dwie 
grupy. „Odgórną”, w której 
znajdują się m.in. wsparcie 
ekspertów, szkoleniowców 
i profesjonalnych organiza-
torów związkowych, a także 
skuteczność i wizerunek całej 
„Solidarności” jako organiza-
cji na arenie ogólnokrajowej. 
Druga grupa ma charakter 
„oddolny” – to pracowitość, 

– Kluczem do rozwoju 
jest praca organiczna, 
bycie blisko ludzi, 
bycie autentycznym 
i odpowiedzialnym 
w swoich działaniach 
nie tylko jako 
związkowiec, ale 
także jako pracownik 
i po prostu człowiek. 
Jeśli lider pokaże 
zaangażowanie, inni 
pójdą za nim. Łączenie 
pracy zawodowej 
i działalności 
związkowej wymaga 
poświęcenia własnego 
czasu i dużego wysiłku, 
także fizycznego, 
ale bez tego nie 
odniesiemy sukcesu.

z nich to związkowcy), negocja-
cje zakładowych układów zbio-
rowych pracy (tylko organizacje 
związkowe mają prawo do ich 
zawierania!), opiniowanie decy-
zji pracodawcy o zwolnieniach 
pracowników itp.

Budować relacje 
z pracodawcą

Szef „S” w farmaceutycz-
nym gigancie podkreśla jeszcze 
jeden czynnik sprzyjający roz-
wojowi Związku na poziomie 
zakładowym – dobre relacje 

z pracodawcą. Rzeczywiście, 
już sama antyzwiązkowa reto-
ryka może wystraszyć pracow-
ników przed „podpadnięciem” 
pracodawcy. – Dobre relacje 
z zarządem firmy też trzeba 
umieć wypracować. Związ-
kowcy muszą działać profe-
sjonalnie, być merytorycznie 
przygotowani, zasłużyć na 
szacunek i partnerskie rela-
cje – wylicza Świeczkowski. 
W Polpharmie współpraca 
władz firmy ze związkowca-
mi ma miejsce od lat i została 
doceniona. W 2014 r. koncern 
został jedynym pomorskim 
laureatem VI edycji konkursu 
Pracodawca Przyjazny Pracow-
nikom. Nagroda przyznawana 
jest pracodawcom, którzy za-
pewniają dobre warunki pracy 
i dbają o dialog społeczny na 
poziomie zakładu pracy.

Również rozwój „S” w Ka-
sie Stefczyka potwierdza, że 
warto dbać o relacje z praco-
dawcą. Związek rozwija się 
tam dobrze, a pracodawca też 
jest przyjazny pracownikom, 
promuje społeczną gospodarkę 
rynkową i solidarność społecz-
ną, uwzględniającą rolę związ-
ków zawodowych.

W przypadku, gdy pra-
codawca utrudnia lub wręcz 
zwalcza działalność organiza-
cji związkowej, sukces rów-
nież jest możliwy, ale wymaga 
on większych nakładów sił 

Wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej powinien 
w 2016 r. wynieść nie mniej niż 5,9 proc., w sferze budże-
towej minimum 10,5 proc., natomiast minimalne wyna-
grodzenie za pracę powinno zwiększyć się o przynajmniej 
7,4 proc. To wspólna propozycja trzech reprezentatywnych 
central związkowych – NSZZ „Solidarność”, Forum Związ-
ków Zawodowych i OPZZ.

W tej sprawie przewodniczący związków zawodowych 25 
maja skierowali wspólne pismo do Władysława Ko-
siniaka-Kamysza, ministra pracy i polityki społecznej 

i jednocześnie przewodniczącego Komisji Trójstronnej. Jak pi-
szą, to odpowiedź na „przedstawione przez rząd, prognozowane 
wskaźniki makroekonomiczne będące podstawą do przygotowania 
budżetu państwa na 2016 rok”.

Związkowcy domagają się także wzrostu świadczeń emery-
talnych i rentowych. „Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent po-
winien wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towa-
rów i usług w 2015 r. zwiększony o 50 proc. realnego wzrostu 
przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2015” – czytamy 
w piśmie NSZZ „Solidarność”, FZZ i OPZZ. Centrale związko-
we zaznaczają, że „strona pracowników zastrzega sobie prawo 
korekty zaproponowanych wzrostów wynagrodzeń oraz emerytur 
i rent w przypadku zmiany przez stronę rządową prognozowanych 
wskaźników makroekonomicznych stanowiących podstawę do 
prac nad projektem ustawy budżetowej na 2016 rok”.

(ach), Dział Informacji KK

Związki zawodowe: 
Wynagrodzenia 
muszą być wyższe!

Odbudować 
przemysł

O gospodarce w skali makro rozmawiali 25 maja br. w Po-
znaniu związkowcy z Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu. 
W spotkaniu uczestniczył Krzysztof Dośla, lider gdań-

skiej „S”. Bogdan Szozda, który przewodniczy pracom zespołu, 
przypomniał, że nie sprawdził się pogląd, że dobrobyt może za-
pewnić tylko rozwój usług. Jednym z tematów było bezpieczeń-
stwo energetyczne kraju na przykładzie operatora gazociągów 
Gaz-System SA.

Omawiano też wstępne wyniki wyborów prezydenckich i zwy-
cięstwo w nich Andrzeja Dudy, który startował z poparciem „S”
i zawarł ze Związkiem umowę programową.

– Wystawiliśmy Bronisławowi Komorowskiemu rachunek za 
to, że nie chciał współpracować ze społeczeństwem. Za kilka mie-
sięcy przyjdzie czas na wystawienie rachunku PO i PSL. Będziemy 
też pilnować, czy prezydent Andrzej Duda będzie się wywiązywał 
z zawartej umowy – mówił Piotr Duda, lider NSZZ „S”.

Do spotkania NSZZ „S” z prezydentem Dudą może dojść zaraz 
po jego zaprzysiężeniu planowanym na 6 sierpnia br. Dobrą okazją 
będą obchody 35-lecia Związku w Gdańsku.

(asg)
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SPOŁECZEŃSTWO

i œmIesZno, i strAszno
To jest gest!
Blisko 15 milionów dolarów zapłacił PEWIEN 
CHIÑSKI PRZEDSIÊBIORCA za… 
wycieczkę swoich pracowników do Francji. Tak 
wysoka suma nie dziwi, jeśli podamy, że Paryż 
i okolice zwiedzało… 6,5 tysiąca osób, czyli 
ponad połowa załogi grupy kapitałowej Tiens 
ze wschodnich Chin. Na potrzeby wycieczki 
szef firmy wynajął nad Sekwaną 140 hoteli
i 146 autokarów! Wyjazd zorganizowano 
z okazji 20-lecia firmy. To może nieco eks-
trawagancki, ale niewątpliwie jednoznaczny 
dowód na świadomość przedsiębiorcy, który 
w ten sposób podkreślił, że za sukcesem jego 
przedsiębiorstwa stoją pracownicy. A w Polsce 
pewnie niejeden „businessman” zaśmiał się na 
tę wiadomość tak głośno, że było go słychać 
nawet w Chinach…

Balcerowicz 
musi odejœæ!
Uważają państwo, że to hasło jest już nie-
aktualne? Błąd! Powstało stowarzyszenie 
Nowoczesna.pl, które nie wyklucza przekształ-
cenia się w partię polityczną i zapowiada start 
w jesiennych wyborach parlamentarnych. 
W jednym z sondaży przekroczyło już 10 pro-
cent poparcia. Liderem ruchu jest RYSZARD 
PETRU, z racji nazwiska nazywany kiedyś 
„Rumunem BALCEROWICZA” (był doradcą 
Balcerowicza, gdy ten był ministrem finansów).
Sam Balcerowicz jest jedną z twarzy nowego 
ruchu i mówi – uwaga! – że Polska potrzebuje 
„kolejnej dawki reform”. Śmiertelnej?

Gor¹cy Œl¹sk
Gdyby BALCEROWICZ rzeczywiście chciał 
odejść, na co oczywiście nie liczymy, nie radzimy 
mu wybierać się na Śląsk. Oto jego prawa ręka, czy-
li wspomniany PETRU, oświadczył, że „kopalnie 
powinny być sprywatyzowane już dwa lata temu”. 
Panie profesorze, ostrzegamy, na spotkaniach 
w Katowicach lub Gliwicach może być gorąco…

Kasa, Ela, kasa?

Wiadomo już, dlaczego wicepremier EL¯BIE-
TA BIEÑKOWSKA razem ze swoim szefem 
ewakuowała się z tonącego okrętu PO-PSL na 
ciepłą posadkę eurokomisarza w Brukseli. Po 
prostu za mało zarabiała, w dodatku nie w tej 
walucie, co trzeba. Na nagraniu rozmowy Bień-
kowskiej z szefem CBA ówczesna wicepremie-
r(a) wspomina o swojej przyjaciółce: „Mówi, ja 
dostawałam, powiem ci, 6 tysięcy… 6 tysięcy… 
Rozumiesz to? Albo złodziej, albo idiota… To 
jest niemożliwe, żeby ktoś za tyle pracował”. 
Bieńkowska zasłynęła już wypowiedzią „Sorry, 
taki mamy klimat” na temat spóźniających się 
i nieogrzewanych zimą pociągów PKP. Jak wi-
dać, zdolna to osoba, ale nadająca się bardziej 

do kabaretu niż do polityki. Swoją drogą, pani 
komisarz z wykształcenia jest orientalistką i po-
dobno zna język farsi. Naszym zdaniem jej cała 
kariera polityczna to jedna wielka farsa.

Kto ma racjê?

Chociaż BIEÑKOWSKA nie jest chyba tak 
wyrachowana, a jednocześnie „niezorientowa-
na”, jak to mogłoby wynikać z jej poprzedniej 
wypowiedzi. Oto w innym fragmencie „taśm 
prawdy” była wicepremier nazywa obec-
nie zajmującego to stanowisko JANUSZA 
PIECHOCIÑSKIEGO – excusez le mot 
– „debilem”. Niech każdy sam oceni, czy miała 
rację. My tylko podamy, że szef PSL uważa, 
że w 2020 roku zostanie prezydentem. Żeby 
tak sądzić po ostatnim wyniku kandydata 
ludowców trzeba być… no, powiedzmy, niepo-
prawnym optymistą.

Z cyklu 
,,Szukam pracy,,
Pracę od zaraz przyjmę. Doświadczony (cięż-
ko), wykształcenie wyższe, historyk (czasem 
histeryk), z doświadczeniem notarialnym (pod-
pisuję wszystko jak leci). Żadnej pracy się nie 
boję, pod warunkiem, że nie trzeba dużo robić. 
Najlepiej praca w lesie, ponieważ kocham kon-
takt z przyrodą. Hobby: malarstwo (martwa 
natura). Tylko poważne oferty. 

Emeryt
Prezydent (jeszcze) KOMOROWSKI ma 
niezły dylemat przed sobą. Zgodnie z reformą 
emerytalną, którą sam podpisał, na zasłużony 
(?) odpoczynek będzie mógł odejść dopiero 
w grudniu 2018 r. A czasy nie są dobre dla 
pracowników w wieku 50+. Ktoś ma jakiś 
pomysł? Swego czasu Komorowski wykładał 
w seminarium duchownym, to może tam?

Pracodawcy RP
Wbrew pozorom nie będzie mowy o żadnej or-
ganizacji. Wybory to taki czas, w którym nawet 
politycy starają się mówić ludzkim głosem. Po 
porażce BRONIS£AWA KOMOROWSKIEGO 
premier(a) EWA KOPACZ zadeklarowała, że 
„rząd i prezydent służą temu samemu praco-
dawcy – narodowi”. Po pierwsze, ma kobieta 
refleks, nie ma co. Po drugie, jak brzmiało to
przysłowie? Chyba tak: Ubrał się diabeł w or-
nat i ogonem na mszę dzwoni.

Na fina³
A tak w ogóle to nas nie dziwi zwycięstwo 
ANDRZEJA DUDY. W końcu w tych wybo-
rach to był DUDA do kwadratu!

(ach, Dobosz Jan)

Gdyby działalność związkową porównać do jakiegoś spor-
tu, mogłoby to być bieganie. Co prawda nie jest to sport 
zespołowy, a to ważna umiejętność społeczna, jednak 
rozwija inne cechy – upór, wytrzymałość, samodyscyplinę. 
Pokazuje to droga życia Kazimierza Zimnego, medalisty 
olimpijskiego, od 20 lat organizatora Maratonu Solidar-
ności, który w czerwcu obchodzi 80-lecie urodzin.

200 lat! 

Kazimierz Zimny urodził się 4 czerwca 1935 roku w Tczewie. 
Karierę sportową rozpoczął w latach 50. jako… wioślarz, ale 
gdy wkrótce zaczął dominować w biegach amatorskich, zwró-

cił na niego uwagę Józef Żylewicz, legendarny trener lekkoatletów 
Lechii Gdańsk. Zimny szybko stał się jednym z najlepszych długo-
dystansowców w kraju i jako siedmiokrotny mistrz kraju trafił do re-
prezentacji Polski, zwanej wówczas, na przełomie lat 50. i 60. wun-
derteamem. To była świetna ekipa – Kazimierz Zimny biegał obok 
Zdzisława Krzyszkowiaka, Jurka Chromika, Stanisława Ożoga 
i Mariana Jochmana. Trenowali pod opieką Jana Mulaka.

Pierś olimpijczyka

Kazimierz Zimny startował na różnych dystansach, od 800, przez 
1000, 1500, 3000 po 10 000 metrów, ale największe sukcesy odnosił 
w biegach na 5 kilometrów. Na tym dystansie został wicemistrzem 
Europy w Sztokholmie w 1958 r. i Belgradzie w 1962 r. W 1956 r. 
Zimny pojechał na igrzyska olimpijskie do Melbourne. Był w wyso-
kiej formie, ale zabrakło szczęścia. – W ćwierćfinale złamałem kość
strzałkową i moje marzenia o medalu prysły – wspomina.

Na życiowy sukces musiał poczekać do kolejnych igrzysk w Rzy-
mie w 1960 r., gdzie startował już jako faworyt. W finałowym biegu
założył, że zaatakuje na trzy okrążenia przed metą. Taka taktyka 
miała zmęczyć rywali. – Chciałem dyktować tempo. Liczyłem, że 
ostatnie trzy okrążenia pobiegnę zrywami co sto metrów i tym zgu-
bię przeciwników. Nie przewidziałem, że Nowozelandczyk Murray 
Halberg zerwie się już na cztery okrążenia przed metą. Rozpoczęła 
się straszna gonitwa. Odskoczył mi na 30 metrów i już nie dałem 
rady go dogonić. Zabrakło 5 metrów. Srebrny medal przegrałem 
z Hansem Grodotzkim z NRD dosłownie o pierś – wspomina 
Kazimierz Zimny, pokazując zdjęcia z olimpiady w Rzymie. Ten 
najważniejszy bieg w życiu wciąż wywołuje w nim emocje, mówi, 
że pamięta każdy przebiegnięty wówczas metr.

Maratończyk

Jako biegacz Kazimierz Zimny znany był z woli walki, uporu i dużej 
wytrzymałości. Te cechy wykorzystał później w innych formach dzia-
łalności. A żyłki społecznikowskiej nigdy mu nie brakowało. Najpierw 
został trenerem, później działaczem lekkoatletycznym. Zdobył doktorat 
z nauk o kulturze fizycznej. W 1980 r. na zlecenie NSZZ „Solidarność”
przygotował projekt ustawy o kulturze fizycznej. Nie miał on oczywi-
ście szans wejść w życie w warunkach PRL, ale podkreślono w ten 
sposób rolę sportu w wychowaniu młodych pokoleń.

Od 1995 r. Kazimierz Zimny jest prezesem Stowarzyszenia 
Maratonu Solidarności. – Coraz trudniej organizować ten bieg, 
brakuje sponsorów, mnożą się trudności administracyjne. Ale ten 
maraton musi istnieć – podkreśla Kazimierz Zimny, który cieszy 
się, że wśród Polaków pojawiła się moda na bieganie. Może z tej 
mody wyłoni się kolejny polski olimpijczyk?

Adam Chmielecki

Medaliści olimpijscy z Rzymu w 1960 r. Od lewej: Hans 
Grodotzki, Murray Halberg  i Kazimierz Zimny.
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Tegoroczne spotkanie 
związkowców podsumo-
wujące działalność Regio-
nu Gdańskiego NSZZ „Soli-
darność” przewidziano na 
29 czerwca, aby połączyć 
je z obchodami 35-lecia 
powstania Związku. Będzie 
to już czwarta na przestrze-
ni ostatnich lat taka uro-
czystość. A jak wyglądały 
w ubiegłych latach?

Spotkania mają na celu 
podsumowanie działań 
gdańskiej „Solidarności” 

w ciągu roku, a także integrację 
związkowców z całego Regio-
nu. Na początku miejscem spo-
tkań było gdańskie kino Nep-
tun. Na pierwsze – 20 stycznia 
2012 roku – przybyło około 
tysiąca związkowców. Podczas 
spotkania zbierano podpisy 
pod wnioskiem o przeprowa-
dzenie referendum w sprawie 
wydłużenia wieku emerytal-
nego. Miejscem ubiegłorocz-
nego spotkania, które odbyło 
się 5 lutego 2014 r. pod nazwą 

Dotychczasowi laureaci konkursu 
„Razem bezpieczniej”

2012 rok
Kategoria: Organizacja zrzeszająca najwięcej członków 
Związku w roku 2011 (procentowo w stosunku do liczby 
zatrudnionych)
 Nagroda główna dla Komisji Międzyzakładowej NSZZ „S” 

w Gdańskiej Stoczni „Remontowa”
 Wyróżnienie dla Komisji Zakładowej NSZZ „S” w Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Malborku
 Wyróżnienie dla Komisji Zakładowej NSZZ „S” w Fabryce 

Mebli Okrętowych FAMOS
 Wyróżnienie dla Komisji Zakładowej NSZZ „S” w Porcie 

Północnym
 Wyróżnienie dla Komisji Zakładowej NSZZ „S” w Porcie 

Gdańskim Eksploatacja
 Wyróżnienie dla Komisji Zakładowej NSZZ „S” w Radmorze
Kategoria: Nowo powstała organizacja zakładowa 
w 2011 roku
 Nagroda główna dla Komisji Zakładowej NSZZ „S” w Kau-

fland Polska Markety Region Gdańsk
 Wyróżnienie dla Komisji Zakładowej NSZZ „S” w Zakładzie 

Usług Komunalnych w Wejherowie
Nagrody specjalne
 Nagroda za aktywny udział w akcjach związkowych dla 

Komisji Międzyzakładowej NSZZ „S” Stoczni Gdańskiej
 Wyróżnienie za najlepszą prenumeratę „Magazynu S” 

w 2011 roku dla KM Pracowników Oświaty i Wychowania 
Rejon Tczew

2013 rok
Kategoria: Organizacje, które w 2012 roku pozyskały 

najwięcej członków
 Nagroda główna dla Komisji Zakładowej NSZZ „S” w Po-

morskim Centrum Traumatologii w Gdańsku
 Wyróżnienie dla Komisji Zakładowej NSZZ „S” w Zakładach 

Porcelany Stołowej Lubiana SA
 Wyróżnienie dla Komisji Zakładowej NSZZ „S” przy Spół-

dzielni Inwalidów „Równość” w Zakładzie Pracy Chronionej 
w Czersku

Kategoria: Organizacje zakładowe, które zrzeszają 
procentowo najwięcej członków Związku wobec liczby 
wszystkich zatrudnionych pracowników

 Nagroda główna dla Komisji Zakładowej NSZZ „S” w Fabry-
ce Mebli Okrętowych Famos w Starogardzie Gdańskim

 Nagroda główna dla Komisji Zakładowej NSZZ „S” w Ko-
mendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku

 Wyróżnienie dla Komisji Zakładowej NSZZ „S” w Portowym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gdyni

 Wyróżnienie dla Komisji Zakładowej NSZZ „S” w Robot-
niczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej 
w Gdyni

Nagrody specjalne
 Nagroda za aktywność w akcjach związkowych prowa-

dzonych w 2012 roku dla Komisji Zakładowej NSZZ „S” 
w Gościcińskiej Fabryce Mebli Klose

 Nagroda za kolportaż „Magazynu S” dla Komisji Zakłado-
wej NSZZ „S” w Hydrobudowie w Gdańsku

2014 rok
Kategoria: Organizacja związkowa zrzeszająca najwięcej 
członków Związku w 2013 roku (procentowo w stosunku 
do liczby zatrudnionych)
 Nagroda dla Organizacji Zakładowej NSZZ „S” w Komendzie 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie
 Wyróżnienie dla Organizacji Oddziałowej NSZZ „S” w Krajo-

wej Spółce Cukrowej Polski Cukier SA Oddział w Malborku
 Wyróżnienie dla Organizacji Zakładowej NSZZ „S” w Miej-

skim Zakładzie Komunikacji Wejherowo
Kategoria: Nowo powstała organizacja związkowa 
w 2013 r.
 Wyróżnienie dla Organizacji Zakładowej NSZZ „S” w De-

epwater Terminal Container Gdańsk SA
 Wyróżnienie dla Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „S” 

Pracowników Cywilnych Policji Województwa Pomorskiego
Nagroda specjalna za aktywny udział w akcjach związko-
wych w 2013 roku
 Wyróżnienie dla Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „S” 

Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni
 Wyróżnienie dla Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „S” 

Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku
Podziękowania za ofiarną służbę przy Grobie Błogosła-
wionego Księdza Jerzego Popiełuszki:
 Leszek Troć i Barbara Zbieska

Bo razem zawsze 
JEST BEZPIECZNIEJ

„Dialog = rozwój”, była już 
Polska Filharmonia Bałtycka 
na Ołowiance. Organizacja za-
kładowa NSZZ „Solidarność” 
w filharmonii powitała zebra-
nych niespodzianką – koncer-
tem utworów muzyki klasycznej 
i filmowej. – Grałam dzisiaj na
skrzypcach. Publiczność przyję-
ła nas znakomicie, nasz koncert 
był chyba wspólnym przeżyciem 
i orkiestry, i publiczności. Spo-
tkanie podobało mi się zarówno 
z perspektywy osoby występu-
jącej na scenie, jak i później 
słuchającej wystąpień – cie-
szyła się Mirosława Sobczak, 
wiceprzewodnicząca Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidar-
ność” w Polskiej Filharmonii 
Bałtyckiej w Gdańsku.

Podczas pierwszego spo-
tkania związkowcy gościli kie-
rownika Katedry Prawa Pracy 
Uniwersytetu Gdańskiego 
Jakuba Stelinę. Rok później 
wykład wygłosił profesor Ry-
szard Bugaj. Trzecie spotka-
nie uświetnił wykład profesor 
Jadwigi Staniszkis.

Tradycją stały się projekcje  
kilkunastominutowych fil-
mów dokumentalnych podsu-
mowujące działania Regionu 
Gdańskiego. Na zakończenie 
uroczystości pojawiał się na-
tomiast kulturowy akcent. 
W 2012 roku zebrani obejrzeli 
hollywoodzką superprodukcję 
„Niepokonani”. Rok później 
uroczystość zakończył spek-
takl „A źródło wciąż bije” 
przygotowany przez nauczy-
cieli i młodzież z XVII Liceum 
Ogólnokształcącego imienia 
Agnieszki Osieckiej we Wro-
cławiu na bazie wierszy Zbi-
gniewa Herberta i piosenek 
Jacka Kaczmarskiego. – Kie-
dy oglądałem spektakl o „So-
lidarności”, aż łzy cisnęły mi 
się do oczu. To budujące także 
dla nas, członków Związku, że 
młodym ludziom chce się zaj-
mować tymi tematami – mówił 
wtedy wzruszony Piotr Madej, 
przewodniczący Koła NSZZ 
„Solidarność” przy Wojewódz-
kiej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej w Gdańsku. W 2014 
roku z koncertem wystąpił sa-
tyryk Jan Pietrzak.

Podczas dorocznych spo-
tkań przyznawane są nagrody 
w konkursie „Razem bezpiecz-
niej” dla najbardziej aktyw-
nych, najlepiej rozwijających 
się i najlepszych organizacji 
związkowych powstałych 
w roku poprzedzającym. Przy-
znaje się również nagrody spe-
cjalne.

W tym roku na spotkanie 
przewidziano letnią porę. Miej-
scem naszej regionalnej im-
prezy ponownie będzie Polska 
Filharmonia Bałtycka. Jakie 
atrakcje zaplanowano? Warto 
przyjść i zobaczyć…

Martyna Werra

Spotkanie w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku,  
rok 2014.

Kino Neptun, rok 2013

FO
T.

 P
A

W
EŁ

 G
LA

N
ER

T

FO
T.

 P
A

W
EŁ

 G
LA

N
ER

T



10 Nr 6/czerwiec 2015

ZWIĄZEK

– Przyjechał Pan do Pol-
ski z tak zwanego Zachodu. 
Czy po 1989 roku daliśmy się 
uwieść Zachodowi, który za-
proponował nam neoliberal-
ną rewolucję na wzór Chile, 
a może i Boliwii? Czy przy-
jęliśmy wówczas najlepszą 
drogę transformacji?

– Moja wizja Zachodu jest 
nieco odmienna od polskiej. 
Przede wszystkim wówczas 
w Polsce zaaplikowano roz-
wiązania, które nie były im-
plementowane na Zachodzie. 
Na początku transformacji 
Polska była używana jako 
laboratorium, miejsce ekspe-
rymentów liberalnych. Pakiet 
rozwiązań dotyczący polityki 
społecznej był promowany 
przez Bank Światowy, a nie 
przez Unię Europejską, która 
wówczas nie miała pod ręką 
żadnego programu z zakresu 
tejże polityki. Miał go Bank 
Światowy. Jednym z jego ele-
mentów był oparty na trzech 
filarach program emerytalny.
Wprowadzone zostały rozwią-
zania, które nie były – jak nam 
wmawiano – zachodnie, ale 
były bliskie Ameryce Łaciń-
skiej i wprowadzane w Chile. 
Okazało się, że jest tutaj miej-
sce na eksperymenty.

– Polska stała się miej-
scem eksperymentów libe-
ralnych?

– Trudno byłoby je prowa-
dzić na Zachodzie. Wykorzy-
stany został czas wychodzenia 
z komunizmu tej części Euro-
py. Stąd płynęły bardzo libe-
ralne głosy nawet na tle Unii 
Europejskiej. W Polsce nawet 
wdrażano pewien rodzaj that-
cheryzmu. Ale thatcheryzm 
umarł. Dzisiaj brytyjscy kon-
serwatyści luzują dyscyplinę 
finansową. Deficyt publiczny
w Anglii jest większy niż na 
przykład we Francji. Socjalde-
mokraci w Polsce są bardziej 
liberalni niż angielscy konser-
watyści.

– W prezydenckiej kam-
panii wyborczej nastąpiło 
zwarcie kandydatów, które 
jest echem rywalizacji Polski 
socjalnej z Polską liberalną. 
Kandydat opozycji Andrzej 
Duda proponował pakiet spo-
łeczny. Podpisał nawet pakt 
z „Solidarnością”. Oponenci 
zarzucali mu, że to utopia, 
że nie ma pieniędzy na roz-

Inwestowanie 
w politykę prospołeczną 
nie jest kosztem. To 
jest właśnie inwestycja. 
Jak pisaliśmy kiedyś 
w raporcie „Polska 
praca 2010”, do 2060 
roku Polaków będzie 
o 20 procent mniej. 
Jak mamy mówić 
o rozwoju kraju, 
jeśli w perspektywie 
czasowej jest 
mniejszy rynek, 
mniej pracowników? 
Demografia jest
kluczowa, bo jest to 
„być albo nie być”, 
a nie jest kwestią „ile to 
kosztuje?”.

Programu prospołecznego nie należy lokować 
po stronie kosztów. To inwestycja 
Rozmowa z doktorem STEPHANEM PORTETEM, 
ekonomistą i socjologiem, założycielem 
S.Partner, autorem licznych publikacji 
dotyczących ekonomii, stosunków pracy, polityki 
społecznej oraz dialogu społecznego w Polsce, 
ekspertem NSZZ „Solidarność”

wiązania prospołeczne. Czy 
nas stać na prospołeczny 
program?

– Ależ programu prospo-
łecznego nie należy lokować 
po stronie kosztów. Weźmy 
demografię. Inwestowanie
w politykę prospołeczną nie 
jest kosztem. To jest właśnie 
inwestycja. Jak pisaliśmy kie-
dyś w raporcie „Polska praca 
2010”, do 2060 roku Polaków 
będzie o 20 procent mniej. Jak 
mamy mówić o rozwoju kraju, 
jeśli w perspektywie czasowej 
jest mniejszy rynek, mniej pra-
cowników? Demografia jest
kluczowa, bo jest to „być albo 
nie być”, a nie jest kwestią „ile 
to kosztuje?”. Za kilkanaście 
lat mamy korzystać z tego, 
co zainwestujemy w politykę 
prorodzinną, w dzieci, które, 
już jako podatnicy, będą nam 
zapewniały dobrobyt. A ile nas 
będzie kosztował i już kosztu-
je spadek urodzeń? Dlatego 
z naszych składek i podatków 
mamy finansować politykę
prorodzinną. Ja to traktuję 
jako inwestycję w nasze eme-
rytury.

– Był czas, że pracujący 
mężczyzna mógł utrzymać 
rodzinę. Dzisiaj pracuje on, 
żona, dziecko na zmywaku za 
granicą i z trudem wiążą ko-
niec z końcem. Jednocześnie 
sfera najbogatszych kumulu-
je owe bogactwo…

– Pogłębia się różnica 
w podziale wypracowanego 
bogactwa między podmiota-
mi, które z niego żyją, czyli 
między pracowników, a wła-
ścicieli kapitału. Mam na my-
śli banki, akcjonariuszy. Na 
Zachodzie ten spadek udziału 
wytwórców w podziale wy-
pracowanego bogactwa spadł 
z 60 procent do 35 procent na 
niekorzyść pracowników. Sam 
model rodziny, w której dwie 
strony pracują, jest dla mnie 
ważny, to jest przecież pole do 
samorealizacji.

– Stąd spadek wartości 
wynagrodzeń, czyli ceny za-
płaconej za pracę?

– Wynagrodzenia nie nadą-
żają za efektywnością pracy. 
W Polsce zarabiamy mało, ale 
pracujemy dużo, by przeżyć. 
Francuz czy Niemiec nie tylko 
ma trzy razy wyższą pensję, ale 
pracuje o jedną trzecią krócej. 
W Niemczech pracownik pra-

cuje 30 godzin w tygodniu, 
a jego kolega, robiący to samo 
w Polsce, 40 godzin.

– Polska praca nie jest 
w cenie?

– Mamy często pracę, na 
przykład w montowniach, któ-
ra nie jest specjalistyczna, jest 
więc mało płatna, ma niską 
wartość. Wystarczy, by prze-
żyć, ale już nie na wydawanie 
na usługi, na wizyty w restau-
racjach, na wyjazdy, na opie-
kunki do dzieci. Marnie zara-
biający nie skorzysta ze sfery 
usług, bo nie jest skłonny do 
wydawania na nie pieniędzy. 
Jeśli tutaj, w sercu Europy, 
wykonujemy taką samą pracę, 
która możne być wykonana 
w Bangladeszu, to jesteśmy 
skazani na upadek. Chyba że 
zaczniemy robić coś, czego 
nie zrobią w Bangladeszu. 
Zadowalamy się stworzeniem 
miejsc pracy, a nie żądamy 
transferu technologii, inno-
wacyjnych rozwiązań. Miej-
sce pracy oparte na wyższych 
technologiach jest więcej war-
te, bo tworzy kolejne dziesiątki 
miejsc pracy.

– Zapraszamy przecież do 
nas firmy zagraniczne…

– I dajemy im w strefach 
ekonomicznych wyśmienite 
warunki. Budynki są, szko-
lenia pracowników zapłaco-
ne, obowiązek CIT zniesio-
ny. W zamian żądamy tylko 
utworzenia miejsc pracy, a nie 
wprowadzania najlepszych 
technologii. Rozumiem, że 
w wymiarze lokalnym wójtom 
i prezydentom miast zależy na 
jak najmniejszym bezrobociu. 
Może jednak wyceńmy wy-
sokospecjalistyczne miejsca 
pracy jako te, które za kilka 
lat przyniosą kolejne miejsca 
pracy.

– Jak mamy budować 
nasz przemysł, prowadzić 
reindustrializację, skoro 
nasza gospodarka jest opar-
ta o węgiel. A ten surowiec 
energetyczny jest szczegól-
nie ograniczany przez Unię 
Europejską poprzez politykę 
dekarbonizacji, pakiet kli-
matyczny i nakładane kwoty 
emisyjne?

– Nie cały przemysł jest 
oparty bezpośrednio na wę-
glu, na którym bazuje prze-
mysł ciężki i chemiczny. Nie 
ma tutaj innego wyjścia, jak 
opierać się na surowcu, jakim 

jest węgiel. Fakt, emisja dwu-
tlenku węgla kosztuje. Ale 
– po pierwsze – nie jest to dziś 
gigantyczny koszt, a po dru-
gie – opłaty za emisję trafiają
do budżetu państwa i zostają 
w Polsce. Pięćdziesiąt procent 
idzie na inwestycje w odna-
wialne źródła energii, a reszta 

do dyspozycji. Państwo jest 
w stanie to oddać firmom, ob-
niżając akcyzę lub wprowadza-
jąc rekompensaty, podobnie jak 
dzieje się w Niemczech.

– Mamy zgodzić się na 
unijny dyktat węglowy?

– Musimy zachować rów-
nowagę. Od polityków trzeba 
żądać, by nie godzili się na 
nagonkę na węgiel, od przemy-
słu, by wprowadzał najnowsze, 
obniżające emisję technologie. 
Państwo nie powinno używać 
kwot za emisję na inne cele niż 
innowacyjne wsparcie dla prze-
mysłu. Energia odnawialna jest 
rozwijana w Hiszpanii, w Niem-
czech, w Norwegii. Po czasie 
kosztownego inwestowania 
w odnawialne źródła jej koszty 
dodatkowe kWh równe zeru, 
więc w nieodległej perspektywie 
czasowej konkurencyjność tam-
tych gospodarek będzie rosła.

– A energia jądrowa?
– Ma swoje zalety, ale ona 

jest niezwykle kosztowna od 
fazy inwestycji, poprzez pozy-
skanie surowca, utrzymanie, po 
zabezpieczenie odpadów.

– Energetyczne rozwią-
zania i polityka społeczna to 
poważne wyzwania. Polity-
cy, ale i dziennikarze, wolą 
jednak rozmawiać o in vitro, 
związkach partnerskich. To 
łatwiejsze tematy?

– O polityce przemysłowej 
myślą i mówią jedynie związ-
ki zawodowe. To związkowe 
być albo nie być. Część klasy 
politycznej zaś myśli li tylko 
kryteriami kariery politycznej: 
dzisiaj jestem ministrem od go-
spodarki, jutro zaś europosłem 
i jeszcze więcej zarobię. W Pol-
sce myślenie w perspektywie 
czasowej o strategii nie jest 
obecne wśród elity władzy.
Rozmawiał Artur S. Górski

Stephan Portet

FO
T.

 R
YS

ZA
RD

 K
U

ŹM
A



11Nr 6/czerwiec 2015

OŚWIATA

Nadmierna liczba uczniów przebywających w jednym po-
mieszczeniu świetlicowym, braki w wyposażeniu świetlicy, 
rzeczywisty czas pracy zatrudnionych tam wychowawców, 
problemy z organizacją odpowiednich warunków dla 
uczniów niepełnosprawnych, trudności z realizacją pla-
nów pracy, brak wynagrodzenia za zastępstwa doraźne 
dla wychowawców – to główne zagadnienia konferencji 
„Świetlica szkolna – miejsce opieki i wychowania czy prze-
chowania dzieci?”.

Wychowawca świetlicy w potrzasku 

Podczas konferencji zor-
ganizowanej 12 maja 
2015 r. w Akwenie przez 

Sekcję Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” Regionu 
Gdańskiego, którą prowadzili 
przewodniczący sekcji Woj-
ciech Książek i wiceprzewod-
nicząca Barbara Kamińska, 
wszechstronnie przedstawio-
no problemy wychowawców 
świetlicy, między innymi na 
podstawie badań, z perspekty-

12 maja 2015 r., uczestnicy konferencji.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał 9 maja 2015 r., iż 
związki zawodowe są stroną w sporze z miastem Gdań-
skiem w kwestii przekazania nowej szkoły wybudowanej za 
pieniądze publiczne prywatnemu podmiotowi. NSA uznał 
też, że decyzja prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza 
(zawieszony w członkostwie działacz PO) o ogłoszeniu po-
stępowania konkursowego na najem budynków powinna 
być konsultowana ze związkami zawodowymi. Tym sa-
mym NSA uznał zasadność skargi kasacyjnej związkowców 
z gdańskiej „Solidarności”, którzy twierdzili, że rozpisanie 
konkursu na operatora nowej szkoły w Kokoszkach było 
niezgodne z prawem.

ce prywatne, gdyż nie są stroną 
w sprawie.

„Skarżący nie posiada legi-
tymacji prawnej do wniesienia 
skargi” – stwierdził w sierpniu 
ub.r. WSA w Gdańsku.

W związku z tym sąd nie 
zbadał zarzutów dotyczących 
naruszenia poszczególnych 
przepisów.

– Skargę wnieść mógłby 
prokurator, rzecznik praw 
obywatelskich, rzecznik praw 
dziecka oraz organizacja spo-
łeczna, jeśli w trakcie postę-
powania administracyjnego 
zostały naruszone jej prawa. 
Zaskarżenie nie może być hi-
potetyczne, przyszłe – uzasad-
niała wówczas sędzia Janina 
Guść.

Sprawa przekazania szkoły 
w Kokoszkach do prowadze-
nia przez Zespół Szkół im. 
Macieja Płażyńskiego sp. z o.
o. z Pucka budziła kontrower-
sje także wśród radnych oraz 
w Ministerstwie Edukacji Na-
rodowej.

Rada Sekcji Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „Solidarność” 
Regionu Gdańskiego wyrażała 
wielokrotnie protest związany 
z działaniami miasta Gdańska 
w sprawie dzierżawy nowo 
budowanej szkoły podmiotowi 

niepublicznemu. Nauczyciele 
nie są tam zatrudnieni na pod-
stawie Karty nauczyciela.

Bogumił Soczyński, praw-
nik reprezentujący „Solidar-
ność”, i związkowcy zwró-
cili uwagę na obejście prawa 
oświatowego, które zezwala 
na przekazanie podmiotowi 
niepublicznemu jedynie szkoły 
liczącej mniej niż 70 uczniów. 
Ich zdaniem może to być pre-
cedens wykorzystywany przez 
inne jednostki samorządu te-
rytorialnego, prowadzący do 
prywatyzacji szkolnictwa.

Miasto Gdańsk, dysponując 
środkami publicznymi, zbudo-
wało szkołę za 36 milionów 
złotych przy ul. Azaliowej, 
w dzielnicy Kokoszki. Jeszcze 
przed zakończeniem budowy, 
w oparciu o postępowanie kon-
kursowe, przekazało nierucho-
mość i jej zarządzanie stowa-
rzyszeniu współpracującemu 
z Pomorską Specjalną Strefą 
Ekonomiczną oraz Fundacją 
Polska Akcja Humanitarna.

– To pierwszy taki przypadek 
w Polsce, by nową szkołę prze-
kazać prywatnemu podmiotowi 
– oceniała Bożena Brauer.

Przekazanie samorządom 
terytorialnym (a nie osobom 
fizycznym lub prawnym)
przedszkoli i szkół miało na 
celu zapewnienie nieskrępo-
wanego dostępu do publicznej 
edukacji, wpisanej w szeroki 
katalog praw obywateli. Z ko-
lei samorządy muszą gwaran-
tować pedagogom i nauczycie-
lom wszystkie regulacje Karty 
nauczyciela.

– Jednolite zasady wyna-
gradzania nauczycieli szkół 
gminnych gwarantują od-
powiedni poziom nauczania 

Komunikat KM NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Oświaty i Wychowania 
w Gdańsku

W dniu 19 maja 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny 
w Warszawie orzekł, że NSZZ „Solidarność” ma interes prawny 
w sporze z Prezydentem Miasta Gdańska dotyczącym Pozytyw-
nej Szkoły Podstawowej w Gdańsku Kokoszkach. W krótkim 
uzasadnieniu wydanego orzeczenia Pani Sędzia NSA bardzo 
krytycznie oceniła działania organu prowadzącego w całej pro-
cedurze przekazania prowadzenia szkoły podmiotowi prywat-
nemu (będzie uzasadnienie orzeczenia na piśmie).

W sierpniu 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdań-
sku uznał, że związek zawodowy nie jest stroną i nie rozpatrzył 
argumentów merytorycznych dotyczących wynajmu spółce z o.o. 
budynku szkolnego w Kokoszkach na około 700 uczniów, wybu-
dowanego za 36 milionów złotych z budżetu Miasta.

Teraz WSA rozpatrzy zarzuty sformułowane przez NSZZ 
„Solidarność” dotyczące naruszenia w tej procedurze wielu 
przepisów, między innymi odnośnie gospodarki nieruchomo-
ściami, ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o systemie 
oświaty, która dopuszcza przekazanie szkoły liczącej tylko do 
70 uczniów podmiotom prywatnym, niepublicznym.

Czekamy na końcowe rozstrzygnięcie sprawy, tym bar-
dziej że jak donoszą środki masowego przekazu interesują 
się nią inne jednostki samorządu terytorialnego, które być 
może chciałyby skorzystać z „nowego” sposobu prywatyza-
cji – komercjalizacji szkół.
Gdańsk, 20 maja 2015 r.

Bożena Brauer, przewodnicząca Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników 

Oświaty i Wychowania w Gdańsku

Szkoła to nie spółka handlowa 

W naszej  ocenie, 
popartej mery-
toryczną opinią 

prawną, zarządzenie prezy-
denta Gdańska zostało wyda-
ne z naruszeniem wielu prze-
pisów prawa, choćby ustawy 
o systemie oświaty, ustawy 
o gospodarce nieruchomo-
ściami czy wreszcie uchwały 
Rady Miasta Gdańska doty-
czącej najmu lokali. Podobnie 
jak cała procedura wyłonienia 
prowadzącego szkołę najemcy. 
Manipulacje przy tak wrażli-
wej sferze, jaką jest edukacja 
i system oświaty, bez dialogu 
i konsultacji społecznych są na 
dodatek obarczone wadą praw-
ną. Teraz gdański Wojewódzki 
Sąd Administracyjny będzie 
rozpatrywał nasze meryto-
ryczne argumenty – mówi Bo-
żena Brauer, przewodnicząca 
Komisji Międzyzakładowej 
Pracowników Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku.

Sprawą zajmie się więc 
na powrót WSA w Gdańsku. 
Wcześniej bowiem gdański 
sąd podzielił racje magistra-
tu, oceniając, iż związkowcy 
nie mogą skarżyć procedury 
przekazania szkoły publicznej 
w Gdańsku Kokoszkach w rę-

i możliwie równy dostęp do 
oświaty mieszkańców gminy 
– uzasadniał swego czasu sta-
nowisko Trybunału Konstytu-
cyjnego sędzia Marek Kotli-
nowski.

Trybunał Konstytucyjny 
uznał, że zapewnienie eduka-
cji to jedno z podstawowych 
zadań gmin.

Gminy co roku otrzymują 
z budżetu subwencję oświa-
tową, która jest przyznawa-
na w przeliczeniu na liczbę 
uczniów. W puli nowej szkoły 
w Kokoszkach jest nie tylko 

gotowy „rynek usług”, ob-
liczony na blisko 700 dzieci 
objętych w tym rejonie obo-
wiązkiem szkolnym, ale też 
subwencja oświatowa trafiają-
ca z budżetu państwa via samo-
rząd do operatora. W przypad-
ku szkoły w Kokoszkach (wraz 
z udziałem miasta) to około 7 
milionów złotych rocznie. I to 
bez konieczności wydawania 
pieniędzy na remonty nowe-
go obiektu, objętego przecież 
gwarancją i rękojmią wyko-
nawcy.

(ach, asg)

wy prawnika, Wydziału Strate-
gii Nadzoru Pedagogicznego 
Kuratorium Oświaty w Gdań-
sku, specjalisty ds. organiza-
cji doskonalenia nauczycieli 
z gdańskiego CEN, specjalisty 
ds. akustyki, policji, samo-
rządu terytorialnego, a przede 
wszystkim dyrektorów szkół 
i nauczycieli.

Anna Kocik ,  zastępca 
przewodniczącego gdańskiej 
„Solidarności” oświatowej, 

referując wyniki badań prze-
prowadzonych przez Związek 
mówiła na przykład o tym, że 
średnia liczba uczniów w jed-
nej grupie to około 41 osób, 

a zdarzyła się także szkoła, 
w której jedną grupę świetli-
cową stanowiło 120 dzieci, co 
jest niezgodne z prawem, bo 
wychowawca ma sprawować 

opiekę nad maksymalnie 25 
osobami. Badanie wykazało, 
że zdarzają się szkoły bez po-
mieszczeń na świetlicę lub ta-
kie, w których świetlica mieści 
się w jednym pomieszczeniu 
czasowo wykorzystywanym 
na stołówkę szkolną. Niezwy-
kle cenne były doświadczenia 
nauczycieli i dyrektorów szkół, 
którzy m.in. zwracali uwagę na 
problemy wynikające z nie-
punktualnego odbierania dzieci 
ze świetlicy.

Uczestnicy konferencji 
przyjęli kilka apeli i stanowisk, 
mających na celu likwidację 
nieprawidłowości, aby wycho-
wawcy świetlicy mogli rzetelnie 
dbać o opiekę, rozwój i bezpie-
czeństwo podopiecznych.

Barbara Ellwart
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PRACOWNICY OBJĘCI UKŁADAMI ZBIOROWYMI PRACY (w proc.)
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We Francji aż 98 procent pracowników objętych jest działa-
niem układów zbiorowych pracy, niewiele mniej w innych 
krajach tzw. starej Unii. W Polsce niestety tylko co czwarty 
pracownik jest zatrudniony w przedsiębiorstwie, gdzie taki 
układ funkcjonuje. Pracodawcy niechętnie przystępują do 
rozmów nad układami zbiorowymi pracy, co gorsza coraz 
częściej wypowiadają już istniejące układy, ograniczając 
uprawnienia pracowników do tych zawartych w kodeksie 
pracy. Wynegocjowanie dobrego układu zbiorowego pracy 
to marzenie każdej organizacji związkowej.

pozostanie. Tak było na przy-
kład z dodatkiem za godziny 
nadliczbowe – mówi jeden ze 
związkowców.

Zdarzają się jednak zakła-
dowe układy zbiorowe pracy 
zawierające regulacje korzyst-
niejsze od ustawowych, jak na 
przykład nagrody jubileuszo-
we, wyższe od kodeksowych 
zasiłki chorobowe, dodatkowe 
ubezpieczenia medyczne czy 
pracownicze programy eme-
rytalne.

Zakładowe układy zbio-
rowe pracy są rejestrowane 
przez właściwego okręgowego 
inspektora pracy, ponadzakła-
dowe układy przez ministra 
ds. pracy. Układy mogą być 
zawierane na czas określony 
i nieokreślony. Mogą być wy-
powiedziane przez każdą ze 
stron, przy czym okres wypo-
wiedzenia wynosi trzy miesiące 
kalendarzowe, chyba że strony 
postanowią inaczej. Po okresie 
wypowiedzenia pracodawca 
może stosować zapisy układu, 
ale nie musi. Można jednak 
zawrzeć w układzie postano-
wienie, iż do czasu podpisania 
nowego układu obowiązują 
dotychczasowe zapisy.

Wynagrodzenia

Przedmiotem, który podle-
ga najczęściej regulacji w ukła-
dzie zbiorowym pracy, jest wy-
nagrodzenie za pracę, w tym 
składniki wynagrodzenia, ich 
wysokość, zasady przyzna-
wania różnego rodzaju nagród 
i premii oraz odpraw emerytal-
nych i rentowych.

W wielu układach znaj-
dują się także uzgodnienia 
dotyczące zasad wzrostu wy-
nagrodzeń. I tak w jednym 
z zakładowych układów pra-
cy znalazł się zapis, mówiący, 
że pensja zasadnicza wzrasta 
proporcjonalnie do wzrostu 
średniej krajowej. Takie roz-
wiązanie jest bardzo korzystne 
dla pracowników – praktycz-
nie gwarantuje automatyczny 
wzrost wynagrodzenia, wystę-
puje jednak rzadko, częściej 
pracodawca zgadza się na po-
wiązanie wynagrodzenia ze 

wskaźnikiem inflacji. Poniżej
przykład takiego zapisu:

Ustalenie wysokości wy-
nagrodzenia zasadniczego 
(według stawki zaszere-
gowania) dla każdego 
pracownika w ramach 
rozpiętości przewidzianych 
dla danego stanowiska 
i odpowiadającej mu 
kategorii zaszeregowania 
następuje z uwzględnie-
niem indywidualnej oceny 
pracownika, jego kwalifi-
kacji, rodzaju wykonywa-
nej pracy, jej złożoności, 
ilości i jakości i jest 
korygowane o rzeczywisty 
wskaźnik inflacji za rok
poprzedni – nie później niż 
do końca I kwartału dane-
go roku, z wyrównaniem 
od 1 stycznia.

Inny sposób na podwyżki 
płac, najmniej jednak pewny, 
to coroczne negocjacje mię-
dzy pracodawcą a związkami 
zawodowymi.

1. Politykę wynagrodzeń 
na dany rok obrachun-
kowy ustala Pracodawca 
w drodze porozumienia ze 
Związkami Zawodowymi, 
uwzględniając sytuację 
ekonomiczną i możliwości 
finansowe.
2. Porozumienie, o którym 
mowa w ust. 1, powinno 

być zawarte w terminie 
do końca lutego każdego 
roku.

W dużej części układów 
zbiorowych pracy znajdują 
się zapisy dotyczące nagród 
jubileuszowych. Rozwiązania 
są różne: w jednym z przed-
siębiorstw pierwszą nagrodę 
jubileuszową można otrzymać 
po przepracowaniu już 10 lat, 
w innym trzeba czekać 20 
lat. Także rozpiętość wysoko-
ści nagród jest różna: od 300 
procent podstawy wymiaru 
za 45 lat pracy do nawet 500 
procent za przepracowanie 40 
lat. Wszystko zależy od możli-
wości finansowych firmy i siły
negocjacyjnej związków zawo-
dowych.

Ponadto w układzie mogą 
znaleźć się zapisy dotyczące:
 dodatku za pracę w godzi-

nach nadliczbowych czy 
dodatku za pracę w święta

Pracownikom zatrudnio-
nym przy wykonywaniu 
prac koniecznych dla 
funkcjonowania firmy
szczególnie w święta, to 
jest 2 dni Bożego Narodze-
nia, 2 dni Wielkanocy oraz 
Nowy Rok, w razie braku 
możliwości wykorzystania 
dnia wolnego w zamian za 
pracę w te dni przysługuje 
dodatek w wysokości 150 
procent stawki osobistego 
zaszeregowania

 dodatku za pracę w szkodli-
wych warunkach

W przypadkach wystąpie-
nia uciążliwości na stano-
wiskach pracy w związku 
z przekroczeniami naj-
wyższych dopuszczalnych 
natężeń, najwyższych 
dopuszczalnych stężeń lub 
innych norm środowiska 
pracy, płatne są dodatki 
finansowe. Wysokość
dodatków oraz warunki 
ich przyznawania określa 
pracodawca po konsultacji 
ze związkami zawodowymi 
w formie zarządzenia.

 dodatku za dodatkowe 
czynności

Kierowcom przysługuje 
dodatkowe wynagrodzenie 
w wysokości 20 procent 
dziennego wynagrodzenia 
zasadniczego za wykona-
nie czynności spedycyjnych 
w pełnym zakresie (załadu-
nek i wyładunek, rozlicze-
nia, odpowiedzialność).
Kierowcom za obsługę 
codzienną pojazdu pół go-
dziny przed wyjazdem i pół 
godziny po przyjeździe 
przysługuje ryczałt dzienny 
w wysokości osobistej 
stawki zaszeregowania 
liczone jako pierwsza 
nadgodzina.

Z UKŁADEM ŁATWIEJ

Układy zbiorowe pracy 
stanowią szczególny ro-
dzaj porozumień zawie-

ranych między pracodawcami 
a związkami zawodowymi 
reprezentującymi pracowni-
ków. Stronami zakładowych 
układów zbiorowych pracy są 
reprezentatywne zakładowe 
organizacje związkowe i pra-
codawca, w przypadku po-
nadzakładowego układu będzie 
to ponadzakładowa organizacja 
związkowa i organizacja pra-
codawców.

Układy regulują obowiązki 
i prawa stron, wyznaczają ramy 
dialogu społecznego w zakła-
dzie. Głównie zawierają zapi-
sy dotyczące zasad wynagra-
dzania i przyznawania innych 
świadczeń związanych z pracą, 
warunków pracy, zwłaszcza 
czasu pracy oraz urlopów wy-
poczynkowych. Rzadziej po-
jawiają się regulacje dotyczą-
ce kształtowania w zakładzie 
bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy oraz zasad 
współpracy z organizacjami 
związkowymi.

Według Państwowej Inspek-
cji Pracy w nowo zawieranych 
układach coraz rzadziej stro-
ny wprowadzają do układów 
uregulowania korzystniejsze 
dla pracowników od ogólnie 
obowiązujących przepisów 
prawa pracy. – Czasami war-
to jest w układzie zapisać 
rozwiązania, które reguluje 
kodeks pracy, gdyż przy obec-
nej tendencji do ograniczania 
ustawowych praw pracowni-
czych to, co jest obecnie w ko-
deksie pracy, za chwilę może 
z niego zniknąć, a w układzie 

W Okręgowym 
Inspektoracie Pracy  
w Gdańsku obecnie jest 
zarejestrowanych 398 
zakładowych układów 
zbiorowych pracy.  
W ciągu ubiegłego roku 
zarejestrowano  
9 układów, jeden został 
zawieszony.
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Zgodnie  
z nowym układem 
przysługuje ci   
  drugi kask!

ZWIĄZEK

Chorobowe

Zgodnie z kodeksem pra-
cy wysokość wynagrodzenia 
w czasie choroby wynosi 
80 procent wynagrodzenia 
w przypadku choroby lub od-
osobnienia w związku z cho-
robą zakaźną i 100 procent 
w przypadku choroby przy-
padającej w czasie ciąży lub 
spowodowanej wypadkiem 
w pracy, w drodze do pracy 
lub z pracy.

W zakładowym układzie 
zbiorowym pracy mogą zna-
leźć się zapisy, które korzyst-
niej niż kodeks pracy regulują 
wynagrodzenie za czas pozo-
stawania na zwolnieniu lekar-
skim. W układach, do których 
dotarliśmy, wyższy dodatek 
powiązany był ze stażem lub 
z wiekiem pracownika:

Pracownikowi, który 
przepracował w Spółce 15 
lat, za czas niezdolności 
do pracy spowodowanej 
chorobą lub odosobnie-
niem w związku z chorobą 
zakaźną trwającą łącznie 
do 33 dni w ciągu roku 
kalendarzowego, przy-
sługuje wynagrodzenie 
w wysokości 100 procent. 
Pracownik o niższym stażu 
pracy za czas niezdolności 
do pracy otrzymuje wyna-
grodzenie zgodnie z k.p.

Urlop

Od długości stażu pracy 
uzależniony jest również do-
datkowy urlop.

Pracownikowi przysługuje 
dodatkowy urlop w wy-
miarze:
1. 2 dni – po przepracowa-
niu 25 lat
2. 5 dni – po przepracowa-
niu 30 lat.
Warunkiem nabycia 
dodatkowego urlopu jest 
przepracowanie w roku 
poprzednim 200 dni robo-

z tworzenia funduszu lub ob-
niżenia wysokości odpisów na 
ten fundusz. Zdarza się jednak 
sytuacja przeciwna, gdy praco-
dawca zgadza się przeznaczyć 
więcej niż ustawowy odpis na 
ZFŚS wynoszący 37,5 procent 
średniej krajowej.

1. Wysokość odpisu 
podstawowego na ZFŚS, 
na jednego zatrudnionego, 
wynosi 45 proc. prze-
ciętnego wynagrodzenia 
miesięcznego w gospo-
darce narodowej w roku 
poprzednim lub w drugim 
półroczu roku poprzed-
niego, jeżeli przeciętne 
wynagrodzenie z tego 
okresu stanowiło kwotę 
wyższą.
2. Wysokość odpisu 
podstawowego na jednego 
pracownika młodocianego 
wynosi w pierwszym roku 
nauki 5 proc., w dru-
gim roku nauki 6 proc., 
a w trzecim roku nauki 7 
proc. przeciętnego wyna-
grodzenia miesięcznego.
3. Wysokość odpisu 
podstawowego na jednego 
pracownika zatrudnione-
go w szczególnie uciąż-
liwych warunkach pracy 
wynosi 60 proc. prze-
ciętnego wynagrodzenia 
miesięcznego.
4. Wysokość odpisu pod-
stawowego zwiększa się 
o 6,25 proc. przeciętnego 
miesięcznego wynagrodze-
nia na każdego uprawnio-
nego emeryta i rencistę.

Rekrutacja wewnętrzna

Zapisy dotyczące wyna-
grodzenia i różnego rodzaju 
innych świadczeń finanso-
wych w dużej mierze zależą 
od sytuacji ekonomicznej 
firmy. W układzie zbioro-
wym pracy mogą znaleźć się 
także ustalenia, które nie są 
związane z kosztami, a są 
korzystne dla pracowników. 
Na przykład tzw. rekruta-

1. Pracodawca zobowią-
zuje się do wdrożenia 
procedury rekrutacyjnej na 
wolne stanowiska pracy po 
uprzednim złożeniu oferty 
własnym pracownikom, 
niezależnie od ich wieku, 
a dopiero wobec braku 
takich możliwości będzie 
przeprowadzany nabór 
zewnętrzny.
2. Podejmie również 
działania w kierunku przy-
gotowania do przekwali-
fikowania pracowników
własnych, w tym starszych 
wiekiem (55+), na wolne 
stanowiska pracy w wy-
niku odpowiedniego ich 
przeszkolenia.

W jednym z układów zna-
lazł się nawet zapis, który 
mówi, iż w przypadku śmierci 
pracownika spowodowanym 
wypadkiem przy pracy 

Spółka zobowiązana jest 
zatrudnić zdolnego do 
pracy członka najbliższej 
rodziny lub opiekuna 
rodziny pracownika, pod 
warunkiem, że odpowiada 
on niezbędnym dla Spółki 
wymaganiom kwalifikacyj-
nym, a w przypadku braku 
możliwości zatrudnienia, 
wypłacić najbliższej 
rodzinie zmarłego w wy-
padku odszkodowanie 
w wysokości ośmiomie-
sięcznego wynagrodzenia, 
obliczonego jak za urlop 
wypoczynkowy, niezależnie 
od odpraw przewidzianych 
innymi przepisami.

Starsi pracownicy

Polacy pracują coraz dłużej 
i warto negocjując układ zbio-
rowy pracy wprowadzić ele-
menty zarządzania wiekiem, 
które z jednej strony wykorzy-
stują doświadczenie starszych 
pracowników, z drugiej strony 
uwzględniają ograniczenia, 
jakie niesie ze sobą wiek pra-
cowników.

1. Pracodawca zobowią-
zuje się do zapewnienia 
starszym pracownikom 
(45+) możliwości szkoleń 
i rozwoju kariery zawodo-
wej na równi z młodszymi 
pracownikami, zwłasz-
cza w razie wystąpienia 
potrzeby ich przekwali-
fikowania odpowiednio
do istniejących potrzeb 
zakładu w tym względzie. 
Dostosuje również poziom 
szkolenia do możliwości 
tych pracowników.
2. Związki zawodowe 
zobowiązują się zachęcać 
starszych pracowników 
do efektywnego udziału 
w szkoleniach.

Inny przykład uzgodnienia 
dotyczącego starszych pracow-
ników.

1. Pracodawca będzie 
ściśle respektował zalece-
nia lekarskie w sprawie 
zmiany charakteru pracy, 
zwłaszcza w nocy, czy 
w zwiększonym wymiarze 
czasu pracy, a także co 
do ergonomii stanowiska 
pracy.
Stworzona zostanie ochro-
na przed pogorszeniem 
ergonomii i sprawności 
fizycznej pracowników
starszych wiekiem w wy-
niku:
– instalowania podnośni-
ków w celu eliminowania 
nadmiernego dźwigania 
tam, gdzie to możliwe
– zapewnienia ergono-
micznych siedzisk dla pra-
cowników wykonujących 
pracę w pozycji siedzącej.

Związki zawodowe

W układzie zbiorowym pra-
cy mogą znaleźć się również Na 31 grudnia 2014 r. minister właściwy ds. pracy zareje-

strował ogółem:

 174 ponadzakładowe układy zbiorowe pracy
 333 protokoły dodatkowe do tych układów
 46 porozumień o stosowaniu w całości lub w części in-

nego zawartego ponadzakładowego układu zbiorowego 
pracy

 9 protokołów dodatkowych do tych porozumień.

ustalenia dotyczące funkcjono-
wania związków zawodowych 
w zakładzie pracy, na przykład 
o nieodpłatnym udostępnieniu 
organizacjom związkowym 

pomieszczeń niezbędnych do 
prowadzenia działalności 
związkowej na terenie zakła-
du pracy oraz udostępnienia 
urządzeń technicznych 
takich, jak: telefon, fax, kse-
rokopiarka, a także innych 
w miarę potrzeb.

W jednym z układów zbio-
rowych pracodawca zobowią-
zał się również, że

w ramach przyjętego bu-
dżetu Spółki, nie częściej niż 
raz na dwa lata, pokrywać 
będzie koszty organizacyjne 
zjazdów przedstawicieli 
władz związków branży (…), 
organizowane przez organi-
zacje związkowe Spółki.

Małgorzata Kuźma, 
Roman Stegart

czych, wliczając w to czas 
urlopu.

Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych

W wielu układach zamiesz-
czano zapisy dotyczące Zakła-
dowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych, jednakże dotyczy-
ły one najczęściej rezygnacji 

cja wewnętrzna. Pracodaw-
ca może zobowiązać się do 
prowadzenia rekrutacji na 
wolne miejsca w pierwszej 
kolejności wśród własnych 
pracowników, niezależnie 
od ich wieku. Dopiero gdy 
nie znajdzie się odpowiednia 
osoba wśród załogi, praco-
dawca może przeprowadzić 
nabór zewnętrzny.
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ZWIĄZEK

– To skandal, żeby pracownicy otrzymywali wynagrodzenia, 
do których trzeba dopłacać, aby osiągnęły poziom pensji mi-
nimalnej – mówił Krzysztof Dośla, przewodniczący Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, w czasie Walnego Zebrania 
Organizacji Zakładowej działającej przy Szpitalu dla Nerwo-
wo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim.

Władze organizacji związ-
kowej przedstawiły sprawozda-
nie z dotychczasowych działań 
i nakreśliły główne cele swojej 
pracy na przyszłość. Zdaniem 
Edmunda Zielińskiego, prze-
wodniczącego Komisji Zakła-
dowej NSZZ „Solidarność” 
w szpitalu, podstawowymi 
zadaniami związku jest utrzy-
manie miejsc pracy, podwyżka 
wynagrodzeń, a także poprawa 

warunków pracy. Szczególnie 
problem płac jest istotny, ponie-
waż część pracowników zarabia 
poniżej pensji minimalnej.

– Pracownicy, których pensja 
jest niższa niż minimalna, otrzy-
mują dopłaty. Jednak gdy pracu-
ją np. w porze nocnej i wynagro-
dzenie ich wzrasta do poziomu 
pensji minimalnej, to wówczas 
dodatek im się nie należy i de 
facto pracują za darmo – mówił 
Edmund Zieliński. Podwyżki 
dla wszystkich pracowników 
nie było od 2008 roku, co spo-
wodowało, że część z nich nie 
jest w stanie spłacać na przykład 
pożyczek z zakładowej kasy 
pożyczkowej. A w 2013 i 2014 
roku pracownicy zrezygnowali 
z odpisu na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych.

Zakładowa „Solidarność” 
wraz z innymi działającymi 
w szpitalu związkami zawo-
dowymi zwróciła się do mar-
szałka województwa pomor-
skiego o przyznanie środków 
finansowych na modernizację
placówki. Ponadto zdaniem 
związkowców powinno zostać 
zwiększone zatrudnienie śred-
niego personelu medycznego 
– pielęgniarek i pielęgniarzy 
– „w celu poprawienia bezpie-
czeństwa pracowników i po-
prawienia opieki medycznej”.

W lutowym „Magazynie” znalazła się nieścisłość, na któ-
rą zwrócili nam uwagę członkowie Związku w starogardzkim 
szpitalu, a która dotyczyła wysokości płacy zasadniczej. O to, 
czym jest płaca zasadnicza, zapytaliśmy dr. Waldemara Uzia-
ka, koordynatora Działu Prawnego Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”

Czym innym jest wynagrodzenie zasadnicze, a czym in-
nym stawka osobistego zaszeregowania, której nie definiuje
kodeks pracy. Na wynagrodzenie pracownicze składa się wy-
nagrodzenie zasadnicze oraz ewentualne dodatki i premie. 
Mamy wynagrodzenie zasadnicze ustalone stawką godzinową 
albo miesięczną, przy produkcji może być też ustalone wyni-
kowo. Ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wyna-
grodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz. 1679, zm.) wskazuje, 
że wysokość wynagrodzenia pracowniczego osoby pracującej 
w pełnym wymiarze nie może być niższa od pensji minimalnej 
(obecnie to jest 1750 zł brutto w 2015 roku), ale wynagrodze-
nie zasadnicze może być niższe. Pracodawca nie ma obowiąz-
ku podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego do poziomu 
wynagrodzenia minimalnego – chyba że nie ma dodatków. 
Kształt wynagrodzeń ustalają najczęściej akty płacowe two-
rzone dla danego pracodawcy – zakładowe regulaminy wy-
nagradzania lub zbiorowe układy pracy. Jeżeli co roku rośnie 
wynagrodzenie minimalne, niekoniecznie musi to oznaczać 
wzrost wynagrodzenia zasadniczego danego pracownika.

Poniżej pensji minimalnej 

Kilkudziesięciu członków 
NSZZ „Solidarność” ze 
szpitala w Starogardzie 

Gdańskim spotkało się 15 maja 
w Suminie, aby podsumować 
kolejny rok działalności. Gośćmi 
związkowców oprócz przewod-
niczącego Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” byli dyrektor 
szpitala Jacek Bielan i kierownik 
Oddziału ZRG w Starogardzie 
Gdańskim Zdzisław Czapski.

Oprócz działań związanych 
z dbaniem o wynagrodzenia 
i warunki pracy zakładowa „So-
lidarność” organizuje dla swoich 
członków wyjazdy na wyciecz-
ki, pielgrzymki i festyny.

Obecny na walnym zebra-
niu przewodniczący Regionu 
Gdańskiego Krzysztof Dośla 
dziękował związkowcom za 
dotychczasową pracę na rzecz 
„Solidarności”. Mówił także 
o trudnej sytuacji placówek 
służby zdrowia w wojewódz-
twie.

– Nie otrzymując przez tyle 
lat podwyżek pensji, przyczynia-
cie się do minimalizacji kosztów 
funkcjonowania szpitala – stwier-
dził szef gdańskiej „S”. Jego 
zdaniem obecna ekipa rządząca, 
realizując politykę zdrowotną po-
legającą między innymi na prze-
prowadzaniu na siłę komercjali-
zacji placówek służby zdrowia, 
działa na niekorzyść pacjentów 
i pracowników. – Nie jest zada-
niem szpitala „robienie kasy”, to 
zadanie banków – dodał Dośla.

Małgorzata Kuźma

Walka o podwyżkę wynagrodzeń to główne zadanie 
zakładowej „Solidarności”.
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Czy komunikację miejską w Gdyni czeka strajk? Negocjacje 
między przedstawicielami pracowników i zarządami trzech 
spółek odpowiedzialnych za transport publiczny – Przed-
siębiorstwa Komunikacji Autobusowej, Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej, Przedsiębiorstwa Komunikacji Tro-
lejbusowej – utknęły w martwym punkcie. Pracownicy 
komunikacji miejskiej w Gdyni 15 czerwca wypowiedzą 
się w referendum ws. postulatów i form ewentualnego 
protestu.

Podczas rozmów pro-
wadzonych pod ko-
niec maja z zarządami 

gdyńskich spółek pracownicy 
usłyszeli, że firmy nie mają
pieniędzy na wzrost wyna-
grodzeń, co jest głównym po-
stulatem związkowców.

Co ciekawe, po stronie pra-
cowniczej negocjacje wspólnie 
prowadzą – w ramach Komisji 
Współdziałania Związków Za-
wodowych – przedstawiciele 
wszystkich związków zawo-
dowych działających w trzech 
spółkach komunikacyjnych 
w Gdyni. Na spotkaniu 20 
maja Komisja Współdziałania 
podjęła decyzję o przeprowa-
dzeniu 15 czerwca wśród za-
łóg czterech przedsiębiorstw 
(oprócz PKA, PKM i PKT 
także Zarządu Komunikacji 
Miejskiej) referendum ws. 
postulatów pracowniczych, 

żeje, a pracownicy komunikacji 
miejskiej w Gdyni nie otrzy-
mali podwyżek wynagrodzeń 
od sześciu lat, wycofaliśmy 
się z początkowego postulatu 
podwyżki stawki godzinowej 
o 1,46 złotego, ograniczając 
się do podwyżki w wysokości 
50 groszy. Tymczasem zarządy 
spółek na polecenie właścicie-
la, czyli Urzędu Miasta, w od-
powiedzi domagają się zmian 
w układach zbiorowych, doty-
czących m.in. czasu pracy i na-
gród jubileuszowych. Słyszy-
my, że układ zbiorowy to relikt 
komunizmu. Nie możemy się 
zgodzić z takim stanowiskiem. 
To element propracowniczy 
podpisany z pracodawcą, a my 
jesteśmy właśnie od reprezen-
towania interesu pracowników. 
Sytuacja ekonomiczna spółek, 
jak i ocena ich działalności nie 
wskazują na potrzebę radykal-
nych zmian w tej sferze. Oba-
wiamy się, że obecni decyden-
ci w Gdyni ulegli sugestiom 
złych podpowiadaczy, którzy 
w ten sposób chcą ukryć swo-
ją bezradność względem waż-
nych spraw komunikacyjnych. 
Jednocześnie chcą iść drogą 
na skróty, byle tylko osiągnąć 
sukces i zadowolić właściciela, 

w dodatku kosztem pracowni-
ków. Nie wyrażamy na to zgo-
dy. Ogłosiliśmy referendum, 
ponieważ w rozmowach pa-
dały roszczenia tylko jednej 
ze stron – pracodawców wo-
bec pracowników. Nie uchy-
lamy się jednak od dialogu 
społecznego, dlatego liczymy, 
że po referendum pracowni-
czym będziemy kontynuować 
negocjacje – wyjaśnia Leszek 
Stodolski.

Gdynia: Pat w komunikacji miejskiej

głównie wzrostu wynagro-
dzeń.

Przedstawicielem NSZZ 
„Solidarność” w Komisji 
Współdziałania jest prze-
wodniczący Komisji Zakła-
dowej w Przedsiębiorstwie 
Komunikacji Trolejbusowej 
Leszek Stodolski, który jest 
rozczarowany ostatnimi decy-
zjami decydentów miasta ws. 
komunikacji. Jak podkreśla, 
władze firm nie doceniły, że
pracownicy znacząco obniżyli 
postulaty płacowe, wykazując 
dobrą wolę.

– Tyle się mówi o dialogu 
społecznym i potrzebie nego-
cjacji, ale jak widać niektórzy 
nie potrafią lub nie chcą wyko-
rzystać tej formy komunikacji. 
A przecież organizacje związ-
kowe wykazały w tym przy-
padku dużą dozę zrozumienia. 
Mimo że wokół wszystko dro-

Dodajmy, że pracownicy 
komunikacji miejskiej w Gdy-
ni, od lat wskazujący na brak 
wzrostu wynagrodzeń, wcze-
śniej otrzymali zapewnienia, że 
pieniądze na podwyżki znajdą 
się w tegorocznym budżecie. 
Zamiast tego władze miasta… 
zmniejszyły o 3 miliony zło-
tych dotację na działalność 
komunikacji miejskiej…

Adam Chmielecki

Leszek Stodolski, lider „Solidarności” w Przedsiębiorstwie 
Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni.
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ZWIĄZEK

„Szpital dla ludzi, nie dla zysków”, „Szpital nie fabryka, 
pacjent nie klient”, „Marszałku, nie sprzedawaj zdrowia!”, 
„Zdrowie to nie towar” – to tylko niektóre z haseł, jakie 
usłyszeć było można 25 maja przed Urzędem Marszałkow-
skim w Gdańsku. Protest zorganizowała Regionalna Sekcja 
Służby Zdrowia Regionu Gdańskiego NSZZ „S” oraz Region 
Słupski. Protest wsparły także pielęgniarki. Pracownicy 
służby zdrowia pikietowali przeciwko połączeniu szpitali 
w Wejherowie i Pucku oraz przekształceniu szpitala w Słup-
sku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

cujących w obu łączonych 
szpitalach.

Tym bardziej że – jak pod-
kreślają związkowcy – do-
świadczenie z konsolidacji 
innych placówek w naszym 
województwie pokazuje, iż 
nie przynosi ona zakładanych 
korzyści, a – wręcz przeciw-
nie – potwierdzają się obawy 
zgłaszane przez środowiska 
zarówno pracowników, jak 
i pacjentów.

W jednostkach już połą-
czonych na podobnych zasa-
dach (zarówno w Gdyni, jak 
i w Gdańsku) w dużej mierze 
pogorszyły się warunki pracy 
i płacy pracowników. Problemy 
związane z połączeniem niosą 
się wielkim negatywnym echem 
pomimo znacznego upływu cza-
su (np. spółki w Gdańsku ponad 
10 miesięcy). Problemy te obja-
wiają się ogólną destabilizacją 
warunków pracy, zatrudnie-
nia, zwiększonym spiętrzeniem 
problemów organizacyjnych. 
Powstał ogólny nieład, nega-
tywnie wpływający na sytuację 
pracowników, a w efekcie zda-
niem opiniującego na realizację 
statutowych zadań połączonych 
Spółek. Jesteśmy przekonani, że 
w zakresie połączenia Spółek 
Szpitala Specjalistycznego im. 
F. Ceynowy Sp. z o.o. oraz Szpi-
tala Puckiego Sp. z o.o. proble-
my będą podobne, na które nie 
są przygotowani zarówno kadra 
kierownicza, jak i poszczególni 
pracownicy. Taka sytuacja ne-
gatywnie wpłynie na trwałość 
zatrudnienia, warunki pracy 
i wynagrodzenia pracowników 
w obu spółkach. Argumenty po-
wyższe uzasadniają generalnie 
naszą negatywną opinię na te-
mat idei łączenia szpitali.

(mk, oz)

Projekt połączenia placó-
wek w Wejherowie i w Puc-
ku to już następna tego typu 
„reforma” w naszym woje-
wództwie. Za każdym ra-
zem scenariusz jest podobny, 
przedstawiany jest mglisty 
zarys połączenia, w którym 
pokazane są tylko ewentualne 
korzyści, brak natomiast infor-
macji co do kosztów. Co jest 
także charakterystyczne dla 
działań podejmowanych przez 
władze samorządowe, to brak 
prawdziwych konsultacji z pra-
cownikami i mieszkańcami.

W projekcie uchwały oraz 
w uzasadnieniu nie przedsta-
wiono żadnych informacji do-
tyczących rozwiązania spraw 
pracowniczych i dalszego losu 
pracowników obu Szpitali 
poza określeniem, na jakich 
zasadach zostaną przejęci 
do podmiotu przejmującego, 
co wynika z obowiązujących 
norm prawnych, w tym zakresie 
– czytamy w uzasadnieniu ne-
gatywnej opinii wydanej przez 
ZRG NSZZ „Solidarność”.

Zdaniem związkowców 
łączenie szpitali nie może być 
powodem do redukowania za-
trudnienia w wymienionych 
placówkach i oczekiwaliby-
śmy w związku z powyższym, 
że pracownicy otrzymają 
gwarancje zatrudnienia dla 
osób na dzień dzisiejszy pra-

„Nie” dla połączenia szpitali 
w Pucku i Wejherowie

Jest to kolejna pseudore-
forma w naszym woje-
wództwie – mówiła Irena 

Jenda, przewodnicząca sekcji. 
– Przedstawiono mglisty zarys 
skutków połączenia, w którym 
dominują jedynie informacje 
dotyczące ewentualnych korzy-
ści, brak natomiast danych co 
do kosztów tego przedsięwzię-
cia. Irena Jenda podkreśliła, że 
„Solidarność” nie widzi celo-
wości połączenia spółek, które 
będą tworzyć tak duży podmiot. 
Działanie to nie daje gwarancji 
większej dostępności pacjentów 
do usług medycznych. Protestu-
jących wsparł poseł PiS Janusz 
Śniadek. – Proces „kręcenia 
lodów na służbę zdrowia”, za-
powiadany kiedyś ustami poseł 
Sawickiej, postępuje. Arogancja 
władzy i nieliczenie się z opinią 
publiczną ciągle ma miejsce – 
mówił Janusz Śniadek. W trak-
cie pikiety kilkudziesięciooso-
bowa grupa protestujących 
pojawiła się na sesji Sejmiku 
Województwa Pomorskiego. 
Pomimo tych protestów radni 
zagłosowali wbrew społecznym 
postulatom.

Zarząd Regionu Gdańskie-
go NSZZ „Solidarność” przyjął 
18 maja stanowisko, w którym 
sprzeciwia się konsolidacji 
spółek Szpitala Specjalistycz-
nego im. F. Ceynowy oraz 
Szpitala Puckiego.
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Związkowcy 

JANINA BLASZKE, przewodnicząca KZ NSZZ 
„Solidarność” w szpitalu w Pucku

– O planach łączenia naszego szpitala dowiedzieliśmy się 
jakieś dwa tygodnie temu. Na razie o tym, jak ma ono prze-
biegać wiemy na podstawie uchwały Sejmiku. Pomysłodawcy 
połączenia dwóch odległych szpitali nie przedstawili żadnego 
biznesplanu zawierającego informacje na temat, w której pla-
cówce będą funkcjonować poszczególne oddziały i jakie sta-
nowiska pracy zostaną zlikwidowane. Zdaniem pracowników, 
ale także mieszkańców obu powiatów, planowane zmiany 
mogą wpłynąć negatywnie na dostępność usług medycznych 
dla pacjentów.

JULIUSZ KWIDZIŃSKI, przewodniczący KM 
w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy 
sp. z o.o. w Wejherowie

– Nasz szpital od pewnego czasu zaczął przynosić zysk. 
Obawiamy się, że połączenie ze szpitalem w Pucku wpłynie 
negatywnie na sytuację naszej placówki.

Nasze stanowisko jest takie, że w uchwale Sejmiku Wo-
jewództwa Pomorskiego przedstawiono tylko cele i korzyści 
połączenia się szpitali. Nie znalazły się natomiast informacje 
co do kosztów połączeń i jaki będą one miały wpływ na sytu-
ację pracowników obu szpitali. Jak choćby redukcja zatrudnie-
nia, no i brak podwyżek wynagrodzeń. Szpital Specjalistyczny 
w Wejherowie po raz pierwszy od wielu lat wypracował mini-
malny zysk, szpital pucki stratę. Widzimy tutaj zagrożenie, że 
po połączeniu dwóch szpitali będą generowane straty. Przed-
stawione korzyści wynikające z połączenia można realizować 
na zasadzie współpracy między szpitalami i niekoniecznie 
łącząc je. W związku z wieloma obawami i brakiem zabez-
pieczeń osób pracujących, jesteśmy przeciwni połączeniu obu 
placówek. Jesteśmy za współpracą.

Wyrazy współczucia Koledze Wojciechowi Kleinie, 
zastępcy przewodniczącego Komisji Zakładowej  

NSZZ „Solidarność” we Flextronics, z powodu śmierci 

OJCA
składają Koleżanki i Koledzy z Komisji Zakładowej 

Zarząd Województwa Pomorskiego uparcie trwa przy konso-
lidacji i komercjalizacji szpitali. Tymczasem ten proces, jak 
pokazują raporty niezależnych instytucji, nie jest magicz-

nym zaklęciem rozwiązującym bolączki służby zdrowia. Wręcz 
przeciwnie, jest niczym skok do basenu bez sprawdzenia, czy jest  
w nim woda, lub, by pozostać przy medycznej terminologii – przy-
gotowanie do operacji, która być może się uda, tylko czy pacjent 
ją przeżyje?

Przekształcenie szpitali samorządowych w spółki niewiele 
zmieniło na rynku usług leczniczych – uznaje Najwyższa Izba 
Kontroli. „Nie odnotowano istotnych zmian w sposobie zarzą-
dzania tymi jednostkami, ponieważ przekształcone szpitale nie 
podjęły wystarczających działań w celu zwiększenia efektywno-
ści funkcjonowania. Nie prowadziły analiz kosztów ponoszonych 
na realizację poszczególnych procedur medycznych” – czytamy 
m.in. w  informacji „Działalność szpitali samorządowych prze-
kształconych w spółki kapitałowe” przygotowanej w marcu br. 
przez Departament Zdrowia NIK. Raport powstał w wyniku 
kontroli 20 szpitali w całym kraju. Tylko jeden z nich (!) prawi-
dłowo wyceniał procedury medyczne. Czy to jest ta efektywność  
w zarządzaniu skomercjalizowanych szpitali, na którą powołują 
się zwolennicy restrukturyzacji?

Z raportu NIK wynika, że w przekształconych placówkach nie 
skróciły się kolejki do lekarzy. Część szpitali skorzystała jedynie 
z chwilowego oddłużenia, a później ich sytuacja finansowa wróciła
do „normy”, czyli do generowania strat. Choć trzeba też przy-
znać, że wbrew społecznym obawom przekształcenia placówek 
nie oznaczają masowej likwidacji oddziałów ani pogorszenia do-
stępności świadczeń zdrowotnych. Czy warto zatem wywoływać 
kolejne podziały i konflikty społeczne dla zmian, które nie niosą
pozytywnych efektów?

(ach)

Nieefektywne 
przekształcenia szpitali
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MAGAZYNEK PODRĘCZNY

Dłuższa przerwa potrzebna od zaraz!

Cytat miesiąca

„

4123,26 zł
Tyle wyniosło przeciętne miesięczne wynagrodze-
nie brutto w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 
2015 r. (w podmiotach, w których liczba pracujących 
przekracza 9 osób), co oznacza spadek o 2,2 proc. 
w stosunku do marca 2015 r. i wzrost o 3,7 proc. 
wobec kwietnia 2014 r.

pod redakcją Martyny Werry

MOŻE PŁAC IĆ  RACHUNKI

Jest nas coraz mniej

P I E N I Ą Ż K I  K T O  M A JAK SKOŃCZĄ SZKOŁĘ, 
WYJADĄ ZA GRANICĘ
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D O B O S Z  J A N A więcej na www.solidarnosc.gda.pl

”

Większość polskich pracowni-
ków wykonuje obowiązki przez 
8 godzin dziennie, często bez 
przerwy lub z krótką przerwą na 
posiłek. Tymczasem aż 84 pro-

Z badania TNS Polska 
na zlecenie Krajowego 
Rejestru Długów wy-
nika, że statystyczna 
polska rodzina co 
miesiąc opłaca 
osiem różnych 
rachunków na 
łączną kwotę 920 zło-
tych. W badaniu wzięto 
pod uwagę: czynsz za miesz-
kanie oraz rachunki za prąd, gaz, 
wodę, energię cieplną, telefon, wywóz 
nieczystości, telewizję i Internet, a także raty 
ubezpieczenia oraz pożyczek i kredytu hipotecznego. Tyle raport. 
Czy sprawdza się w praktyce? – Na opłacenie rachunków prze-
znaczamy od 450 do 850 złotych miesięcznie – wyznaje pragnący 
zachować anonimowość ojciec czteroosobowej rodziny, w skład 
której wchodzą pracujący rodzice i dwoje dzieci. – Na czynsz zło-
żony z kosztów wody, ogrzewania i wywozu śmieci wydajemy 
400 złotych, do tego trzeba doliczyć około 200 złotych za prąd 
i porównywalną kwotę za opłaty telefoniczne oraz 60 złotych za 
telewizję i Internet. Nie liczę innych kosztów, takich jak opłacenie 
przedszkola starszego dziecka i opiekunki młodszego…           

Z najnowszej edycji badań 
bilansu kapitału ludzkiego 
(BKL) Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości we współ-
pracy z Uniwersytetem Ja-
giellońskim wynika, że ponad 
30 procent ankietowanych 
uczniów szkół zawodowych, 
techników oraz liceów ogólno-
kształcących i profilowanych 
zapowiada, że po zakończeniu 
edukacji wyjedzie z Polski.

Największą chęć wyjazdu 
deklarują uczniowie kształcący 
się w zawodach budowlanych 
– emigrację zapowiada niemal 
co drugi z nich. Kolejne miejsca 
w rankingu zajmują uczniowie 
szkół zawodowych kształcą-
cych monterów, mechatroni-
ków i mechaników pojazdów. 
Wyjechać za granicę chce też 
wielu uczniów kształcących 
się na sprzedawców, kasjerów, 
kucharzy, fryzjerów i ekonomi-
stów. W tych zawodach bezro-
bocie w Polsce należy do naj-
większych. W województwie 
pomorskim wyjazd za granicę 
planuje 32 procent uczniów 
kształcących się w różnych 
profesjach.                          

MOŻE PŁAC IĆ  RACHUNKIMOŻE  PŁAC IĆ  RACHUNKI
Z badania TNS Polska 

na zlecenie Krajowego 
Rejestru Długów wy-
nika, że statystyczna 

łączną kwotę 920 zło-
tych. W badaniu wzięto 
pod uwagę: czynsz za miesz-
kanie oraz rachunki za prąd, gaz, kanie oraz rachunki za prąd, gaz, 
wodę, energię cieplną, telefon, wywóz wodę, energię cieplną, telefon, wywóz 
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cent osób przepytanych przez 
instytut badawczy Harris Inte-
ractive uważa, że nie jest w sta-
nie utrzymać stałej efektywności 
pracy przez cały dzień – w miarę 
upływu czasu pracują coraz go-
rzej i wolniej. Co trzeci pracow-
nik jest w stanie utrzymać dobrą 
efektywność pracy przez cztery 

do sześciu godzin dziennie, 7 
procent ankietowanych odczuwa 
spadek zaangażowania i energii 
po dwóch albo trzech godzinach, 
a 4 procent już po pierwszej go-
dzinie pracy. Wniosek dla pra-
codawców: Chcesz mieć dobre 
efekty pracy – zrób podwładnym 
dłuższą przerwę.                     
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Czwarty rok z rzędu kurczy się liczba ludności Polski. Ze wstęp-
nych szacunków GUS wynika, że w pierwszym kwartale tego roku 
urodziło się ok. 90 tys. dzieci, czyli o prawie tysiąc mniej niż w 
tym samym okresie ubiegłego roku. Jednocześnie wzrosła liczba 
zgonów. Jest nas coraz mniej. Jeśli ta tendencja utrzyma się w 
następnych kwartałach, wówczas przyspieszy spadek ludności 
naszego kraju, informuje „Dziennik. Gazeta Prawna”. 

Stabilny rozwój demograficzny zapewnia wskaźnik dzietności 
wynoszący 2,1-2,15, który uzyskuje się, gdy na 100 kobiet przy-
pada 210-215 noworodków. W Polsce wkrótce wyniesie on po-
niżej 1,3, czyli na 100 kobiet w wieku 15-49 lat przypadnie tylko 
ok. 130 urodzonych dzieci. Oznacza to, że przyspiesza proces sta-
rzenia się społeczeństwa. Ponieważ jednocześnie w pierwszym 
kwartale wzrosła liczba zgonów (zarejestrowano ich ok. 3,5 tys. 
więcej niż w roku poprzednim) przyrost naturalny (różnica mię-
dzy liczbą urodzeń żywych i zgonów) był w pierwszym kwartale 
tego roku ujemny i wyniósł minus 11 tys. To oznacza, że znowu 
zmniejszyła się liczba ludności w Polsce. Po uwzględnieniu salda 
migracji zagranicznych na pobyt stały jest nas 38,4 miliona.    

Stopa bezrobocia rejestro-
wanego w Polsce 
w kwietniu 2015 r. wynio-
sła 11,3 proc., podczas 
gdy w marcu 2015 r. 
11,7 proc., a w kwietniu 
2014 r. 13 proc.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwiet-
niu 2015 r. wzrosły o 0,4 proc. w porównaniu 
z marcem 2015 r. O podniesieniu się wskaźnika 
zadecydował przede wszystkim wzrost cen 
odzieży i obuwia (o 3,1 proc.) oraz żywności 
i napojów bezalkoholowych (o 0,6 proc.), 
a także w zakresie transportu (o 0,9 proc.).

W kwietniu 2015 r. koszty związane 
z rekreacją i kulturą wzrosły o 0,1 
proc. Polacy zapłacili więcej za 
turystykę zorganizowaną (przecięt-
nie o 0,3 proc., w tym za granicą 
o 0,6 proc., a w kraju o 0,1 proc.), 
a także za książki (o 0,1 proc.). 

Bronisław Komorowski musiałby po pijanemu przejechać 
niepełnosprawną zakonnicę w ciąży, żeby nie wygrać (…) 
Sobie tego w ogóle nie umiem wyobrazić, żeby on nie 
wygrał tych wyborów.

Adam Michnik w programie „Tomasz Lis na żywo”, 
TVP2, styczeń 2015 r.
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PROJEKTY EUROPEJSKIE

REGION GDAŃSKI NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” oraz ZWIĄZEK 
PRACODAWCÓW FORUM OKRĘTOWE zapraszają do bez-
płatnego udziału w projekcie „PWP – Partnerstwo na rzecz 
promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w wo-
jewództwie pomorskim” pracowników i pracodawców, 
przedstawicieli związków zawodowych i związków praco-
dawców, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji 
pozarządowych, instytucji rynku pracy oraz mieszkańców 
województwa pomorskiego.

W ramach projektu planowane są 
następujące działania:
Konferencje upowszechniające
przygotowywane w Słupsku i Gdańsku
Seminaria informacyjne
planowane w powiatach: starogardzkim, nowodworskim 
i słupskim
Osoby zainteresowane powinny wypełnić dokumenty rekru-
tacyjne uczestnictwa w projekcie znajdujące się na stronie 
www.edukacjapomorskie.eu w zakładce Rekrutacja i wysłać 
je podpisane czytelnie pocztą elektroniczną (skan) na adres 
r.domzalska@solidarnosc.gda.pl lub rekrutacja@forumokre-
towe.org.pl, lub faksem ewentualnie dostarczyć osobiście 
do siedziby Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.
Rekrutacja prowadzona będzie do wyczerpania wolnych 
miejsc.
Okres realizacji projektu: marzec 2014 – sierpień 2015.
Szczegółowe informacje na temat projektu będą suk-
cesywnie ukazywały się na naszej stronie internetowej: 
www.edukacjapomorskie.eu

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Biuro projektu
Związek Pracodawców Forum Okrętowe
ul. Jana Uphagena 23, 80-237 Gdańsk
tel. 58 345 82 89, 58 520 70 91-94
fax 58 520 70 90
e-mail: forum@forumokretowe.org.pl

Partner projektu
Region Gdański NSZZ „Solidarność”
ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk
tel. 58 308 43 29, 58 308 42 45
fax 58 308 44 18
e-mail: j.szarkowska@solidarnosc.gda.pl

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

„PWP – PARTNERSTWO NA RZECZ PROMOCJI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W WOJ. POMORSKIM”

Nauka potrzebna w każdym wieku

W trakcie zajęć ich uczestnicy poznawali problemy polskiego i skandynawskich systemów edukacji.

Spośród 50 pracodawców i 400 pracowników z 22 pomorskich firm, zapytanych: Czy w woje-
wództwie pomorskim promuje się kształcenie ustawiczne?, negatywnie odpowiedziało aż 15 
pracodawców i 323 pracowników. Zapytani natomiast: Co utrudnia uczestnictwo w kształce-
niu ustawicznym? – 325 osób z ogółu respondentów odpowiedziało, że koszt szkoleń. Mimo 
to jednak 220 spośród nich potwierdziło swój udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje 
zawodowe w okresie ostatniego roku, a 150 w ciągu ostatnich trzech lat. Problem w tym, że 
aż 100 z nich zadeklarowało w badaniu swoje niezadowolenie z jego efektów.

Z planowanych dziesięciu 
seminariów w projek-
cie „PWP – Partnerstwo 

na rzecz promocji podnosze-
nia kwalifikacji zawodowych 
w województwie pomorskim” 
dotąd zrealizowaliśmy siedem. 
Począwszy od lutego odbyły 
się one w Tczewie, Malborku, 
Lęborku, Kwidzynie, Bytowie, 
Kartuzach i Redzie. Wzięło 
w nich udział ponad 150 osób. 
W marcu, w Starogardzie 
Gdańskim, odbyła się także 
pierwsza z trzech konferencji 
upowszechniających z udzia-
łem 45 słuchaczy.

Przed nami, zaplanowana na 
11 czerwca, konferencja upo-
wszechniająca w Słupsku. Swo-
je uczestnictwo zapowiedzieli 
przedstawiciele zagranicznych 
partnerów projektu, związków 
pracodawców z Danii – Danish 
Maritime (DM) oraz Finlandii 
– Association of Finnish Marine 
Industries (AFMI).

Projekt realizują Związek 
Pracodawców Forum Okrętowe 
w partnerstwie z Regionem Gdań-
skim NSZZ „Solidarność”. Ma się 
on przyczynić do upowszechnie-
nia idei kształcenia ustawicznego, 
jego zalet w naszym regionie 
i wypracowania modelu promo-
cji kształcenia ustawicznego na 
bazie doświadczeń partnerów 
skandynawskich.

Na całym świecie kształ-
cenie ustawiczne staje się na-
rzędziem do przeciwdziałania 
bezrobociu, ubóstwu i wyklu-
czeniu społecznemu. Wysokie 
i stale uzupełniane kwalifikacje 
przyczyniają się do większej 
wydajności pracy i konkuren-
cyjności gospodarki, umożli-

wiają elastyczne dopasowanie 
się do ciągle zmieniających 
się potrzeb rynku pracy. Pro-
jekt „PWP – Partnerstwo na 
rzecz promocji podnoszenia 
kwalifikacji  zawodowych 
w województwie pomorskim” 
ma pomóc – najprościej rzecz 
ujmując – w wypromowaniu 
nawyku nieustającego roz-
woju i podnoszenia poziomu 
wiedzy pośród mieszkańców 
naszego regionu. Jego realiza-
cja powinna przyczynić się do 
bardziej stabilnego poziomu 
zatrudnienia dla osób, które 
podwyższają kwalifikacje za-

wodowe – znalezienie czy też 
zmiana pracy będą łatwiejsze. 
Powinno to wpłynąć na wzrost 
dochodów, a w konsekwencji 
wzrost gospodarczy całego 
regionu. Udział pracowników 
w kształceniu ustawicznym 
zwiększa szanse firm na do-
stosowanie się do zmian go-
spodarczych. Dodatkowym 
elementem będzie wpływ na 
zmniejszenie bezrobocia po-
przez nowe, podwyższone 
kwalifikacje pracowników.

W zrealizowanych do-
tąd seminariach i konferen-
cji upowszechniającej brali 
udział zarówno pracownicy, 
jak i pracodawcy z sektorów 
oświaty, instytucji kultury, ale 
też zakładów produkcyjnych 
– począwszy od tych naj-
większych, jak starogardzka 
Polpharma S.A., a skończywszy 
na średnich i małych przedsię-
biorstwach, których w naszym 
województwie jest najwięcej. 
Uczestniczyli w nich także 
przedstawiciele samorządów 
powiatowych, urzędów pracy 

i organizacji pozarządowych 
zajmujących się kształceniem 
ustawicznym i problemami lo-
kalnego rynku pracy.

W trakcie zajęć ich uczest-
nicy poznawali problemy 
polskiego i skandynawskich 
systemów edukacji, dostępno-
ści do oferty kursów i szkoleń 
w obszarze kształcenia usta-
wicznego, rozwoju kwalifikacji 
zawodowych oraz ich finanso-
wania, a także ich wpływu na 
skuteczne funkcjonowanie 
rynku pracy.

Znalezienie stabilnego 
i zgodnego z wykształceniem 

zatrudnienia to w dzisiejszej do-
bie kłopot nie tylko absolwentów 
opuszczających szkoły i uczel-
nie. Problem rozwoju zawodo-
wego i dostępności do szkoleń 
i kursów specjalistycznych doty-
czy też grupy pracowników star-
szych. A patrząc jeszcze szerzej 
dostępność do rynku pracy dla 
osób z grupy wiekowej 50+ jest 
dzisiaj dramatycznie ograniczo-
na. Kryteria zatrudnienia funk-
cjonujące w przedsiębiorstwach 
najczęściej z góry eliminują je 
z możliwości starań o pracę.

Dlatego podpatrzone u na-
szych skandynawskich part-
nerów skuteczne rozwiązania 
w tej mierze mogą dać szansę 
na poprawę trudnej sytuacji nie 
tylko w naszym regionie.

Po analizie systemów edu-
kacyjnych w Danii i Finlandii 
nasi eksperci wskazują na kil-
ka rozwiązań, które sprzyjają 
zwiększaniu efektywności 
systemu uczenia się przez całe 
życie. Najbardziej istotne we-
dług nich, które powinny być 
przedmiotem promocji, to:

 przejrzysty system finan-
sowania edukacji zawodowej 
w tym praktyk
 sprawdzanie zdobytych 

przez uczestników szkoleń 
umiejętności w rzeczywistych 
warunkach przedsiębiorstwa 
lub biznesu
 stworzenie portalu in-

ternetowego, który pozwoli 
na kształtowanie świadomości 
konieczności uczenia się przez 
całe życie oraz dostęp do rze-
telnej i pełnej informacji, która 

pozwoli na świadome podej-
mowanie decyzji o kierunkach 
edukacji
 dostęp do pełnej infor-

macji na temat zawodów defi-
cytowych, na które występuje 
szczególne zapotrzebowanie ze 
strony pracodawców
 stały monitoring rynku 

pracy, dzięki czemu ucznio-
wie, słuchacze i studenci mogą 
wybrać adekwatne do ofert za-
wodowych właściwe kierunki 
nauczania.
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18 maja swoją działalność 
zainaugurowała Regional-
na Sekcja Młodych „Soli-
darności”. Celem nowej 
jednostki organizacyjnej 
jest rozwiązywanie pro-
blemów osób młodych.

Chcemy odświeżyć wi-
zerunek „Solidarności” 
w mediach, który nie 

jest zbyt dobry. Do Związku 
muszą wejść ludzie młodzi, 
którzy się nie zrażą i będą dą-
żyli do celu – podkreślał Pa-
tryk Sobiecki, tymczasowy 
lider sekcji.

Gościem spotkania był 
przewodniczący Zarządu Re-

PRZEŁAMAĆ 
bierność materii

gionu Gdańskiego NSZZ „So-
lidarność” Krzysztof Dośla. 

– Najważniejsze to przeła-
mać bierność materii. Potem 
pracę trzeba będzie kontynu-
ować. Mam nadzieję, że bę-
dziecie pełnić rolę integracyjną 
dla grupy ludzi w określonym 
wieku – powiedział przewod-
niczący. Na pełnomocnika do 
spraw ludzi młodych wybrano 
zastępcę przewodniczącego 
Zarządu Regionu Gdańskiego 
Romana Kuzimskiego.

Za najważniejsze problemy 
młodych pracujących zebrani 
uznali tak zwane umowy śmie-
ciowe, ale także częstą koniecz-
ność emigracji. 

– Problemy ludzi młodych 
narastają. Najważniejsze jest, żeby 
młodzi pracownicy byli traktowa-
ni tak samo jak starsi na rynku pra-
cy – mówił Paweł Dziwosz, prze-
wodniczący Komisji Zakładowej 
w Federal Mogul Bimet SA.

Regionalna Sekcja Młodych 
jest komórką Krajowej Sek-
cji Młodych, która powstała 
z inicjatywy Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”.

Następne spotkanie sekcji 
planowane jest na 10 czerwca, 
o godzinie 15, w Sali Akwen 
gdańskiej „Solidarności”. Wszy-
scy młodzi związkowcy mogą 
uważać się za zaproszonych.
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Inicjatorzy powstania Sekcji Młodych w Regionie Gdańskim.

Takiego oblężenia młodych ludzi Sala Akwen w siedzibie 
„Solidarności” nie przeżywała już dawno. Konkurs Mu-
zyczno-Plastyczny „Polska – moje miejsce, mój kraj” zor-
ganizowany przez regionalną Sekcję Pracowników Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku pokazał, że 
młodzi ludzie interesują się historią, patriotyzm jest dla 
nich ważny, a „Solidarność” może łączyć pokolenia.

W darze od artystów 

Od lewej: Andrzej Piwarski, Joanna Lewandowska  
z Archiwum Komisji Krajowej i Barbara Ur-Piwarska.

Małżeństwo zaprzy-
jaźnionych z „Soli-
darnością” artystów 

przekazało Archiwum Komisji 
Krajowej reprinty stworzonych 
przez siebie plakatów informu-
jących o ważnych dla Związku 
wydarzeniach.

Niektóre z plakatów są 
unikatowe, nie wiadomo, czy 
takie egzemplarze znajdują się 
w jakimkolwiek innym pol-
skim zbiorze. Były pokazywa-
ne w różnych krajach, najczę-
ściej w Niemczech, ponieważ 
tam mieszkali i tworzyli arty-
ści. Zachęcały do solidarności 
z Polską po wprowadzeniu 
stanu wojennego.

Andrzej Piwarski, arty-
sta malarz, i Barbara Ur-
-Piwarska, artystka malarka 
i rzeźbiarka, już wcześniej 
przekazywali archiwum Ko-
misji Krajowej różne cenne 
pamiątki. Są wśród nich kata-

logi i plakaty polskich i zagra-
nicznych wystaw z ich dzie-
łami, a także pieczątki, które 
Andrzej Piwarski wykonywał 

z okazji pierwszego zjazdu 
Polonii w Düsseldorfie w 1982
roku i kolejnych zjazdów.

(mk)

POLSKA  
to nasze miejsce! 

Laureaci
W kategorii szkół podstawowych
 I miejsce – Marta Czapiewska ze Szkoły Podstawowej nr 1 

w Kościerzynie (opiekun – Adam Mokwa)
 II miejsce – Marcin Kończyk ze Szkoły Podstawowej w Po-

górzu (opiekun – Justyna Krytenko)
 III miejsce – Laura Dubieńska ze Szkoły Podstawowej nr 

44 w Gdańsku (opiekun – Małgorzata Szczepańska-Stan-
kiewicz)

W kategorii szkół ponadpodstawowych
 I miejsce – Katarzyna Wandzińska z Zespołu Szkół w Choj-

nicach (opiekun – Grażyna Szumska)
 II miejsce – Dominika Majewska z Gimnazjum nr 29 

w Gdańsku (opiekun – Bartłomiej Cendrowski)
 III miejsce – Piotr Klawikowski z VII Liceum Ogólnokształ-

cącego w Gdańsku (opiekun – Bartłomiej Łyziński)

W finale tegorocznej edycji, poświęconej jak zawsze
popularyzacji wśród dzieci i młodzieży twórczości pa-
triotycznej, ale również 35-leciu „Solidarności”, wzięło 

udział około 300 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego. Wśród patro-
nów wydarzenia byli przewodniczący Komisji Krajowej i Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „S”, marszałek województwa pomor-
skiego oraz pomorski kurator oświaty. W jury zasiedli między 
innymi lider strajku w sierpniu 1980 r. w Stoczni im. Komuny 
Paryskiej w Gdyni Andrzej Kołodziej oraz bard Andrzej Ko-
łakowski.

– Tegoroczny konkurs pokazał, że duch polskości nie ginie. 
Byłem poruszony wysokim poziomem i zaangażowaniem mło-
dych ludzi. Jeśli chodzi o wybierany repertuar, widać renesans 
pieśni Jana Pietrzaka, jak zawsze popularne były ballady Jacka 
Kaczmarskiego – mówi szef oświatowej „Solidarności” w Regio-
nie Gdańskim Wojciech Książek. Podkreśla on, że konkurs miał 
walor artystyczny i patriotyczny, ale również edukacyjny. Dlatego 
też wszyscy uczestnicy konkursu w dniu finału odwiedzili z prze-
wodnikiem miejsca ważne dla historii Związku i Polski – byli pod 
pomnikiem Poległych Stoczniowców i w Sali BHP.

– Część uczniów zaprezentowała autorskie utwory, z których 
niektóre mają szanse stać się opowieścią o „Solidarności” i Polsce 
dla młodego pokolenia. Widać, że opiekunowie przygotowali już 
młodzież na 35-lecie „Solidarności” – dodaje wiceprzewodnicząca 
oświatowej „S” na Pomorzu Anna Kocik, zaangażowana w orga-
nizację konkursu. Dlatego tegoroczni laureaci mają szansę wystą-
pić podczas uroczystych obchodów rocznicy w sierpniu. A kolejna 
edycja konkursu już za rok.

(ach)
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Finaliści konkursu poznali miejsca związane z historią 
„Solidarności”, m.in. pomnik Poległych Stoczniowców. 
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19Nr 6/czerwiec 2015

Oferty pracy

Opinie prawne

Oferta szkoleniowa

Aktualnie realizowane 
projekty

Podstrony oddziałów 
ZRG

Strony organizacji 
związkowych

Archiwa, wyszukiwarka 
wg miesięcy

Nasz Facebook

Materiały filmowe, 
 TV Solidarność 
Gdańsk

Galerie zdjęć

Druk deklaracji 
członkowskiej

Rysunki Dobosz Jana

Wypowiedzi: 
Dlaczego należę do 
„Solidarności”

Skład ZRG
Uchwały ZRG, 
dokumenty zjazdowe... Archiwa: IBIS, Magazyn

645 podstron i 5098 wpisów znajduje się na utworzonej 
trzy lata temu nowej stronie Zarządu Regionu Gdańskie-
go NSZZ „Solidarność” (www.solidarnosc.gda.pl). Od ze-
szłego roku pojawiła się również możliwość utworzenia 
podstron internetowych dla poszczególnych organizacji 
związkowych.

dząc na stronę Regionu warto 
trochę po niej „pobuszować”. 
Zakładka Działu Prawnego 
zawiera bazę porad prawnych 
przygotowanych przez związ-
kowych prawników. Na stronie 
Biura Pracy, oprócz ofert pracy, 
można znaleźć porady dla po-
szukujących pracy. Prawdziwą 
skarbnicę wiedzy o dziedzic-

twie „Solidarności” stanowi 
zakładka „Historia”. A na pod-
stronie Rozwój Związku znaj-
duje się poradnik, jak krok po 
kroku założyć związek, a także 
zbiór reportaży z organizacji 
związkowych. Dla miłośni-
ków turystyki w dziale „Cudze 
chwalicie, swego nie znacie” 
zamieszczamy artykuły opi-
sujące najciekawsze miejsca 
w naszym województwie.

Swoje miejsce na stronie Re-
gionu mają poszczególne rów-
nież regionalne sekcje (oświaty, 
służby zdrowia, emerytów i ren-
cistów), a także oddziały ZRG.

Twoja strona 
na witrynie Regionu

Oprogramowanie portalu 
Zarządu Regionu umożliwia 
również tworzenie stron dla 
organizacji związkowej. Jeśli 
dana struktura związkowa nie 
czuje się na siłach prowadzić 
osobnej witryny internetowej, 
może skorzystać z platformy, 
którą oferuje strona www Re-
gionu Gdańskiego. Z możliwo-
ści takiej skorzystały już orga-
nizacje zakładowe: w Jeronimo 
Martins Polska (Biedronka), 
Muzeum Narodowym w Gdań-

sku, Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Tczewie oraz 
w Regionalnym Zarządzie 
Gospodarki Wodnej. Oprogra-
mowanie pozwala skupić się 
tylko na przygotowaniu i za-
mieszczeniu informacji.

Organizacje związkowe 
zainteresowane utworzeniem 
swojej strony na witrynie inter-
netowej Regionu Gdańskiego 
prosimy o bezpośredni kontakt 
z kierownikiem Działu Infor-
macji i Promocji Małgorzatą 
Kuźmą (m.kuzma@solidar-
nosc.gda.pl tel. 501 121 096).

„SOLIDARNOŚĆ” w sieci 

Prawie wszystko 
o gdańskiej „S”

Na stronie Regionu dzien-
nie ukazuje się średnio pięć 
nowych informacji, co dało 
w ciągu trzech lat 5098 wpi-
sów. Oprócz aktualności znaj-
dują się tam archiwalia, m.in. 
dokumenty przyjęte przez 
Zarząd Regionu, dokumenty 
walnych zebrań delegatów, 
kolejne roczniki „Magazynu 
Solidarność” i Internetowego 
Biuletynu Informacyjnego „So-
lidarności”. W zakładce „Mul-
timedia” znajduje się archi-
wum materiałów nakręconych 
przez TV Solidarność. Wcho-

ZWIĄZEK
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PRAWNIK WYJAŚNIA §

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 11-16 –

radca prawny
Iwona 
Jarosz-Lipkowska

8-10 8-16 – 9-16 –

radca prawny
Tomasz Wiecki 8.30-15 – 8.30-12.30 – 8.30-15

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 8.50-16 8.50-16 8.50-15.30 8.50-15.30 O. Gdynia

8.50-15.10

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

doradca prawny
Tomasz Gryczan

O. Gdynia
8.30-15 – – – 8-16

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

Kontynuując omawianie 
przepisów Działu X kodek-
su pracy dotyczącego bez-
pieczeństwa i higieny pra-
cy, istotne jest zwrócenie 
uwagi na Rozdział V tego 
działu, obejmujący czynniki 
i procesy pracy stwarzające 
szczególne zagrożenie dla 
zdrowia lub życia i to nie 
tylko pracowników. 

Przykładem tego mogą być 
prace wewnątrz zbiorników, 
kotłów czy silosów, a także 

praca pilotów i maszynistów ko-
lejowych. Prace te powinny być 
wykonywane przez co najmniej 
dwie osoby w celu zapewnienia 
asekuracji. Wykaz tych prac ustala 
pracodawca po konsultacji z pra-
cownikami lub ich przedstawicie-
lami, uwzględniając jednocześnie 
obowiązujące przepisy branżowe 
i resortowe.

Niedopuszczalne jest stosowa-
nie materiałów i procesów techno-
logicznych bez uprzedniego usta-
lenia stopnia ich szkodliwości dla 
zdrowia pracowników i podjęcia 
odpowiednich środków profilak-
tycznych. Wykaz jednostek upo-
ważnionych do przeprowadza-
nia badań stopnia szkodliwości 
określa stosowne rozporządzenie, 
z tym jednak, że nie dotyczy ono 
substancji chemicznych i ich 
mieszanin. Natomiast jeśli chodzi 
o substancje chemiczne i ich mie-
szaniny, to niedopuszczalne jest 
ich stosowanie bez oznakowania 
w sposób widoczny, umożliwia-
jący ich identyfikację. Niedopusz-
czalne jest również stosowanie 
substancji niebezpiecznej, niebez-
piecznej mieszaniny lub substan-
cji/mieszaniny stwarzającej zagro-
żenie, bez posiadania aktualnego 
spisu tych substancji oraz ich kart 
charakterystyki, a także opakowań 
zabezpieczających przed ich szko-
dliwym działaniem, pożarem lub 
wybuchem. Szczegóły dotyczące 

Kodeks pracy a BHP 
(cz. 2)bhpbhpA B C  

wymienionych substancji/miesza-
nin oraz ich stosowania określają 
odrębne przepisy.

W razie zatrudniania pracow-
ników w warunkach narażenia na 
działanie substancji/mieszanin, 
czynników lub procesów techno-
logicznych o działaniu rakotwór-
czym lub mutagennym, pracodaw-
ca zastępuje je mniej szkodliwymi 
dla zdrowia lub stosuje inne do-
stępne środki ograniczające sto-
pień narażenia, przy odpowiednim 
wykorzystaniu osiągnięć nauki 
i techniki. Ponadto pracodawca 
rejestruje wszystkie rodzaje prac 
w kontakcie z tymi czynnikami 
lub procesami oraz prowadzi re-
jestr pracowników zatrudnionych 
przy tych pracach. Analogicznie 
sprawa dotyczy zatrudnienia pra-
cowników w warunkach narażenia 
na działanie szkodliwych czynni-
ków biologicznych. Szczegółowo 
zagadnienia substancji chemicz-
nych, ich mieszanin, czynników 
lub procesów technologicznych 
o działaniu rakotwórczym lub 
mutagennym oraz szkodliwych 
czynników biologicznych regulują 
stosowne rozporządzenia ministra 
zdrowia.

Pracodawca jest obowiązany 
również chronić pracowników 
przed promieniowaniem jonizu-
jącym, pochodzącym ze źródeł 
naturalnych lub sztucznych, wy-
stępujących w środowisku pracy. 
Dawka promieniowania jonizu-
jącego pochodzącego ze źródeł 
naturalnych, otrzymywana przez 
pracownika, nie może przekraczać 
dawek granicznych, określonych 
w odrębnych przepisach.

Do czynników i procesów 
stwarzających szczególne za-
grożenie dla zdrowia lub życia 
zalicza się także działalność, 
która daje możliwość wystąpie-
nia nagłego niebezpieczeństwa 
dla zdrowia lub życia pracowni-
ków. W takiej sytuacji pracodaw-
ca jest obowiązany podejmować 

działania zapobiegające takiemu 
niebezpieczeństwu oraz zapew-
nić odpowiedni sprzęt ratowniczy 
wraz z jego obsługą przez osoby 
należycie przeszkolone i możli-
wość udzielenia pierwszej pomo-
cy poszkodowanym. Przy czym 
działanie w przypadku katastrof 
i innych nadzwyczajnych zagro-
żeń regulują odrębne przepisy.

Niektóre przepisy z tego za-
kresu:
1. Ustawa z 11.01.2001 r. 

o substancjach i preparatach 
chemicznych (Dz. U. 2009 nr 
152, poz. 1222 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 30.12.2004 
r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy związanej 
z występowaniem w miejscu 
pracy czynników chemicz-
nych (Dz. U. nr 11 z 2005 r., 
poz.86 z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z 1.12.2004 r. ws. 
substancji, preparatów, czyn-
ników lub procesów techno-
logicznych o działaniu rako-
twórczym lub mutagennym 
w środowisku pracy (Dz. U. 
nr 280, poz. 2771 z późn.zm.)

4. Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z 22.04.2005 r. ws. 
szkodliwych czynników 
biologicznych dla zdrowia 
w środowisku pracy oraz 
ochrony zdrowia pracowni-
ków zawodowo narażonych 
na te czynniki (Dz. U. nr 81, 
poz. 716 z późn. zm.)

5. Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej 
z 12.07.1996 r. ws. wykazu 
jednostek upoważnionych do 
przeprowadzenia badań ma-
teriałów i procesów techno-
logicznych w celu ustalenia 
stopnia ich szkodliwości dla 
zdrowia oraz zakresu tych 
badań (Dz. U. nr 101, poz.473 
z późn. zm.)

Iwona Pawlaczyk

Naszej Koleżance Urszuli Malinowskiej wyrazy głębokiego 
współczucia i słowa wsparcia w tych trudnych chwilach

po stracie Brata 

Leona Wenclewskiego
składają przyjaciele z Komisji Międzyzakładowej 

NSZZ  „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania 
w Gdyni

1. Czy mogę przedrukowywać 
całe artykuły z innych stron 
internetowych?

Prawo przedruku jest jedną 
z form dozwolonego użytku pu-
blicznego utworów chronionych. 
W skrócie przedrukiem można 
nazwać prawo rozpowszechnia-
nia już upublicznionych utwo-
rów w celach informacyjnych 
(o wydarzeniach politycznych, 
gospodarczych) za pośrednic-
twem mediów – prasy, radia i te-
lewizji, w tym również mediów 
funkcjonujących w internecie 
(serwisy internetowe), z poda-
niem autora utworu.

Innym podmiotom, w tym 
działającym na własnym użytek, 

Prawo autorskie w internecie (cz. 2)
jak organizacje związkowe, pra-
wo przedruku nie przysługuje.

2 Prawo do podlinkowania 
stron, materiałów filmowych

Na wstępie należy określić 
pojęcie linkowanie (odsyłacz, 
odnośnik). Jest to zamieszczo-
ne w dokumencie elektronicz-
nym (tekstowym, graficznym, 
wideo) odwołanie do innego 
dokumentu lub innego miej-
sca w danym dokumencie. 
Kliknięcie powoduje otwarcie 
dokumentu docelowego.

Zgodnie z niedawnym wyro-
kiem Trybunału Sprawiedliwo-
ści Unii Europejskiej z dnia 13 
lutego 2014 r. w sprawie C-466/

12, potwierdził on, że czynność 
publicznego udostępniania w ro-
zumieniu prawa Unii to również 
udostępnienie linków. Jednakże 
jeśli treści utworu zostały udo-
stępnione publiczności już 
wcześniej, to podanie linka ma 
charakter jedynie informacyjny 
i nie jest nowym udostępnieniem 
utworu. Inna sytuacja przedsta-
wiałaby się, gdyby utwór miał 
ograniczenie dostępności jedynie 
do klientów danej strony inter-
netowej – wówczas linkowanie 
wymagałoby zgody podmiotów 
prawa autorskiego.
Stan prawny na 23.03.2015 r.

Maria Szwajkiewicz

Monice i Romanowi Siemieniuk 
szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci

MAMY i TEŚCIOWEJ
składają koleżanki i koledzy z NSZZ „Solidarność” 

Stoczni Marynarki Wojennej S.A.

Zmiany zakładowego układu zbiorowego, które w sposób 
istotny modyfikują warunki pracy lub płacy pracowników, 
wymagają niekiedy zastosowania wypowiedzenia zmienia-

jącego umowę o pracę. Zasady postępowania pracodawcy w razie 
zmiany układu zbiorowego pracy (uzp) określa art. 24113 kodek-
su pracy. Przewiduje on, że korzystniejsze postanowienia układu, 
z dniem jego wejścia w życie, zastępują z mocy prawa wynikające 
z dotychczasowych przepisów warunki umowy o pracę lub innego 
aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy.

Natomiast postanowienia uzp mniej korzystne wprowadza się, wy-
powiadając podwładnym dotychczasowe warunki umowy o pracę lub 
innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy.

Sąd Najwyższy, w uchwale siedmiu sędziów z dnia 15 września 
2004 r., stwierdził, iż wprowadzenie układem zbiorowym pracy 
mniej korzystnych dla pracowników warunków nabywania i usta-
lania wysokości niektórych składników wynagrodzenia za pracę 
wymaga wypowiedzenia dotychczasowych warunków umowy 
o pracę także wtedy, gdy ukształtowane nowym układem wyna-
grodzenie nie uległo obniżeniu (sygn. akt III PZP 3/04).
Stan prawny na 29.04.2015 r.

Maria Szwajkiewicz

Zmiany w ZUZP
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I. Nie przechodź 
w czerwcu na emeryturę

Sposób waloryzacji składek 
emerytalnych zaewidencjono-
wanych na indywidualnym 
koncie ubezpieczonego oraz 
sposób waloryzacji kapita-
łu początkowego jest bardzo 
ważny ze względu na ich bez-
pośredni wpływ na wysokość 
przyznanej emerytury. Wyso-
kość świadczenia zależy więc 
od finalnej kwoty składek oraz
kapitału początkowego; dla 
zachowania ich realności ko-
nieczna jest ich waloryzacja.

Składki zaewidencjonowa-
ne na indywidualnym koncie 
ubezpieczonego waloryzowane 
są co roku, przy zastosowaniu 
rocznego wskaźnika walory-
zacji. Waloryzację składek 
przeprowadza się od dnia 1 
czerwca każdego roku. Walo-
ryzacji rocznej podlega kwota 
składek zaewidencjonowanych 
na koncie ubezpieczonego wg 
stanu na dzień 31 stycznia roku, 
za który jest przeprowadzana 
waloryzacja. Przykładowo 1 
czerwca 2014 r. przeprowadzo-
na została waloryzacja składek 
zaewidencjonowanych na kon-
cie ubezpieczonego według 
stanu na dzień 31.01.2013 r. 
wskaźnikiem waloryzacyjnym 
za 2013 rok.

Metoda rocznej waloryzacji 
nie uwzględnia jednak walory-
zacji składek za ostatnie mie-
siące pracy przed przejściem 
na emeryturę, zaewidencjono-
wanych po dniu 31 stycznia. 
Dlatego też mechanizm rocznej 
waloryzacji uzupełniony został 
waloryzacją kwartalną, za ostat-
nie kwartały niestanowiące peł-
nego roku kalendarzowego.

Przykładowo: kapitał 
początkowy oraz składki 
zaewidencjonowane na 
dzień 31.01.2013 roku na 
koncie ubezpieczonej pani 
X zostały w dniu 1 czerw-
ca 2014 roku zwaloryzo-
wane wskaźnikiem walo-
ryzacyjnym za rok 2013. 
Pani X nadal pracowała, 
a wniosek o emeryturę 
złożyła w kwietniu 2015 
roku. W tej sytuacji ZUS 
dodatkowo zwaloryzuje 
składki zapisane na koncie 
ubezpieczonej po dniu 31 
stycznia 2013 roku z po-
mocą kwartalnych wskaź-
ników waloryzacyjnych.

Jeśli ustalanie emerytury 
następuje:
 w I lub II kwartale (ale 

w okresie kwiecień – maj), 

Kiedy korzystniej przejść na emeryturę 
lub przeliczyć świadczenie

np. 2014 r., wówczas kwo-
ta składek poddana ostat-
niej rocznej waloryzacji (tj. 
kwota składek na dzień 31 
stycznia 2012 r. zwalory-
zowana za 2012 r.) powin-
na być włączona w cykl 
waloryzacji kwartalnych, 
poczynając od waloryzacji 
za I kwartał 2013 r.

 w II kwartale, ale w czerw-
cu, np. 2014 r., wówczas 
kwota składek poddana 
ostatniej rocznej walory-
zacji (tj. kwota składek na 
dzień 31 stycznia 2013 r. 
zwaloryzowana za 2013 r.) 
nie podlega żadnej walory-
zacji kwartalnej

 w III lub IV kwartale, np. 
2014 r., wówczas kwota 
składek poddana ostatniej 
rocznej waloryzacji (tj. 
kwota składek na dzień 31 
stycznia 2013 r. zwalory-
zowana za 2013 r.) powin-
na być włączona w cykl 
waloryzacji kwartalnych, 
poczynając od waloryzacji 
za I kwartał 2014 r.
Natomiast gdyby pani X 

wniosek o emeryturę złożyła 
w kwietniu 2015 r., ale pozo-
stałe warunki uprawniające do 
nabycia prawa do tego świad-
czenia, np. wiek emerytalny, 
osiągnie w czerwcu 2015 r., 
kwota składek zostanie pod-
dana od dnia 1 czerwca 2015r. 
waloryzacji rocznej bez walo-
ryzacji kwartalnej.

W konsekwencji złożenie 
wniosku o emeryturę w czerw-
cu może spowodować przyzna-
nie niższego świadczenia eme-
rytalnego niż w pozostałych 11 
miesiącach. Skutkuje to tym, 
że wysokość świadczeń usta-
lanych w innych miesiącach 
niż czerwiec, w stosunku do 
świadczeń osób, które składały 
wnioski o emeryturę bądź ren-
tę w czerwcu, są około sześć 
lub siedem procent wyższe, 
ponieważ bardziej korzystne 
z punktu widzenia obywatela 
jest waloryzacja kapitału po-
czątkowego sposobem kwartal-
nym, czego dowodzą dostępne 
badania i obliczenia.

Stąd też ubezpieczeni 
sami muszą zadecydować, 
czy przejdą na emeryturę 
w czerwcu czy też w innych 
miesiącach, otrzymując wyż-
sze świadczenie.

Stanowiska sądów również 
są niejednolite:

Z jednej strony Sąd Apela-
cyjny w Łodzi w uzasadnieniu 
do wyroku z dnia 13 lute-
go 2013 r. (III AUa 757/12) 
w sprawie kapitału początko-
wego osób przechodzących na 

emeryturę w czerwcu danego 
roku stwierdził: „Jest oczywi-
ste, że waloryzacja kwartalna 
nie dotyczy osób, których 
emerytura zostaje ustalona 
w czerwcu danego roku, gdyż 
ich składki i kapitał na dzień 1 
czerwca zostały zwaloryzo-
wane wskaźnikiem rocznym, 
a więc za cały rok poprzedza-
jący ustalenie emerytury. Oso-
by przechodzące na emeryturę 
w kwietniu lub maju danego 
roku, czyli w pozostałych mie-
siącach II kwartału, także mają 
zwaloryzowane składki za 
cały poprzedni rok, a to dzię-
ki mechanizmowi waloryzacji 
kwartalnej, ponieważ w tym 
przypadku ostatniej waloryza-
cji kwartalnej dokonuje się za 
czwarty kwartał poprzedniego 
roku, a więc cały rok poprze-

dzający przejście na emeryturę 
objęty jest waloryzacją”.

Z drugiej strony Sąd Ape-
lacyjny w Rzeszowie w wy-
roku z dnia 30 stycznia 2013 
r. w sprawie III AUa 1068/12 
uznał: W przypadku ustalania 
wysokości emerytury w czerw-
cu danego roku (w drugim 
kwartale) ostatniej kwartalnej 
waloryzacji składek oraz kapi-
tału początkowego dokonuje 
się wskaźnikiem za czwarty 
kwartał poprzedniego roku.

Stąd też oczywisty wydaje 
się wniosek, iż bez zmian le-
gislacyjnych, które ujednoli-
ciłyby zasady ustalania wyso-
kości emerytury w kontekście 
waloryzacji składek i kapitału 
początkowego, czerwiec nadal 
będzie pozostawał najbardziej 
niekorzystnym miesiącem 
ustalania prawa do tego świad-
czenia.

II. Zmiany od 1 maja 
2015 r., które pozwolą 
zwiększyć emeryturę:
a) Przeliczenie emerytury 

według nowych zasad 
również dla osób uro-
dzonych przed 1 stycznia 

Rok Wskaźnik waloryzacji 
rocznej

Iloczyn wskaźników waloryzacji 
kwartalnej

2009 107,22% 113,60%

2010 103,98% 110,91%

2011 105,18% 112,76%

2012 104,68% 115,99%

1949 roku (art. 55a ustawy 
emerytalnej)
Osoby urodzone przed 1949 

r. nie zostały objęte reformą 
emerytalną, dlatego ich eme-
rytury obliczane są wg tzw. 
starych zasad. Pod pewnymi 
warunkami istnieje jednak 
możliwość obliczenia emerytu-
ry według tzw. nowych zasad. 
Zgodnie z przepisami ustawy 
emerytalnej ubezpieczony 
urodzony przed 1949 r., który 
po osiągnięciu powszechnego 
wieku emerytalnego kontynu-
ował ubezpieczenie i wystąpił 
o emeryturę na podstawie art. 
27 po dniu 31 grudnia 2008 r., 
ma prawo do jej wyliczenia na 
podstawie art. 26, czyli według 
nowych zasad, jeżeli jest to dla 
niego korzystniejsze.
b) Nowela wprowadziła zmia-

nę zasad zaliczenia do ka-
pitału początkowego okre-
su nauki w szkole wyższej 
na jednym kierunku, pod 
warunkiem ukończenia tej 
nauki, w wymiarze określo-
nym w programie studiów 
(art. 185a ustawy emery-
talnej).

c) Nowe zasady ustalania 
kapitału początkowego za 
okresy opieki nad dziećmi 
(art. 174 ust. 2a ustawy 
emerytalnej).
Okres urlopu wychowaw-

czego jest uwzględniany jako 
okres nieskładkowy. Po zmia-
nach, od 1 maja 2015 r., okres 
urlopu wychowawczego będzie 
uwzględniany w wysokości 1,3 
podstawy wymiaru za każdy 
rok, czyli tak jak okresy skład-
kowe. Dzięki tym zmianom 
osoby korzystające z urlopów 
wychowawczych będą mogły 
liczyć na wyższy kapitał po-
czątkowy, a w rezultacie na 
wyższą emeryturę.

Osoby, którym ZUS ustalił 
już kapitał początkowy, mogą 
wnosić o ponowne jego obli-
czenie. Z urzędu ZUS przeli-
czy kapitał początkowy według 
nowo wprowadzonych zmian 
dla osób, które pierwszy raz 
występują o ustalenie wyso-
kości emerytury.
d) Jeśli jest to korzystniej-

sze dla ubezpieczonego, 
do ustalenia wysokości 
emerytury można stoso-

wać tablice trwania ży-
cia obowiązujące w dniu, 
w którym ubezpieczony 
osiągnął wiek emerytalny 
(art. 26 ust. 6 ustawy eme-
rytalnej).
Treść komunikatów w spra-

wie tablicy średniego dalszego 
trwania życia kobiet i męż-
czyzn wskazuje, że wskaźnik 

średniego dalszego trwania 
życia ulega stopniowemu 
wydłużeniu dla danej grupy 
wiekowej, co powoduje ogra-
niczenie pozytywnego wpływu 
wydłużenia aktywności zawo-
dowej na wysokość przyszłej 
emerytury. Z tej przyczyny 
nie jest w pełni realizowany 
cel ustawy w postaci zachęty 
do wydłużenia aktywności za-
wodowej. Umożliwiono zatem 
zastosowanie tablic dalszego 
trwania życia obowiązujących 
w dniu, w którym ubezpieczo-
ny osiągnął wiek emerytalny 
– jeżeli będzie to bardziej ko-
rzystne dla ubezpieczonego.

e) Możliwość ponowne-
go ustalenia emerytury na 
podstawie art. 110a ustawy 
emerytalnej

Wprowadzony do ustawy 
emerytalnej art. 110a umożli-
wia ponowne ustalenie emery-
tury (od przeliczonej podsta-
wy jej wymiaru) na wniosek 
emeryta, który spełnił łącznie 
następujące warunki:
 do przeliczenia podstawy 

wymiaru emerytury wskazał 
wynagrodzenia przypadają-
ce w całości lub w części po 
przyznaniu emerytury

 na podstawie wskazanych 
wynagrodzeń udowodnił, że 
nowo ustalony wskaźnik wy-
sokości podstawy wymiaru 
jest wyższy niż 250 proc.
Ponowne ustalenie eme-

rytury w myśl tego przepisu 
możliwe jest tylko raz.
Stan prawny na 18.05.2015 r.

Maria Szwajkiewicz

Metoda liczenia 
dodatkowej, 
uzupełniającej 
kwartalnej waloryzacji 
składek, została 
określona w art. 25a 
ustawy o emeryturach 
i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń 
Społecznych, natomiast 
zasady waloryzacji 
kapitału początkowego 
w art. 173 ustawy.

Osoby urodzone 
przed 1949 r. nie 
zostały objęte reformą 
emerytalną, dlatego ich 
emerytury obliczane są 
wg tzw. starych zasad.
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SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność”
opracował Wojciech Matuszewski

Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

15 maja przed wej-
ściem głównym do 
słupskiego Woje-

wódzkiego Szpitala Specjali-
stycznego słupska „Solidarność” 
zorganizowała pikietę w prote-
ście przeciwko proponowanemu 
przekształceniu szpitala w spół-
kę z ograniczoną odpowiedzial-
nością. Obok licznie przybyłych 
związkowców z Regionu Słup-
skiego, ubranych w kamizel-
ki „Solidarności” i z flagami
i transparentami, oraz miesz-
kańców Słupska protest poparli 
także miejscowi radni miejscy 
z klubu PiS: Robert Kujawski, 
Tadeusz Bobrowski, Wojciech 
Lewenstam i Andrzej Obecny 
z klubu Roberta Biedronia; 
swój protest także wyrazili radni 
Sejmiku Województwa Pomor-
skiego z ramienia PiS Jerzy 
Barzowski i Roman Giedrojć. 
Byli też obecni związkowcy 
z Solidarności ’80 i OPZZ.

Przewodniczący Zarządu 
Regionu NSZZ „Solidarność” 
w Słupsku Stanisław Szukała 
podziękował za udział w pro-
teście, przedstawił przybyłych 
samorządowców i oddał głos 
Jadwidze Stec, zasłużonej dzia-
łaczce „Solidarności”, przewod-
niczącej Związku w słupskim 
szpitalu, jednocześnie członkini 
Zarządu Regionu, jak również 
radnej miejskiej. Przedstawiła 
ona stanowisko Zarządu Regio-
nu w sprawie przekształcenia 
szpitala w spółkę z o.o.

Zarząd Regionu Słupskiego 
NSZZ „Solidarność” wyraża sta-
nowczy sprzeciw wobec zamiaru 
przekształcenia szpitala i wzywa 
Radnych Sejmiku Pomorskiego 
do odrzucenia w całości uchwa-
ły w tej sprawie. W uzasadnie-
niu przedstawiamy ustalenia 
Najwyższej Izby Kontroli, które 

– Jak liczna jest organi-
zacja związkowa w słupskim 
„Kolejarzu”?

– Na ogólną liczbę 52 osób 
zatrudnionych w naszej spół-
dzielni mieszkaniowej organi-
zacja liczy 16 członków, także 
jest to jedna trzecia załogi.

– Wasza organizacja jest 
dość mała. Ciekawi mnie, 
z jakimi problemami, jeśli ta-
kie są, spotykacie się w swo-
jej codziennej pracy?

– Tak, to prawda, nie jeste-
śmy jakimś wielkim zakładem 
z wieloma członkami, ale my-
ślę, że problemy, z którymi się 
borykamy, dotyczą wszystkich 
pracowników. Niezależnie, czy 

jewództwie w służbie zdrowia 
i dzieje się to praktycznie gło-
sami PO i PSL. Mają one więk-
szość w Sejmiku i nie można nic 
zmienić. Jest to zamach na nasze 
zdrowie. Praktycznie proponu-
je się ze szpitali zrobić de facto 
fabryki, a z pacjentów dostarczy-
cieli pieniędzy. Jest to kpina z ca-
łego systemu zdrowia, który nale-
ży zreformować, ale tak, żeby to 
pacjent czuł się podmiotem, a nie 
zwykłym towarem na sprzedaż. 
Bo kiedy radni przeforsują tę 
uchwałę, tak się niestety stanie.

Ważne wystąpienie miał 
także radny Sejmiku, inspektor 
Państwowej Inspekcji Pracy 
Roman Giedrojć. Poinformował 
on, że w Słupsku istnieją dwa 
podmioty gospodarcze w służbie 
zdrowia: publiczny i prywatny. 
W prywatnym na 200 pracowni-
ków tylko 20 z nich ma umowę 
o pracę, reszta jest zatrudniona 
na umowach cywilnoprawnych. 
Skutkuje to tym, że pracownicy 
ci nie mają prawa do urlopów, do 
nadgodzin, do minimalnego wy-
nagrodzenia – są według radnego 
traktowani jako druga kategoria 
pracownicza. W placówkach pu-
blicznych sytuacja jest odwrot-
na. – Gwarantuję państwu, że po 
skomercjalizowaniu słupskiego 
szpitala 80 procent pracowników 
zostanie zmuszonych do podpi-
sania kontraktów i przejścia na 
umowy cywilnoprawne. Nie po-
zwólmy na dewastację i oddanie 

nowego, dopiero co wyposażone-
go w najnowocześniejszy sprzęt 
medyczny, szpitala w system 
wolnego rynku. Proszę, przy-
jedzcie na Komisję Zdrowia na 
głosowanie. Odwołajmy się do 
zdrowego rozsądku, niech nas 
– mieszkańców Słupska – będzie 
jak najwięcej. Być może wtedy 
PO i PSL się opamiętają – koń-
czył Roman Giedrojć.

Na koniec pikiety zabierali 
głos mieszkańcy Słupska, któ-
rzy podobnie jak związkowcy 
negatywnie wypowiadali się 
o proponowanym przekształce-
niu szpitala.

Ksiądz Jan Giriatowicz, ka-
pelan słupskiej „Solidarności”, 
zaproponował, by odmówić mo-
dlitwę w intencji pracowników 
szpitala i pobłogosławił uczestni-
ków. Pikieta zakończyła się od-
śpiewaniem hymnu narodowego.


Zarząd Regionu Słupskiego 

NSZZ „Solidarność” składa ser-
deczne podziękowanie wszyst-
kim uczestnikom demonstracji 
i tym, którzy przygotowali ta-
blice i transparenty, za wielkie 
zaangażowanie i trud. Osobne 
podziękowanie za oprawę mu-
zyczną i nagłośnienie składamy 
Grzegorzowi Kundzie.

O decyzji Sejmiku w sprawie 
komercjalizacji słupskiego szpita-
la poinformujemy naszych Czy-
telników w następnym wydaniu 
„Magazynu Solidarność”.

PROTEST „SOLIDARNOŚCI” 
przeciwko komercjalizacji słupskiego szpitala

wykazują, że zmiana organiza-
cyjno-prawna przekształconych 
placówek w spółki kapitałowe 
nie spowodowała żadnych istot-
nych zmian ani w sposobie za-
rządzania, ani w zakresie, liczbie 
i dostępności świadczeń zdrowot-
nych finansowanych z środków 
publicznych. Co więcej, szpital 
prowadzony w formie spółki ka-
pitałowej ma zdolność upadłości, 
co może skutkować koniecznością 
jego likwidacji, co ma miejsce na 
przykład w Białogardzie.

Jadwiga Stec powiedziała, że 
znamienne jest to, że wśród pro-
testujących nie ma pracowników 
szpitala. Zostali do tego stopnia 
zastraszeni, że bali się uczest-
niczyć w proteście. – Do czego 
to doszło, żeby ludzie bali się 
walczyć o swoje prawa i o swoje 
miejsca pracy? – pytała retorycz-
nie. – Budowaliśmy ten szpital 
w zasadzie własnymi rękami 
przez wiele lat, przy dużym zaan-
gażowaniu władz miasta Słupska, 
jak również przy wielkim udziale 
społeczności lokalnej i pracowni-
ków szpitala, którzy dobrowolnie 
opodatkowali swoje wynagrodze-
nia na rzecz budowy tej placówki 
i prowadzili sprzedaż cegiełek. 
Nie pozwólmy, aby dorobek ca-
łych pokoleń słupszczan poszedł 
na marne – apelowała do zgro-
madzonych. – Nie zgadzajmy 
się na manipulowanie danymi, 
które przedstawiają nam polity-
cy koalicji rządzącej i wmawiają 
społeczeństwu, że tylko komer-
cjalizacja szpitali jest najlepszym 
rozwiązaniem problemu zadłużeń 
placówek służby zdrowia. Zdro-
wie nie jest towarem, a lekarz nie 
może być księgowym liczącym 
tylko pieniądze, a powinien le-
czyć swoich pacjentów, bo do 
tego został powołany – zakoń-
czyła swoje wystąpienie Stec.

Stanisław Szukała apelo-
wał do słupskich radnych, aby 
wszystkie kluby zjednoczyły 
się i wyraziły swój sprzeciw 
podczas obrad Komisji Zdro-
wia Sejmiku 20 maja i w dniu 
głosowania 25 maja. – My, 
członkowie NSZZ „Solidar-
ność”, na pewno tam będzie-
my, by bronić naszego szpitala. 
Nie zaprzestaniemy swojego 
protestu do samego końca 
głosowania – powiedział prze-
wodniczący.

Jerzy Barzowski, radny Sej-
miku i członek Komisji Zdrowia, 
zwrócił uwagę, że od siedmiu lat 
obserwuje negatywne zmiany, 
jakie zachodzą w naszym wo-

Z życia organizacji związkowych
Rozmowa 
z przewodniczącą 
Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” 
w Spółdzielni 
Mieszkaniowej 
„Kolejarz” w Słupsku 
RENATĄ SKARBIESZ

to jest mała, czy duża firma,
przede wszystkim chodzi o za-
robki. Z naszym pracodawcą 
mamy podpisany układ zbioro-
wy, w którym wynegocjowali-
śmy jako związek zawodowy 
„Solidarność” takie zapisy dla 
wszystkich pracowników, któ-
re gwarantują nam stopniowe 
podwyżki. Układ zbiorowy 
został podpisany z nowym 
zarządem w 2008 roku. Rada 
Nadzorcza spółdzielni ustala 
wskaźnik wzrostu płac, my 
– jako związkowcy – wywal-
czyliśmy, że 60 procent z tego 
wskaźnika otrzymują wszyscy 
pracownicy.

– Wiem, że udało się Pani 
w ubiegłym roku pozyskać 
do „Solidarności” kilka osób. 
Jak Pani przekonała je do 
wstąpienia do Związku?

– W naszej małej organiza-
cji kilka osób niedługo odejdzie 
na emeryturę, między innymi 
także ja, więc musi nastąpić 
zmiana pokoleniowa. Dlatego 
zaczęłam szukać następców 
i poprzez rozmowy z pracow-

nikami udało się pozyskać te 
osoby do nas. Przedstawiłam 
im korzyści, jakie wynikają 
z przynależności do Związku, 
i widać moje argumenty znala-
zły uznanie.

– Dziękuję za rozmowę 
i życzę dobrej współpracy 
z nowymi związkowcami.

Renata Skarbiesz, 
przewodnicząca  KZ NSZZ 
„Solidarność” w słupskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Kolejarz”.

Przemawia Stanisław Szukała, szef słupskiej „Solidarności”.
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CZYTELNICY I MY

Na końcu 
JĘZYKA
Na końcu
JĘZYKA

Rozlosowaliśmy nagrodę 
za rozwiązanie „Krzyżówki 
z pięcioma tuzinami” z nr. 
4/2015. Otrzymuje ją pani 
Leokadia Ciszewska 
z Malborka. Nagrodę wy-
ślemy pocztą. Gratulujemy. 
Hasło brzmiało: „Pogody 
kwietniowe słoty majowe”.

Krzyżówka z wagabundą
POZIOMO
(w kolejności alfabetycznej)
 oryginał, odmieniec
 ostra wymiana zdań
 szelma, nicpoń
 mit. zamieniał wszystko 

w złoto
 uzależnienie, mania
 zdrowa a zaraża
 forma wdzięczności
 królewski trefniś na obrazie 

Matejki
 szablon, sztanca, sche-

mat
 stolica wyspiarskiego 

cesarstwa
 dodatek do ginu
 obieżyświat, wagabunda
 spłata długu

S O B Ó T K A

O B R Z Ę D Y

W I A N K I

PIONOWO
(w kolejności alfabetycznej)
 np. Winnetou
 uschnięta łodyga
 żartować, drażnić się
 lipa, świerk
 koncern meblowy ze Szwecji
 owoce borówki
 lewy dopływ Irtyszu, ana-

gram „I mysz”
 dawn. żywność
 miłośnik czarnego napoju
 samica łosia lub przezwisko 

złośliwej kobiety
 Dom Boży
 biblijny potwór o siedmiu 

głowach lub sieć sklepów
 boczna ściana wyrobiska 

w kopalni

 poskramiacz dzikich zwierząt
 kuzyn karpia, klepiec
 sztuczna nawierzchnia bieżni
 Kazimierz, biegacz olimpij-

czyk lub antonim „ciepły”
Litery w szarych polach 
czytane rzędami utworzą 
rozwiązanie. (kas)

Parasol i parapluj
Parasolki, parasolki dla dorosłych i dla dzieci!
Parasolki, parasolki – kropla przez nie nie przeleci!
Parasolki, parasolki, parasolki bardzo tanie!
Parasolki, parasolki, proszę brać, panowie, panie!
– to słowa popularnej piosenki z lat sześćdziesiątych ubie-

głego wieku, śpiewanej przez zespół wokalny Filipinki oraz 
Marię Koterbską; to refren piosenki, którą wiosną i latem 
chętnie nucimy, bo ciepły, wiosenny i letni deszcz nikogo nie 
odstrasza, a kolorowe parasolki cieszą oko.

Znaczenie i etymologia wyrazu „parasol”

Parasol to, jak wszyscy wiedzą, przedmiot chroniący przed 
deszczem, słońcem lub śniegiem. Składa się z dwóch części: 
rączki oraz usztywnionego kawałka materiału, najczęściej 
o kształcie foremnego wielokąta. Obecnie parasole zwykle 
wykonywane są z tkaniny rozpiętej na składanych drutach, 
przymocowanych do laski, kija lub pręta metalowego.

Parasolka to kolorowy i ozdobny parasol damski.
Pierwsze parasole były używane w starożytnym Egipcie 

około czterech tysięcy lat temu. W Chinach około 400 r. n.e. 
parasole wykonywane były z natłuszczonego papieru. W Eu-
ropie parasol został spopularyzowany przez Greków.

W XVII wieku Anglicy już opisywali chińskie parasole, 
zaliczając je do towarów luksusowych.

Na początku XVIII wieku rozpoczęto produkcję chińskich 
parasoli we Francji i Anglii.

300 lat temu, 4 maja 1715 roku, wymyślono we Francji 
składany parasol, a w 1752 roku angielski pułkownik, przeby-
wając w Paryżu, opisał ulicę pełną przechodniów używających 
parasoli do ochrony zarówno przed słońcem, jak i deszczem, 
i zastanawiał się, dlaczego zwyczaj ten nie jest równie po-
pularny w Anglii. Do końca XVIII wieku parasole noszono 
„odwrotnie”, to znaczy stojąc opierano się o czubek, a nie 
o rączkę parasola.

Polski rzeczownik parasol wywodzi się od włoskiego 
wyrazu parasole – znaczącego ‘słońcochron’, a dosłownie 
‘ochrona przeciw słońcu’ (od: wł. para – ‘przeciw’ i sole 
– ‘słońce’), natomiast przedmiot chroniący od deszczu to po 
włosku parapioggia [wym. parapiodżdżia], od: para – ‘prze-
ciw’ i pioggia – ‘deszcz’).

Nasi przodkowie pod koniec XVIII wieku i w początkach 
wieku XIX parasolem nazywali wyłącznie przedmiot chro-
niący przed słońcem.

Tajemniczy parapluj

Osłona od deszczu miała inną nazwę. Jak pisze dr Ma-
ciej Malinowski z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krako-
wie, osłonę od deszczu nazywano – parapluj. Słowo to po-
chodziło z języka francuskiego – parapluie [wym. paraplui], 
bo w języku francuskim pluie to ‘deszcz’. Gdyby do dziś ten 
wyraz był przez Polaków używany, mówilibyśmy np. On 
zmoknie, bo nie wziął parapluja.

Ów leksem znajdował się jeszcze w „Słowniku języka pol-
skiego” Jana Karłowicza, Adama Kryńskiego i Władysława 
Niedźwiedzkiego (Warszawa, 1908 r.).

Ostatecznie w Polsce nazwa parapluj się nie przyjęła 
i współcześnie przedmiot, który chroni zarówno od słońca, 
jak i od deszczu, nazywamy jednakowo – parasolem. Jednak 
Francuzi do dzisiaj stosują parasol jako ‘przyrząd przeciwsło-
neczny’ i parapluie jako ‘przyrząd przeciwdeszczowy’.

Przed urlopem

Wprawdzie rzeczownik parapluj nie został zaakceptowany 
przez naszych przodków, ale za to mamy wiele parasoli do 
wyboru: damskie, męskie, ogrodowe, plażowe, kawiarniane.

Życzę Państwu i sobie, aby podczas letniego urlopu para-
solki i parasole przede wszystkim stanowiły osłonę od słońca 
i jak najrzadziej chroniły nas przed ulewnymi deszczami.

Barbara Ellwart

Przed nami rozstrzygnie-
cie kolejnej  edycji rozdziału 
środków finansowych z Fun-
duszu Stypendialnego im. 
NSZZ „Solidarność”, którego 
celem jest niezmiennie chęć 
pomocy młodym ludziom i ich 
rodzicom, zachęcenie do wy-
boru jak najlepszej, zgodnej 
z preferencjami ucznia, drogi 
edukacyjnej.

W imieniu Funduszu 
Stypendialnego im. NSZZ 
„Solidarność” zwracamy się 
z serdeczną prośbą o wpłaty 
na jego konto. 

Informujemy, że środki są 
gromadzone na koncie nr: 71 
1500 1025 1210 2010 1804 
0000.  Ewentualne wyjaśnie-

Kolejna edycja Funduszu 
Stypendialnego przed nami

nia odnośnie spraw organiza-
cyjnych można uzyskać pod 
adresem: Gdańsk, ul. Wały 
Piastowskie 24, pok. 119, tel: 
58 308 44 22, tel./fax 58 305 
71 72), e-mail: r.tkaczyk@soli-
darnosc.gda.pl; sprawy funda-
cyjne: dyrektor Renata Tka-
czyk, tel. 58 308 43 47.

Przypominamy, że wpłat 
mogą dokonywać m.in. insty-
tucje, zakłady pracy, organiza-
cje związkowe, osoby prywatne 
(dotychczas są to wpłaty naj-
częściej jednorazowe, od 100 zł 
i więcej). Informujemy, że jedno 
stypendium to 1200 zł brutto. 

Wykaz Darczyńców znaj-
duje się na stronie internetowej 
Zarządu Regionu: www.solidar-
nosc.gda.pl oraz fundacji: www.
pomorskafundacja.org.pl 

Uwaga: można uzyskać 
zwrot podatku od uczynionej 
darowizny – więcej na stronie 
fundacji.
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Latarnia Z KULĄ CZASU

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

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

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

Reg. Sekcja Oświaty i Wychowania, 
pok. 119 , 308 44 22, fax: 305 71 72 
oswiata@solidarnosc.gda.pl

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

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

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

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

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

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

Biura oddziałów ZR
Gdynia, ul. Śląska 52, 515 240 490 
tel./fax 620 61 82 gdynia@solidarnosc.gda.pl
Kartuzy, ul. Hallera 1, pok. 325a 
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. Długa 31  
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

Stoi tuż obok budynku ka-
pitanatu i przy przejściu 
granicznym w Nowym 

Porcie, na cyplu pomiędzy 
basenem strefy wolnocłowej 
a kanałem portowym. Została 
wzniesiona pod koniec XIX 
wieku, a dokładnie w latach 
1893-1894. Ponoć jest bliźnia-
czo podobna do nieistniejącej 
już latarni w Cleveland, mieście 
z amerykańskiego stanu Ohio.

Latarnia w Nowym Porcie 
jest wysoka na 27 metrów i by-
ła pierwszą nadbałtycką latar-
nią morską, w której używano 
światła elektrycznego (była tam 
zamontowana łukowa lampa 
elektryczna), początkowo stałe-
go, a następnie przerywanego. 

Jeśli zdarza się nam wędrować po Gdańsku, to głównie po Głównym i Starym Mieście, 
bo tam znajduje się najwięcej zabytkowych obiektów wartych zainteresowania. Rzadko 
zapuszczamy się na obrzeża, a szkoda, bo w wielu dzielnicach Gdańska, niegdyś osobnych 
miejscowościach, można spotkać także fascynujące dzieła. Takim przykładem jest katedra 
w Oliwie, kościół na Czarnej we Wrzeszczu, fortyfikacje i bastiony Starego Przedmieścia czy
latarnia morska w Nowym Porcie. Zajrzyjmy do tego ostatniego obiektu. 

Z jej górnych partii rozciąga się 
piękny widok na port, Westerplat-
te i bazę promową.

Gdańska latarnia jest budowlą 
ceglaną, posadowioną na cokole 
z piaskowca, o planie ośmio-
kąta, zwężającego się ku górze, 
zakończona laterną (przeszklone 
pomieszczenie z urządzeniami 
optycznymi) otoczoną wspartą 
na kamiennych konsolach galerią 
z kutą w metalu balustradą. Nad 
laterną wznosi się miedziana ko-
puła. Na jej szczycie umieszczono 
iglicę z kulą czasu, niezwykłym 
instrumentem używanym w XIX 
wieku do ustawiania chronome-
trów (dokładnych i odpornych na 
zmienne warunki zegarów) okrę-
towych. Budowla ta pełniła trzy 

funkcje: latarni, masztu kuli czasu 
i wieży pilotów portowych.

W historię Polski, a i histo-
rię świata, latarnia z Nowego 
Portu wpisała się w dniu 1 
września 1939 roku, kiedy to 
niemieccy żołnierze o godzinie 
4.45 strzałami spod niej w stro-
nę Westerplatte rozpoczęli dru-
gą wojnę światową.

Gdy w 1984 roku wybudo-
wano nową latarnię w Porcie 
Północnym, tę w Nowym Por-
cie, po dziewięćdziesięciu latach 
funkcjonowania, zamknięto. 
Przez wiele lat nikt nie wie-
dział, co z nią zrobić, mimo że 
została wpisana na listę obiek-
tów zabytkowych i uznana za 
najpiękniejszą latarnię morską 
w północnej Europie.

Lata dwutysięczne przyniosły 
spore zmiany nie tylko Polsce, 
Gdańskowi, ale i latarni. Dzięki 
pasji inżyniera Jacka Michala-
ka, urodzonego w Warszawie, od 
dzieciństwa związanego z Gdań-
skiem, ale przez lata mieszkają-
cego w Kanadzie, latarnię udało 
się odremontować, zakonserwo-
wać i udostępnić dla zwiedzają-
cych. Jest to niezwykły zabytek 
techniki i mimo że oficjalnie nie
stanowi już znaku nawigacyjne-
go dla floty pływającej po Zatoce
Gdańskiej, to nadal świeci, ale za 
dnia, aby turyści mogli poznać 
jej funkcjonowanie. W jej wnę-
trzu znajdują się stare urządzenia 
optyczne i elektryczne, a na ścia-
nach wiszą fotografie najpiękniej-
szych latarń świata.

Urządzeniem, które wzbu-
dza największe zainteresowa-
nie turystów, jest kula czasu. 
Pierwotnie była to stalowa, 
75-kilogramowa kula – ażuro-
wa bania – o średnicy półtora 
metra. Początkowo, bo w roku 
1876, owa gdańska kula znaj-
dowała się na drewnianej wie-

ży. W XIX wieku takie kule 
umieszczano w najważniej-
szych portach świata. Pierwsza 
z nich powstała w Greenwich 
w Anglii w 1833 roku. Kulę tę 
codziennie tuż przed godziną 12 
podnoszono na szczyt masztu, 
po czym dokładnie w południe, 
tu w Gdańsku na sygnał tele-
graficzny z Królewskiego Ob-
serwatorium Astronomicznego 
w Berlinie, zaczynała spadać. 
Po wynalezieniu radia i upo-
wszechnieniu za jego pomocą 
sygnałów czasu gdańska kula 
stała się bezużyteczna, więc 
usunięto ją w 1929 roku. Po-
nownie pojawiła się tam w 2008 
roku. Po rekonstrukcji pokazuje 
czas o pełnych godzinach: 12, 
14, 16, 18, z dokładnością co 
do jednej sekundy kumulowa-
nego błędu na 200 tysięcy lat. 
Jest unikatowa, bo ażurowa, jak 
ta pierwotna. Spada z wysoko-
ści 3,2 metra na sygnał radiowy 
z Europejskiej Centrali Czasu 
w Meinflingen koło Frankfurtu
nad Menem w Niemczech.

Dzisiaj w latarni znajduje się 
muzeum. W sezonie letnim moż-
na ją zwiedzać codziennie.

Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Latarnia morska w Nowym Porcie.

Zwieńczenie wieży z kulą 
czasu.

Urządzenia świetlne.


