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Pracownicy Eurobanku 
zasługują na więcej!
15 maja „Solidarność” z Eurobanku prze-
prowadziła pikietę przed siedzibą polskiego 
oddziału Societe Generale w Warszawie. 
Pracownicy skarżą się na złe warunki pracy, 
brak dialogu społecznego oraz dyskryminację 
ze względu na przynależność do związku za-
wodowego. W pikiecie oprócz pracowników 
Eurobanku, którzy przyjechali do Warszawy z 
różnych części kraju, uczestniczyli związkowcy 
z innych banków oraz przedstawiciele UNI 
Global Finance, światowej konfederacji 
związków zawodowych z sektora finansów
i ubezpieczeń. Żaden przedstawiciel Societe 
Generale, właściciela Eurobanku, nie wyszedł 
do protestujących. Pracownicy Eurobanku 
skarżą się m.in. na niskie wynagrodzenia oraz 
złe warunki pracy. Wskazują, że ze względu 
na zbyt małą liczbę pracowników pracują 
często po 10-13 godzin dziennie. Podkreślają, 
że przeciążenie obowiązkami powoduje 
ogromną rotację personelu. Średni staż pracy 
zatrudnionych w Eurobanku to zaledwie 34 
miesiące. 8 maja organizacja związkowa „So-
lidarności” w Eurobanku złożyła doniesienie 
do prokuratury o możliwości popełnienia 
przestępstwa przez zarząd. W ocenie związ-
kowców pracodawca utrudnia działalność 
związkową w firmie i dyskryminuje pracowni-
ków należących do „Solidarności”.

Duszpasterze ludzi pracy w 
Szczyrku
Ponad dwudziestu kapłanów z całej Polski 
uczestniczyło w trzydniowym modlitew-
nym spotkaniu duszpasterzy ludzi pracy w 
Szczyrku. Rozpoczęło się ono 26 kwietnia 
mszą świętą, którą w sanktuarium Matki 
Bożej Królowej Polski koncelebrowali wszyscy 
kapłani pod przewodnictwem arcybiskupa 
Józefa Kupnego, krajowego duszpasterza 
ludzi pracy. Organizatorem spotkania była 
podbeskidzka „Solidarność” i duszpasterz lu-
dzi pracy diecezji bielsko-żywieckiej ks. prałat 
Józef Oleszko. We mszy świętej wzięli udział 
także przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” Piotr Duda oraz reprezentanci 
regionów Podbeskidzie i Częstochowa.

Doradca emerytalny w ZUS
Na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych pojawiła się informacja o roz-
poczęciu już pilotażowego projektu doradcy 
emerytalnego w związku z wchodzącymi w 
życie od 1 październiku 2017 roku przepisami 
obniżającymi wiek emerytalny kobiet do 60 
lat i mężczyzn do 65 lat i szacunkami, że 
„przybędzie około 331 tysięcy osób, które 
będą mogły przejść na emeryturę”.
W ZUS w II Oddziale w Warszawie i Oddziale 
w Zabrzu oraz jednostkach podległych tym 
oddziałom (w sumie 10 placówek) dorad-
ca, jak napisano w komunikacie, „wyjaśni 
klientom – potencjalnym emerytom – od 
czego zależy wysokość emerytury, a dodat-
kowo wyliczy w kalkulatorze emerytalnym 
wysokość prognozowanego świadczenia w 
zależności od wskazanego przez klienta mo-
mentu zakończenia aktywności zawodowej. 
Tym samym pośrednio doradcy podpowie-
dzą, kiedy warto skorzystać z uprawnień 
emerytalnych, tak by cieszyć się z wyższego 
świadczenia. Decyzję w tej sprawie podejmie 
już sam klient”.

Wzmocnienie ochrony 
pracowników tymczasowych
6 maja prezydent podpisał ustawę zmienia-
jącą ustawę o zatrudnianiu pracowników 
tymczasowych. Zmiany głównie wchodzą w 
życie od 1 czerwca tego roku. Mają na celu 
wzmocnienie ochrony pracowników tymcza-
sowych oraz wyeliminowanie patologicznych 
praktyk. Do najistotniejszych zmian należą 
ograniczenia w zakresie stosowania umów 
cywilnoprawnych, wyłączenie możliwości 
kierowania tego samego pracownika do tego 
samego pracodawcy użytkownika poprzez 
różne agencje pracy tymczasowej (art. 20) czy 
też ochrona pracownic tymczasowych w cią-
ży. Doprecyzowano przepisy dotyczące prac, 
których nie można powierzać pracownikom 
tymczasowym. Chodzi o wykonywanie tego 
samego rodzaju pracy, którą wcześniej wyko-
nywał pracownik zatrudniony bezpośrednio 
przez ostatnie 3 miesiące, a który został 
zwolniony przez pracodawcę użytkownika z 
przyczyn od niego niezależnych. Dodatkowe 
ograniczenie, które zostało do przepisu 
wprowadzone polega na tym, że taka praca 
nie będzie mogła być wykonywana w jakiej-
kolwiek jednostce organizacyjnej pracodawcy 
użytkownika położonej w gminie, w której 
znajduje się lub znajdowała jednostka orga-
nizacyjna, w której zatrudniony był zwolniony 
pracownik.

Żłobek to nie przechowalnia
„Solidarność” pozytywnie ocenia działania rzą-
du zmierzające do zwiększenia liczby żłobków, 
ale nie zgadza się na obniżanie standardów. 
Żłobek to nie przechowalnia i nie ma zgody na 
zmniejszenie liczby opiekunów oraz ogranicze-
nie liczby sal – ocenia w swoim stanowisku 
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-
ność”. „Zwiększe ie liczby dzieci pod opieką 
wychowawcy, zwiększa nie tylko obciążenie 
pracownika, ale jednocześnie obniża poczucie 
bezpieczeństwa jego podopiecznego. Dzieci 
w tej grupie wiekowej mają bardzo duże oraz 
specyficzne potrzeby rozwojowe. Konieczność
nauki dzieci samodzielności i samoobsługi, 
kontroli potrzeb fizjologicznych, umiejętności
panowania przez dziecko nad emocjami, 
wymaga bardzo często indywidualnego 
podejścia w zależności m.in. od wieku dziecka” 
– czytamy w opinii. (Więcej – str. 14).

Podwyżki wynagrodzeń  
w Poczcie Polskiej!
Wynagrodzenia zasadnicze w Poczcie Polskiej 
wzrosną o 150 zł brutto – to najważniejszy 
zapis porozumienia wynegocjowanego 
z pracodawcą przez zakładowe organiza-
cje związkowe. „Solidarność” podpisała 
dokument 23 maja. Podwyżki wejdą w życie 
1 czerwca. W ocenie przewodniczącego 
„Solidarności” w Poczcie Polskiej Bogumiła 
Nowickiego porozumienie jest korzystne 
dla pracowników firmy i nie doprowadzi do
zwiększenia dysproporcji płacowych. Podczas 
negocjacji „S” sprzeciwiała się podwyżkom 
procentowym, argumentując, że najwięcej zy-
skaliby na nich ci pracownicy, którzy zarabiają 
najlepiej. W sumie z pochodnymi wynagro-
dzenia pracowników PP wzrosną średnio 
o około 187 zł brutto. Podwyżki otrzyma 
zdecydowana większość osób zatrudnionych 
w PP. Wyjątkiem jest kadra dyrektorska, która 
nie zostanie objęta zapisami porozumienia. 
Jest to niespełna 300 osób o najwyższych 
zarobkach spośród ponad 73-tysięcznej załogi 
firmy. Pracownicy przebywający obecnie na

urlopach zdrowotnych, macierzyńskich i wy-
chowawczych dostaną podwyżki po powrocie 
do pracy.

XV Forum Prawników 
Związkowych
23-25 maja prawnicy, reprezentujący regiony 
NSZZ „Solidarność”, wzięli udział w XV Forum 
Prawników Związkowych organizowanym 
przez Biuro Eksperckie, Dialogu i Polityki Spo-
łecznej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 
W pierwszym dniu  w programie znalazły 
się dwa bloki tematyczne: zabezpieczenie 
w prawie pracy oraz art. 35 ustawy o związ-
kach zawodowych a  działania organów 
państwa. Następny dzień poświęcony został 
omówieniu przez dr Magdalenę Rycak oraz 
dr. Waldemara Uziaka tematyki ochrony 
życia rodzinnego i zagadnieniom czasu pracy 
w kontekście pracy związkowej.

Pikieta pracowników 
Praktikera

Pracownicy Praktiker Polska pikietowali 22 
maja przed siedzibą spółki w Dąbrowie 
Górniczej. Ostatnie wynagrodzenia otrzymali 
pod koniec marca. Nie dostali też wypowie-
dzeń ani świadectw pracy, co pozwoliłoby 
im szukać nowego zatrudnienia.  W akcji 
protestacyjnej uczestniczyli pracownicy m.in. 
z marketów w Bytomiu, Czeladzi i Zabrzu. 
Byli ubrani w swoje robocze stroje – koszulki 
i bluzy z logo Praktikera. Przywieźli transpa-
renty: „Żądamy płacy i świadectwa pracy”, 
„Karty, raty i rabaty, tylko nie ma na wypłaty”, 
„Praktiker wczoraj dla zaradnych, dzisiaj tylko 
dla bezradnych”.  
– Po raz pierwszy od czasu transformacji 
mamy do czynienia w handlu z sytuacją, że 
duża sieć handlowa nie wypłaca pracowni-
kom wynagrodzeń, a jednocześnie nie daje 
im możliwości znalezienia innej pracy. To 
skandal i łamanie prawa. Żądamy, aby prawo 
w Polsce było przestrzegane – mówił podczas 
demonstracji Alfred Bujara, przewodniczący 
Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu 
i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”.

Ruszyła kampania 
„Godny Wybór”

– Rzeczywiste znaczenie ma nie tyle usta-
wowy wiek emerytalny, co efektywny wiek 
przejścia na emeryturę, który jest kwestią 
indywidualną, dlatego ludzie powinni mieć 
wybór, kiedy zakończą aktywność zawodową 
- powiedział prezydent Andrzej Duda.
11 maja prezydent razem z minister rodziny, 
pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską 
i przewodniczącym KK NSZZ „Solidarność” 
Piotrem Dudą rozpoczął kampanię społeczno-

-informacyjną „Godny Wybór”. Przywró-
cenie wieku emerytalnego”. Jej celem jest 
uświadomienie obywatelom, że przejście na 
emeryturę jest prawem, a nie obowiązkiem, 
oraz podkreślenie braku zagrożeń w związku 
z obniżeniem wieku emerytalnego. (Wiek 
emerytalny po nowemu, str. 12).

Zmarł Tadeusz Jedynak

Sygnatariusz Porozumienia Jastrzębskiego, 
jeden z przywódców strajku w kopalni 
„Manifest Lipcowy” w1980 r., działacz NSZZ 
„S”, uczestnik opozycji antykomunistycznej, 
w stanie wojennym internowany i zwolniony 
z pracy zmarł 31 maja 2017 roku. Dwukrotnie 
został posłem: w 1991 r. z listy „Solidarności” 
i w roku 1993 z listy Unii Pracy. Za działalność 
opozycyjną odznaczony w 1988 roku przez 
Prezydenta RP na Uchodźstwie Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz 
w 2006 r. Krzyżem Komandorskim. Przez kilka 
ostatnich miesięcy walczył z chorobą, w lutym 
tego roku przeszedł skomplikowaną operację. 

Dzień Archiwów w Sali BHP
Międzynarodowy Dzień Archiwów przypada 
9 czerwca. Z tej okazji w Muzeum Sali BHP 
Stoczni Gdańskiej zostaną zaprezentowane 
materiały archiwalne dotyczące trzeciej piel-
grzymki Jana Pawła II do Polski w 1987 roku. 
Przedstawione dokumenty, pamiątki i filmy
ukażą papieską wizytę z perspektywy różnych 
środowisk: „Solidarności”, Kościoła i Służby 
Bezpieczeństwa. W dyskusji towarzyszącej 
wystawie udział wezmą przedstawiciele 
Komisji Krajowej NSZZ „S”, Oddziałowego 
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej 
w Gdańsku, Archiwum Państwowego 
w Gdańsku i Video Studio Gdańsk. Organi-
zatorzy zapraszają do Sali BHP 9 czerwca 
w godz. 11–15. 

Co cenią pracownicy?
Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze 
(75 proc.), stabilność zatrudnienia (57 proc.), 
przyjazna atmosfera w miejscu pracy (52 
proc.) oraz rozwój zawodowy (44 proc.) 
– to najważniejsze czynniki, które zdaniem 
pracowników decydują o atrakcyjności 
pracodawcy. Na znaczeniu w istotny sposób 
zyskuje równowaga między pracą a życiem 
prywatnym – wynika z badania Randstad Em-
ployer Brand Research. Pracownicy cenią rów-
nież pracodawców, którzy oferują pracowni-
kom szkolenia, elastyczne formy zatrudnienia 
i dogodną lokalizację miejsca pracy. Okazuje 
się, że pracownicy w różnym wieku i na 
różnym etapie kariery zawodowej posiadają 
zróżnicowane preferencje. Osoby do 25 roku 
życia bardziej niż przyjemną atmosferę w 
pracy cenią sobie możliwość rozwoju zawo-
dowego. Natomiast w wieku od 45 do 65 
lat nad atmosferę przedkładają równowagę 
między pracą a życiem prywatnym.
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W numerze między innymi
Najlepsze organizacje związkowe w Regionie Gdańskim NSZZ 
„Solidarność” zostały nagrodzone i wyróżnione w VI edycji 
konkursu „Razem – bezpieczniej!”.

Doroczne spotkanie Regionu Gdańskiego
za nami, str. 6

Rozmowa z JANUSZEM ŚNIADKIEM, posłem Prawa i Sprawiedli-
wości, byłym przewodniczącym NSZZ „Solidarność”

Wsparcie rodzin i pracowników, str. 8

Państwowa Inspekcja Sanitarna istnieje w Polsce od prawie stu 
lat. Jednym z organów terenowych jest Wojewódzka Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku, podlegająca od kilku 
lat jednocześnie Ministerstwu Zdrowia i wojewodzie. Przy 
gdańskiej WSSE funkcjonuje Komisja Międzyzakładowa NSZZ 
„Solidarność”.

Po co nam sanepid?, str. 9

Po prawie pięciu latach funkcjonowania ustawy, uchwalonej 
przez koalicję PO-PSL, wydłużającej do 67 lat wiek emerytalny, 
1 października br. przywrócony zostanie wiek emerytalny 
– 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. 

Wiek emerytalny po nowemu, str. 12

Okolice Trójmiasta są przysłowiowym rajem dla turystów, 
zwłaszcza tych kochających przyrodę. Chyba najpiękniejszym 
miejscem jest Jar Rzeki Raduni, objęty co prawda ścisłą ochroną, 
ale z wytyczonym pieszym szlakiem, pełnym przeszkód. 

Rowerem, kajakiem, pieszo..., str. 19

Pożegnanie stoczniowca

5 maja w kościele Matki Bożej Fatimskiej 
w Gdańsku pożegnaliśmy śp. Alojzego 
Szablewskiego. Koncelebrowanej mszy 
żałobnej przewodził ks. abp Sławoj Leszek 
Głódź. W ostatniej drodze związkowcowi 
towarzyszyli koledzy ze Stoczni Gdańskiej, 
przedstawiciele administracji, samorządowcy 
i parlamentarzyści w asyście marynarzy z 
Kompanii Honorowej.  „Żegnamy wielkiego 
patriotę, zasłużonego działacza społecznego i 
politycznego, człowieka, który ze wszystkich sił 
służył wolności” – napisał prezydent Andrzej 
Duda. Alojzy Szablewski, projektant w Biurze 
Projektowo-Konstrukcyjnym Stoczni Gdańskiej, 
uczestnik protestów w 1970, 1976, 1980 i 
1988 r., związkowiec, poseł w latach 1991-93, 
spoczął na cmentarzu w Gdańsku Oliwie.

O rotmistrzu Witoldzie 
Pileckim w Sali BHP 

12 maja w sali BHP Stoczni Gdańskiej otwarta 
została wystawa pt. „Rotmistrz Witold Pilecki 
– żołnierz niezłomny”. Jej inicjatorką jest 
europoseł Anna Fotyga, była minister spraw za-
granicznych. Dwa dni później odbył się Gdański 
Marsz Rotmistrza Pileckiego, który rozpoczęła 
msza święta odprawiona w bazylice św. Brygi-
dy. Następnie jego uczestnicy przemaszerowali 
ulicami starówki. 

Ośmiu Wspaniałych
9 maja w siedzibie Rady Miasta Gdańska odbyła 
się gala wręczenia nagród laureatom XVIII 
edycji konkursu nastolatków „Ośmiu Wspania-
łych”. Ideą konkursu jest propagowanie wśród 
młodzieży postaw prospołecznych i szlachetnej 
działalności na rzecz potrzebujących.
W tym roku laureatami konkursu „Ośmiu 
Wspaniałych” zostali: Magdalena Chełmińska 
– XIX LO, Paulina Chmielewska – Gimnazjum 
nr 8, Kaja Górska – Gimnazjum nr 27, Hanna 
Łosińska – reprezentantka Gdańska w elimi-
nacjach ogólnopolskich, Kornel Miszk – VII LO, 
Kamila Narkiewicz – Zespół Szkół Specjalnych nr 
1, Beata Roman – V LO, Sandra Wróbel – IV LO. 

ZRG: co z przemysłem 
stoczniowym?
Nowelizacja ustawy dotyczącej osób represjono-
wanych, projekt tzw. „Konstytucji biznesu”, 
a przede wszystkim sytuacja przemysłu stocz-
niowego były tematami spotkania z posłem 
Januszem Śniadkiem, które rozpoczęło posie-
dzenie Zarządu Regionu Gdańskiego 8 maja 
w siedzibie „Solidarności”. Były przewodniczący 
NSZZ „Solidarność”, a obecnie poseł PiS, przed-
stawił przebieg prac nad zmianami w ustawie 
o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz 
osobach represjonowanych z powodów poli-

tycznych. Ustawa ma charakter socjalny, a kry-
teria uprawniające do świadczeń są na bardzo 
niskim poziomie, tak więc ze wsparcia korzysta 
tylko kilkaset osób. Środowisko dawnych opozy-
cjonistów chciałoby, aby ustawa miała charakter 
„godnościowy” i niepotrzebne byłyby kryteria 
dochodowe, by z niej skorzystać. 
Na posiedzeniu ZRG największą dyskusję 
wywołał jednak temat przemysłu stoczniowego. 
Pomorskich związkowców branży okrętowej 
niepokoi kierunek działań zmierzających do 
naprawy polskiego przemysłu stoczniowego.
– Istnieje ryzyko, że odbudowa przemysłu okrę-
towego będzie się odbywać na złych podsta-
wach – mówił Mirosław Piórek, przewodniczący 
Krajowej Sekcji Przemysłu Okrętowego NSZZ 
„Solidarność”. Związkowcy przestrzegają przed 
wzmacnianiem branży stoczniowej tylko w 
jednym regionie, a ponadto nie powinno mieć 
miejsca wspomaganie publicznymi pieniędzmi 
firm, które zatrudniają pracowników na umowy 
śmieciowe lub samozatrudnienie, czy korzysta-
jących z zagranicznych biur konstrukcyjnych. 

Najniższa stopa bezrobocia 
od powstania województwa 
pomorskiego
W województwie pomorskim na koniec 
kwietnia br. było 58,2 tys. zarejestrowanych 
osób bezrobotnych. Jest to najmniejszy 
wskaźnik od czasu jego utworzenia. Zaczyna 
się rynek pracy pracownika. W stosunku do 
marca 2017 r. odnotowano zatem spadek 
liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 5,9 
proc. (tj. o 3,6 tys. osób). To efekt startu prac 
sezonowych. Spadek liczby bezrobotnych 
odnotowano we wszystkich powiatach 
województwa pomorskiego – największy w 
powiecie lęborskim – o 9,9 proc. i nowo-
dworskim – o 9,8 proc. (po 200 osób).

Gdańscy nauczyciele 
z „Solidarności” o pobiciu 
gimnazjalistki
Prezydium Komisji Międzyzakładowej 
Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” w Gdańsku sprzeciwia się 
medialnej nagonce na szkoły, z których 
pochodzą uczniowie uczestniczący w zajściu 
w gimnazjum na Chełmie.
„Z medialnych doniesień można odnieść wra-
żenie, że wszystkiemu winna jest szkoła i na-
uczyciele, tymczasem zabrano pedagogom 
skuteczne narzędzia wychowawcze. Od lat 
naruszano równowagę pomiędzy obowiąz-
kami uczniów a ich prawami. Podważany jest 
autorytet nauczycieli. Szkoła obarczana jest 
winą za trudności wychowawcze i agresywne 
zachowania uczniów. Chcemy przypomnieć, 
że głównie dom i rodzice są odpowiedzialni 
za wychowanie swoich dzieci. Szkoła z nimi 
współpracuje i ich w tym wspomaga. W 
przypadku rodzin dysfunkcyjnych pomocą 
służy też Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i 
inne instytucje wspomagające” – czytamy w 
przyjętym stanowisku. 
Gdańska oświatowa „Solidarność” apeluje do 
„środków masowego przekazu o rzetelne infor-
mowanie, zaprzestanie eskalowania problemu, 
o nienakłanianie w nachalny sposób uczniów i 
rodziców do udzielania komentarzy. Apelujemy, 
aby nie przeszkadzano w pracy szkół, tym 
bardziej że w jednej z nich odbywa się egzamin 
maturalny. Zwracamy się też do osób wypowia-
dających się w sprawie pobicia gimnazjalistki w 
Gdańsku, aby nie opierały swoich opinii tylko na 
niesprawdzonych doniesieniach medialnych”.

Czy warto budować wspólną 
pamięć historyczną Polaków? 
Jak wygrać wojnę o zgodny 

z prawdą historyczną wizerunek 
Polski w Europie? Jakie jest miejsce 
w polskiej polityce historycznej dla 
Żołnierzy Wyklętych, a jakie dla ludzi 
„Solidarności”? Tych tematów do-
tyka m.in. najnowsza książka prof. 
Jana Żaryna „Polska pamięć. O hi-
storii i polityce historycznej”, której 
promocja odbędzie się w poniedzia-
łek, 26 czerwca o godz. 17.30 w sali 
kinowej Muzeum II Wojny Światowej 
(plac Bartoszewskiego 1). W spotka-
niu wezmą udział prof. Jan Żaryn 
i dyrektor muzeum dr Karol Nawroc-
ki. Zapraszamy!

Muzeum II Wojny zaprasza

Paweł Glanert, członek Koła Eme-
rytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” 
Stoczni Gdańskiej i fotograf współpra-
cujący od lat z Regionem Gdańskim 
NSZZ „Solidarność”, został odznaczo-
ny Krzyżem Wolności i Solidarności. 
Uroczystość wręczenia odznaczeń 16 
działaczom „S” odbyła się 23 maja 
2017 r. w Słupsku.

Krzyż Wolności i Solidarności 
nadawany jest przez prezydenta RP, 
na wniosek prezesa Instytutu Pamięci 
Narodowej, działaczom opozycji wo-
bec dyktatury komunistycznej, za dzia-
łalność na rzecz odzyskania przez Pol-
skę niepodległości i suwerenności lub 
respektowanie praw człowieka w PRL.

Paweł Glanert jako pracownik Stocz-
ni Gdańskiej brał udział m.in. w prote-
ście w grudniu 1970 roku. W sierpniu 
1980 r. uczestniczył w historycznym 
strajku, do NSZZ „Solidarność” należy 

Paweł Glanert uhonorowany

od początku powstania Związku w 1980 
roku. Jako fotograf dokumentował m.in. 
protesty społeczne w okresie stanu wo-
jennego i współorganizował Agencję 
Fotograficzną przy Komisji Zakładowej 
NSZZ „S” w Stoczni Gdańskiej. 

Muzeum II Wojny zapraszaMuzeum II Wojny zaprasza
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Totalna opozycja próbuje totalnie zakrzyczeć pozytywne dane płynące 
z gospodarki i rynku pracy. Po względnie udanym zamknięciu roku 
ubiegłego (nieco niższy PKB, ale również niższy od planowanego 
deficyt budżetowy czy wyższe wpływy) pierwsze miesiące 2017 roku 
przyniosły bardzo pozytywne informacje. Dużo wyższe wpływy z 
VAT-u spowodowały, że pierwsze cztery miesiące zamknęliśmy nie-
mal bez korzystania z zakładanego w budżecie na ten rok deficytu. 
Mało tego – wyraźnie przyspieszył wzrost PKB, osiągając 4 proc. rok 
do roku. Stało się to, co zapowiadali rządzący – rośnie popyt, rośnie 
produkcja, rośnie zatrudnienie, rosną płace. Ważnym efektem tego 
pozytywnego domina jest rekordowo niskie bezrobocie na poziomie 
7,7 proc.,  a wg definicji Eurostatu – nawet 5,4 proc. (nie biorąc się 
pod uwagę osób, które nie poszukują pracy). Liczba bezrobotnych 
w ciągu roku spadła o niemal 40 proc.! W pierwszym kwartale 2016 
było blisko 1,5 mln osób bez pracy, a w pierwszym kwartale roku 
bieżącego – 926 tysięcy. Nieźle wypada Gdańsk – 3,6 proc. bezrobo-
cia, ale to dwa razy więcej niż w rekordowym Poznaniu, gdzie stopa 
bezrobocia spadła poniżej 2 proc. Taka sytuacja skutkuje również 
stałym wzrostem wynagrodzeń – średnia w sferze przedsiębiorstw 
w kwietniu wyniosła 4489 zł i była o 4,1 proc. wyższa niż rok temu. 
Program 500+ daje wymierne efekty – rodzi się więcej dzieci, a wy-
dawane pieniądze napędzają tzw. popyt wewnętrzny. 

I co? I nic! Totalna opozycja dalej jeździ po kraju i po zaprzy-
jaźnionych mediach i wieszczy, że gospodarka padnie, budżet się 
zawali, wiek emerytalny trzeba podnieść, a program 500+ wyrzucić 
do kosza. Tak, tak – te dwa ostatnie postulaty to niedawne propozycje 
dla społeczeństwa ze strony tonącej Nowoczesnej. Przypominam, że 
pierwsza propozycja ustawowa zgłoszona przez tę nowoczesną partię 
dotyczyła radykalnego ograniczenia uprawnień związków zawodo-
wych. Dziś – jak sądzę u schyłku swego istnienia – partia Ryszarda 
Petru proponuje, żeby program 500+ zastąpić ulgami podatkowymi 
na dziecko – do 3 tysięcy. A więc – dodają światli działacze – rodzina 
z trójką dzieci mogłaby zyskać aż 9 tysięcy, odpisując je od podatku. 
Jednego jednak nie zauważają – żeby móc odpisać, trzeba być zo-
bowiązanym do zapłaty takiego podatku. W praktyce ta propozycja 
jest więc propozycją dla rodzin co najmniej średnio uposażonych. 
A biedni – na mirabelki i szczaw, jak powiadał coraz rzadziej ogląda-
ny w telewizyjnych okienkach klasyk Stefan. Dziś słabo sytuowana 
rodzina z trójką dzieci w ramach 500+ dostaje rocznie 12 tysięcy 
zł i wreszcie ma możliwość godnie żyć. A potencjalna inwestycja 
w dzieci, ich wszechstronne wykształcenie, zwróci się w przyszłości. 
Przysłowiowym strzałem w stopę jest także propozycja wydłużenia 
wieku emerytalnego. Nie uwzględnia ona bowiem podstawowej za-
sady – dobrowolności wyboru. Mówili o tym na nadzwyczajnym 
posiedzeniu Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” przedstawi-
ciele rządu i prezydenta RP. W tym przypadku problem tkwi w czym 
innym – to pracodawcy najczęściej nie chcą, by osoby z nabytymi 
prawami do emerytury pozostawały na rynku pracy. Szczególnie do-
tyczy to zawodów wymagających większej sprawności manualnej. 
Dlatego organizacje pracodawców jedną ręką głosują za wydłużeniem 
wieku emerytalnego, a drugą – za jednoczesnym skróceniem okre-
su ochrony przed zwolnieniem. Zasadne więc było podnoszenie na 
wspomnianym spotkaniu w Gdańsku zarówno możliwości odejścia 
na emeryturę po określonym czasie pracy z przyczyn zdrowotnych, 
które jednak nie dają jeszcze prawa do renty, ale także opracowanie 
systemu zachęt dla pracodawców, którzy np. wyznaczą zawczasu tzw. 
ścieżki kariery pracowników niemogących z oczywistych względów 
w starszym wieku w pełni efektywnie wykonywać swoich pracowni-
czych obowiązków. Ale to temat na osobną dyskusję.

I na koniec jeszcze jedno – oto w maju spokojnie, właściwie 
bez rozgłosu, osunął się pod wodę jeszcze niedawno nagłaśnia-
ny wszem i wobec okręt flagowy totalnej opozycji pn. „Mateusz 
Kijowski”. Ot, a kilka miesięcy temu, zawłaszczając nie swoje 
emblematy, kodowcy mianowali się drugą „Solidarnością”. Tak 
się kończy wszystko, co zaczyna być budowane na siłę i od góry. 
Nie będzie tak, jak było, i już!

Jacek Rybicki

Nie będzie tak, 
jak było Obrady prowadził kierują-

cy w tym roku pracami 
WRDS przewodniczący 

Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” Krzysztof 
Dośla. Obecni byli m.in. woje-
woda pomorski Dariusz Drelich, 
przedstawiciele pracodawców, 
samorządów, urzędów pracy, 
policji. Związek reprezentowali 
sekretarz Prezydium ZRG NSZZ 
„S” Bogdan Olszewski i Zbi-
gniew Koban, przewodniczący 
podregionu „S” w Kwidzynie. 
Jednym z gości spotkania był 
Wojciech Książek, przewod-
niczący Sekcji Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „S” Regionu 
Gdańskiego.

Członkowie Wojewódzkiej 
Rady Dialogu Społecznego 
przyjęli stanowisko, w którym 
podkreślili, że wobec aktualnych 
trendów na rynku pracy i rosną-
cego popytu na pracowników w 
województwie pomorskim jed-
nym z najważniejszych wyzwań 
jest wypracowanie i wdrożenie, 
zgodnie z zapisami Strategii 
Rozwoju Województwa Pomor-
skiego 2020, regionalnego sys-
temu poradnictwa zawodowego. 
Powinien być to system dający 
satysfakcję zarówno pracodaw-
com, jak i pracownikom.

– Kluczowe jest wprowadze-
nie poradnictwa zawodowego w 
szkołach, na poziomie siódmej i 
ósmej klasy nowej szkoły pod-
stawowej. Od dobrego wyboru 
szkoły średniej i drogi życio-
wej na tym etapie, dopasowa-
nia oczekiwań młodych ludzi 
do uwarunkowań rynku pracy, 
zależy ich późniejsza kariera 

WRDS: poradnictwo 
zawodowe niezbędne 

Sprawy oświaty, w tym poradnictwa zawodowego i przygo-
towania sieci szkół na Pomorzu do nowego ustroju szkolne-
go, zdominowały posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego w Gdańsku, które odbyło się 25 maja 2017 r. w 
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

zawodowa – podkreślił podczas 
dyskusji Wojciech Książek z 
oświatowej „S”.

W stanowisku WRDS za-
znaczono, że regionalny system 
poradnictwa zawodowego na 
Pomorzu powinien obejmować 
doradztwo edukacyjno-zawodo-
we (realizowane przez system 
oświaty) i doradztwo zawodo-
we (realizowane przez instytucje 
rynku pracy, m.in. powiatowe 
urzędy pracy).

Zmiany w oświacie

Pomorska kurator oświaty 
Monika Kończyk przedstawiła 
informację nt. sieci szkół na Po-
morzu w świetle zmian w sys-
temie oświaty. Do końca marca 
wszystkie samorządy miały obo-
wiązek podjąć prawnie uchwały 
dopasowujące sieć szkół do no-
wych przepisów. Tam, gdzie tak 
się nie stało (na Pomorzu w gmi-
nie Gardeja i powiecie kwidzyń-
skim), z mocy prawa gimnazja 
zostaną automatycznie włączone 
do nowych szkół podstawowych 
jako oddziały gimnazjalne, a za-
sadnicze szkoły zawodowe zo-
staną przekształcone w szkoły 
branżowe I stopnia. W związku 
z reformą oświaty w wojewódz-
twie nie zostanie zlikwidowana 
żadna szkoła – 59 ulegnie wy-
gaszeniu, a ponad 300 będzie 
przekształconych bądź włączo-
nych do innych placówek.

Pomorska kurator oświaty 
poinformowała też, że na Po-
morzu liczba etatów w oświacie 
nie zostanie zmniejszona. O ile 
w Europie na jednego nauczy-

ciela przypada 17-19 uczniów, 
a średnia w całej Polsce wynosi 
12-14, to na Pomorzu jest to za-
ledwie 8 uczniów. 

Komunikacja i praca

Członkowie WRDS przyjęli 
również stanowisko w sprawie 
oceny dostępności komunikacyj-
nej województwa pomorskiego. 
Ten temat był omawiany na 
jednym z poprzednich posie-
dzeń rady. WRDS pozytywnie 
oceniła komunikację kolejową 
w regionie, mimo że wciąż ist-
nieją rejony, głównie w zachod-
niej części województwa, które 
wymagają dalszych inwestycji w 
infrastrukturę kolejową. Dotyczy 
to także dostępności do portów.

Ponadto w opinii członków 
WRDS samorządy aglomeracji 
trójmiejskiej powinny w więk-
szym stopniu zaangażować 
się w funkcjonowanie PKP 
Szybkiej Kolei Miejskiej. Rada 
podkreśliła również, że prioryte-
towe znaczenie dla harmonijne-
go i zrównoważonego rozwoju 
województwa pomorskiego ma 
budowa drogi ekspresowej S6. 
Członkowie rady zaapelowali 
o pilne rozpoczęcie prac nad tą 
inwestycją.

Kolejnymi tematami majo-
wego posiedzenia WRDS była 
informacja policji nt. zagro-
żenia przestępczością handlu 
ludźmi na terenie Pomorza oraz 
informacja Wojewódzkiej Rady 
Rynku Pracy ws. planowanej 
reformy funkcjonowania urzę-
dów pracy. Następne spotka-
nie WRDS w czerwcu będzie 
poświęcone sytuacji w służbie 
zdrowia, przede wszystkim lecz-
nictwu otwartemu i zamknięte-
mu na Pomorzu.

(ach)

Żółtą kartkę od NSZZ 
„Solidarność” otrzyma-
ła Dyrekcja Rozbudowy 

Miasta Gdańska. Ostrzeżenie 
jest związane z przetargiem 
nieograniczonym na „Budowę 
oświetlenia fragmentu ul. Bro-
niewskiego ul. Dunikowskiego, 
ul. Gałczyńskiego, ul. Krasic-
kiego , fragmentu ul. Łozy nr 
5, 9, 17” w Gdańsku w ramach 
programu „Jaśniejszy Gdańsk” 
oraz innymi przetargami przy-
gotowanymi przez Dyrekcję 
Rozbudowy Miasta Gdańska. 
„Solidarność” zwraca uwagę na 
potrzebę zmiany dokumentacji 
przetargowej i dostosowania 
jej do obecnie obowiązujących 

przepisów w celu uwzględnie-
nia wymogu zatrudniania przez 
wykonawcę lub podwykonaw-
cę pracowników na podstawie 
umowy o pracę. To kolejna żół-
ta kartka dla miasta Gdańska . 
Pierwsza kartka z 25 listopada 
2015 r. również dotyczyła robót 
budowlanych.

Akcję przyznawania sym-
bolicznych żółtych kartek 
prowadzi od lipca 2015 roku 
Prezydium Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”.

– Piętnowane są szczególnie 
rażące rozstrzygnięcia przetar-
gów w systemie zamówień pu-
blicznych. Obserwujemy rynek, 
szczególnie w sektorze ochrony, 

sprzątania, usług budowlanych, 
gdzie występuje najwięcej pato-
logii. Opracowaliśmy system żół-
tych kartek dla zamawiających, 
którzy rozstrzygając przetargi 
wybierają oferty z zaniżonymi 
wynagrodzeniami, poniżej wy-
nagrodzenia minimalnego lub 
zamawiających niestosujących 
klauzul społecznych. Informu-
jemy również o tego typu przy-
padkach organy nadrzędne i zało-
życielskie oraz Urząd Zamówień 
Publicznych – wyjaśnia koordy-
nująca projekt Sylwia Szczepań-
ska z Biura Eksperckiego, Dia-
logu i Polityki Społecznej KK 
NSZZ „Solidarność”.

(ach)

Żółta kartka dla Miasta Gdańska
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Wielka Brytania postanowiła przelicytować 
wszystkich i podwyższyła wiek emerytalny 
do wysokości… 96 lat. Ten poziom na razie 
obowiązuje jednak tylko KSIÊCIA EDYN-
BURGA FILIPA, męża brytyjskiej królowej 
EL¯BIETY II. Książę, któremu brakuje 
tylko czterech wiosen do pełnej setki, jesie-
nią przestanie angażować się w jakiekolwiek 
obowiązki publiczne. Nie wiadomo, kiedy na 
emeryturę zamierza przejść królowa Elżbieta II, 
która ukończyła 91 lat. Sądząc po dotychczaso-
wym zaangażowaniu monarchini w królewskie 
obowiązki, które rozpoczęła w… 1952 roku, 
może to być jedyny przypadek, w którym wiek 
emerytalny kobiet będzie wyższy niż mężczyzn. 
A że nie jest to lekka praca najlepiej świadczy 
fakt, że w 2016 roku królowa Elżbieta II miała 
ponad 330 oficjalnych spotkań. Z prostego 
rachunku wynika zatem, że musiała praco-
wać także w niedziele i święta, a to nieładny 
przykład…

Poselski grosz
Ze świata wyższych sfer zejdźmy na ziemię, 
a właściwie nawet niżej, tam, gdzie w dno 
puka się od dołu. Poseł Platformy Antyobywa-
telskiej RAFA£ TRZASKOWSKI, dawniej 
„mynyster” i deputowany do Parlamentu 
Europejskiego, gdzie zarabia się w setkach 
tysięcy euro, pochylił się nad losem obywateli. 
A konkretnie biednej warszawskiej emerytki, 
która poprosiła go o datek na leki. Trzaskowski 
oczywiście podzielił się swoimi ciężko zaro-
bionymi pieniędzmi. Dał kobiecie… 20 groszy. 
Słownie: dwadzieścia groszy. Hm, co jak co, ale 
to chyba nie był „wdowi grosz”.

Centuœ
W sumie to Trzaskowskiemu nie ma się co dziwić. 
Chociaż to warszawiak, w ostatnich wyborach 
startował z Krakowa, w kampanii udowadniając, 
jaki to z niego krakus. A krakusy to, wiadomo, 
centusie. Ale chyba nie aż tak bezczelni. Swoją 
drogą, okazało się, że chwilę wcześniej nasz cen-
tuś kupił w modnej warszawskiej cukierni cztery 
ciastka za kwotę 44 złotych. Wychodzi po 11 
zeta za ciastko. Jeśli to były pączki, musiały być 
nieźle nadziane. W przeciwieństwie do Trzaskow-
skiego, który jest beznadziejny.

(O)pole!
Salonowi artyści hurtem zrezygnowali z udzia-
łu w festiwalu piosenki w Opolu, rzekomo 
w geście solidarności z KAYAH, której występ 
na tej imprezie miał zablokować sam prezes 
TVP JACEK KURSKI. Opozycyjne wobec 
rządu media zrobiły z tego aferę większą niż 
wszystkie afery PO-PSL razem wzięte (a nieła-
two to przebić). Do tego wielkiego protestu, 
w obronie demokracji oczywiście, przystąpił 

także prezydent Opola ARKADIUSZ WI-
ŒNIEWSKI, który zerwał z TVP umowę na 
organizację festiwalu. I tu dochodzimy do kwe-
stii zasadniczej. Otóż ani Kurski, ani nikt inny 
Kayah występu w Opolu nie zabronił. Wyszła 
wiocha, czyli (o)pole.

Kariera spod
PZPR-a
Swoją drogą dziwne, że wielu z obecnych 
obrońców demokracji ze sceny przez pierw-
szy rok rządów PiS nie gardziło zleceniami ze 
strony TVP. Tym bardziej że i wcześniej raczej 
nie patrzyli na kolor władzy, pod której rząda-
mi przyszło im występować. Żeby nie szukać 
daleko, niejaka KATARZYNA SZCZOT 
– czyli ta sama Kayah, od której ruszyła cała 
lawiną – swoją zawrotną karierę rozpoczęła w 
roku 1984 (pewnie czekała, aż skończy się stan 
wojenny), a w Opolu wystąpiła po raz pierwszy 
w 1988 roku. W tym samym roku wystąpiła 
na… Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej 
Górze. Oj, chyba to nie politycy PiS ustalali 
wtedy listę wykonawców i repertuar…

Opole niejedno
ma imiê
Wspomniany prezydent Opola ARKADIUSZ 
WIŒNIEWSKI, obrażając się na TVP, strzelił 
chyba gola samobójczego mieszkańcom i przed-
siębiorcom z zarządzanego przez siebie miasta, 
dla których festiwal był okazją do wyjątkowego 
zarobku. Opole chce teraz samo zorganizować 
festiwal, a TVP szuka nowej lokalizacji dla swojej 
imprezy. Może Opole Lubelskie albo Opole koło 
Zgierza? Najtaniej z pewnością kosztowałby fe-
stiwal w Opolu koło Radzymina, na przedpolach 
Warszawy. A zresztą, wszędzie, byle nie 
w Sopocie. Tu już mamy niejeden festiwal…

Kasta

Sędziowie, adwokaci, radcy prawni – jed-
nym słowem „elita” – zjechali się na Kongres 
Prawników Polskich. I jak to z „elitami” bywa, 
zachowali się po chamsku. Gdy prezydencki 
minister czytał list od ANDRZEJA DUDY, 
szanowni sędziowie i adwokaci buczeli niczym 
podczas trzecioligowych derbów powiatu. 
A gdy przemawiać zaczął wiceminister sprawie-
dliwości MARCIN WARCHO£, pokazali mu 
te miejsca, gdzie nogi kończą swoją szlachetną 
nazwę, wychodząc z sali. Pozory jednak mylą. 
Minister nazywa się Warchoł, a kulturalny czło-
wiek. Z prawnikami zupełnie odwrotnie. A sam 
kongres najlepiej podsumowała pierwsza prezes 
Sądu Najwyższego MA£GORZATA GERS-
DORF, aspirująca od dawna do roli nowego 
ANDRZEJA RZEPLIÑSKIEGO. – Nie 
jesteśmy żadną mafią – przekonywała pani 
prezes. Uderz w stół, a nożyce się odezwą?

(ach), ilustracje: Dobosz Jan

PYTANIE MIESIĄCA

Jak ocenia Pani/Pan doroczne 
spotkanie podsumowujące 
działalność Związku?

ZENON SKOMPSKI, zastępca 
przewodniczącego Terenowej 
Komisji NSZZ „Solidarność” 
Emerytów i Rencistów Powiatu 
Gdańskiego w Pruszczu Gdańskim

– To czwarte spotkanie, w którym biorę 
udział. Pomysł jest dobry, ale trzeba wziąć 

pod uwagę, że takie spotkania są dobre dla starszych, a w 
Związku potrzeba młodych ludzi. Związek się starzeje. Mamy 
spotkania opłatkowe i wielkanocne, zabawy integracyjne i 
wycieczki. Powinniśmy zastanowić się, jak zachęcić młodych 
ludzi do wstępowania do Związku

MAREK RECLAW, przewodniczący 
Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” w PKP Szybkiej 
Kolei Miejskiej w Trójmieście

– Uważam coroczne spotkania podsumo-
wujące działalność Związku za bardzo dobry 
pomysł. Przyjemnie jest się spotkać w szer-

szym gronie związkowców, wysłuchać zaproszonych gości, 
obejrzeć ciekawy koncert, w tym roku była to prezentacja 
utworów muzyki filmowej. W ramach spotkania odbyła się lo-
teria, z której dochód przeznaczony jest na wsparcie inicjatyw 
Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy. Wylosowałem pamiątkę 
z napisem „Solidarność”. 

DAMIAN JÓŹWIAK, Komisja 
Zakładowa NSZZ „Solidarność” 
w Dovista Polska w Starogardzie 
Gdańskim

– Bardzo dobrze oceniam zarówno tego-
roczne spotkanie, jak i samą ideę. Podoba mi 
się forma spotkań, to, że jest miejsce zarów-

no na część oficjalną, podsumowującą działalność Związku, 
jak i na część artystyczną. Bardzo dobrym pomysłem jest 
koncert muzyki filmowej. Spotkanie na pewno spełnia funk-
cję integrującą, dużo osób się poznaje, można wymienić się 
poglądami na wiele różnych kwestii.

MONIKA STANISŁAWSKA, Komisja 
Oddziałowa NSZZ „Solidarność” 
w Zamet Industry SA (dawny 
Mostostal) w Chojnicach

– Świetnie, że są takie imprezy. Dowiadu-
jemy się o wielu ważnych i nie tylko związ-
kowych sprawach. Możemy poznać innych 

związkowców, wymienić przy okazji doświadczenia i rozwią-
zania wypracowane w różnych zakładach pracy. Część oficjal-
na podsumowuje działania Związku. Dobrym pomysłem jest 
loteria, dzięki której można wesprzeć naszą fundację i przy 
okazji wylosować jakąś pamiątkę.

oprac. Martyna Werra

Czerwiec to ostatni miesiąc przed wakacyjną przerwą, kiedy można 
uzupełnić wiedzę i umiejętności potrzebne działaczom i członkom 
Związku. Dział Szkoleń RG zaplanował następujące szkolenia:
 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 6 czerwca 2017 r. 

(w Gdańsku)
 Szkolenie przewodniczących, 12-14 czerwca 2017 r. (w Jastrzę-

biej Górze)
 Profesjonalizm organizacji związkowej, 12-14 czerwca 2017 r. 

(w Jastrzębiej Górze)
 Szkolenie skarbników organizacji związkowych, 20-21 czerwca 

2017 r. (w Gdańsku)
 Mobbing, 22 czerwca 2017 r. (w Gdańsku).
Szkolenia uwzględniają najnowsze zmiany w przepisach prawa.
Zgłoszenia i pytania proszę kierować na adres e-mail: dzial.szko-
len@solidarnosc.gda.pl lub telefonicznie: 58 305 54 79.

Irena Jenda, kierownik Działu Szkoleń 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 

Szkolenia na czerwiec



6 Nr 6/czerwiec 2017

SPOTKANIE W FILHARMONII

Najlepiej rozwijające się i największe (pod względem  procentowego poziomu uzwiąz-
kowienia w swoich zakładach pracy) organizacje związkowe w Regionie Gdańskim NSZZ 
„Solidarność” zostały nagrodzone i wyróżnione w VI edycji konkursu „Razem – bezpiecz-
niej!” podczas spotkania związkowców i przyjaciół gdańskiej „Solidarności”, które odbyło 
się 11 maja w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance w Gdańsku.

Nagrodzeni w konkursie  
„Razem – Bezpieczniej!”

Organizacja Oddzia-
łowa NSZZ „So-
lidarność” w Cu-

krowni Malbork, należącej 
do Krajowej Spółki Cukro-
wej „Polski Cukier”, została 
wyróżniona za najwyższy 
poziom uzwiązkowienia w 
roku 2016. Na 180 pracowni-
ków do Związku należą tam 
123 osoby, czyli 68 procent 
pracowników. Wyższy po-
ziom uzwiązkowienia wy-
stępuje w Gdańskiej Stoczni 
„Remontowa” im. Józefa 
Piłsudskiego i Fabryce Me-
bli Okrętowych FAMOS w 
Starogardzie Gdańskiem, ale 
działające tam organizacje 
związkowe „S” zostały już 
nagrodzone w poprzednich 
edycjach konkursu „Razem 
– bezpieczniej!”.

Organizacja Zakładowa 
NSZZ „Solidarność” w De-
epwater Container Terminal 
Gdańsk S.A. została nagro-
dzona w kategorii organiza-
cji, które w 2016 r. pozyskały 
najwięcej nowych członków 
Związku. W minionym roku 
w DCT Gdańsk przybyło 88 
związkowców (łącznie jest 
ich 278). W tej samej kate-
gorii została wyróżniona Or-
ganizacja Zakładowa NSZZ 
„Solidarność” w PKP Inter-
city S.A. Zakład Północny w 
Gdyni, która liczy 299 człon-
ków, w tym 64 pozyskanych 
w 2016 roku.

Organizacja Zakładowa 
NSZZ „Solidarność” w Za-
kładzie Utylizacji Odpadów 
Stałych sp. z o.o. w Tcze-
wie to z kolei największa 
organizacja, która powstała 
w 2016 r. Została zareje-
strowana w lipcu i liczy 
już 47 członków. W tej ka-
tegorii wyróżniona została 
organizacja zakładowa z 18 
Wojskowego Oddziału Go-
spodarczego w Wejherowie. 
Tamtejsza „S” powstała w 
październiku i liczy już 41 
członków.

(ach)

Nagroda dla związkowców z Cukrowni Malbork.

Nagroda dla związkowców z DCT.

Nagroda dla związkowców z ZUOS Tczew.

Spotkanie, które w sali fil-
harmonii na gdańskiej 
Ołowiance zgromadziło 

kilkaset osób, było także okazją 
do podsumowania 2016 roku. 
W imieniu Komisji Krajowej 
dokonał tego wiceprzewodni-
czący „Solidarności” Tadeusz 
Majchrowicz, który docenił 
prospołeczne i prozwiązkowe 
działania rządu PiS, m.in. pod-
niesienie pensji minimalnej do 
poziomu wyższego niż wynika 
to z algorytmów Związku. Za-
znaczył jednak, że nie wszystkie 
działania „dobrej zmiany” – na 
przykład w przypadku reformy 
oświaty – są w pełni zrozumiałe. 
Tadeusz Majchrowicz podkreślił, 
że na związkowców z Regionu 
Gdańskiego zawsze można liczyć 
i znajdują się oni w czołówce róż-
nych działań Związku.

Sukcesy gdańskiej „Solidar-
ności” w minionych dwunastu 
miesiącach – m.in. w obszarach 

DOROCZNE SPOTKANIE REGIONU GDAŃSKIEGO ZA NAMI
rozwoju Związku, szkoleń, pro-
jektów europejskich i działań 
prawnych – podsumował prze-
wodniczący Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność” Krzysztof Dośla. 

W tej beczce miodu poja-
wiła się jednak łyżka dziegciu, 
a jest nią trudna sytuacja gospo-
darki morskiej, czyli jednego 
z najważniejszych i najbardziej 
charakterystycznych sektorów 
gospodarki Pomorza. Jak za-
znaczył Krzysztof Dośla, mimo 
różnych zapowiedzi i działań 
rządu w obszarze przemysłu 
stoczniowego, w regionie nie 
widać pozytywnych efektów 
tych działań. Wszystkie stocz-
nie muszą radzić sobie we 
własnym zakresie i przychodzi 
im to z trudem, tymczasem na 
całym świecie standardem jest 
państwowe wsparcie dla prze-
mysłu okrętowego, który jest 
strategiczną gałęzią gospodar-
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– W Regionie Gdańskim w  2016 r. po-
wstało 10 nowych organizacji związkowych. 
To oznacza stabilizację,  a nawet wzrost 
liczby członków Związku. Nowi członkowie 
przybywają również w organizacjach już 
istniejących. To właśnie tam, na poziomie 
zakładowym, działalność związkowa jest 
najpiękniejsza. To działanie na rzecz drugie-
go człowieka będziemy nadal wspierać.

Nasi prawnicy nigdy nie odmawiają pomocy, nie tylko 
w sprawach prawa pracy, ale także różnych problemów 
życiowych członków Związku. Prowadzimy szkolenia, które 
mają służyć temu, aby nasze działania były coraz bardziej 
profesjonalne i skuteczne. Mamy jeden z najlepszych dzia-
łów szkoleń w „S” w całej Polsce. Z naszych materiałów 
i umiejętności naszych trenerów korzystają także związkow-
cy z wielu innych regionów. Dzięki naszym projektom euro-
pejskim już blisko 10 tysięcy osób mogło się lepiej odnaleźć 
na rynku pracy, znaleźć nowe zatrudnienie.

Jest też, niestety, wiele problemów. W ciągu ostatniego 
półtora roku nie wydarzyło się nic, co pomogłoby stoczniom 
w naszym regionie. A to tu jest zlokalizowane 80 proc. pol-
skiego przemysłu okrętowego. Stocznie są w bardzo trudnej 
sytuacji, próbują radzić sobie same, ale czekamy na takie 
wsparcie, jakiego udzielają rządy wszystkich cywilizowanych 
państw na świecie. Problemy występują również w innych 
branżach, m.in. portowej, oświacie i służbie zdrowia. Bę-
dziemy działać na rzecz ich rozwiązania. 

Krzysztof Dośla

SUKCESY I PROBLEMY
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To już kolejne spotkanie związkowców na Ołowiance.
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SPOTKANIE W FILHARMONII

Finałem spotkania tra-
dycyjnie już było wy-
darzenie artystyczne. 

Po koncertach Jana Pietrza-
ka i zespołu Contra Mun-
dum w latach ubiegłych 
tym razem członkowie i 
sympatycy „S” mieli okazję 
wysłuchać najsłynniejszych 
tematów muzyki filmowej, 
w tym m.in. kompozycji 
Wojciecha Kilara i Johna 
Williamsa. Koncert zatytu-
łowany „Wielkie hity srebr-
nego ekranu” sam stał się 
hitem, a zasłużoną owację 
na stojąco odebrała Orkie-
stra Symfoniczna Polskiej 
Filharmonii Bałtyckiej oraz Rafał Janiak, jeden z najbar-
dziej uzdolnionych i utytułowanych już polskich kompozy-
torów i dyrygentów młodego pokolenia.

Partnerem głównym koncertu było Lotto. Właścicielem 
marki jest Totalizator Sportowy, który podczas spotkania na 
Ołowiance reprezentowali członek zarządu Cezary Godziuk 
i dyrektor Oddziału w Gdańsku Kazimierz Janiak.

(ach)
Partner główny koncertu

Koncert:  
Wielkie hity 
srebrnego ekranu

Orkiestra Symfoniczna Polskiej Filharmonii Bałtyckiej.

Rafał Janiak.
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DOROCZNE SPOTKANIE REGIONU GDAŃSKIEGO ZA NAMI

ki. Przewodniczący podkreślił  
dobrą współpracę z Okręgo-
wym Inspektoratem Pracy w 
Gdańsku.

Działania Państwowej In-
spekcji Pracy w skali całego kraju 
przedstawił główny inspektor 
pracy Roman Giedrojć, który 

podziękował „Solidarności” za 
współpracę zarówno na poziomie 
zakładowym, jak i relacji społecz-
nych i tworzenia nowych, lep-
szych norm prawnych w zakresie 
ochrony praw pracowniczych.

Na spotkaniu związkowców z 
Regionu Gdańskiego obecni byli 
także m.in.: ks. prałat Sławomir 
Decowski, archidiecezjalny dusz-
pasterz ludzi pracy, proboszcz 
parafii św. Brygidy ks. kanonik 
Ludwik Kowalski, Piotr Pro-
kopowicz, zastępca okręgowego 
inspektora pracy, przedstawiciele 
Kasy Stefczyka, Kacper Płażyń-
ski, syn śp. marszałka Macieja 
Płażyńskiego.

Tradycyjnie już spotkanie 
gdańskich związkowców połą-
czyło przyjemne z pożytecznym. 
Pomorska Fundacja Edukacji i 
Pracy po raz kolejny zorganizowa-
ła loterię fantową, z której dochód 
przeznaczony zostanie na dofinan-
sowanie projektu „Akademia spo-
łecznika – aktywność i partycypa-
cja seniorów w życiu publicznym 
i społecznym”. Loteria cieszyła się 
dużym zainteresowaniem uczest-
ników spotkania. Ze sprzedaży 
kilkuset losów, z których każdy 
gwarantował zdobycie symbo-
licznego związkowego upominku, 
uzyskano kwotę 1400 zł.

Dodatkową atrakcją było 
losowanie nagród specjalnych o 
wysokiej wartości. Wśród nich 
znalazła się m.in. grafika znane-
go gdańskiego artysty współpra-
cującego od lat z „S” Andrzeja 
Piwarskiego. Fundatorami na-
gród specjalnych byli przewod-
niczący Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” Krzysztof 
Dośla, mecenas Iwona Jarosz-
-Lipkowska z Działu Prawnego 
gdańskiej „S”, wspomniany An-
drzej Piwarski i przedstawiciel 
Totalizatora Sportowego.

Adam Chmielecki

– W Państwowej Inspekcji Pracy pracuję 
ponad 30 lat na różnych stanowiskach, w la-
tach 2005–2008 byłem zastępcą głównego 
inspektora pracy, a od lutego 2016 jestem 
głównym inspektorem pracy. Byłem prze-
konany, że dobrze znam prawo pracy i pa-
tologie rynku pracy. Niestety, rzeczywistość 
pokazała, że muszę się jeszcze dużo uczyć. 

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy przygotowana 
w 2007 r. przez śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego była bar-
dzo dobra jak na tamten czas, jednak później została zmie-
niona na niekorzyść pracowników.

W wyniku tych zmian narodziły się nowe patologie. Zgod-
nie z danymi na koniec 2015 r. aż 1,3 mln ludzi w Polsce 
pracuje w oparciu o umowy cywilnoprawne. Według badań 
GUS 85 proc. z nich zostało do tego zmuszonych. W tym 
gronie jest około 150 tys. osób zatrudnionych na najgorsze 
umowy o dzieło. Tych ludzi trzeba nazwać wprost niewolni-
kami. Ponadto 1,1 mln osób pracuje na samozatrudnieniu, 
z czego połowa również została do tego zmuszona. Dodaj-
my do tego 600 tys. osób zatrudnionych na czarno. Łącznie 
przynosi to 9 mld zł strat dla budżetu państwa rocznie.

Inspekcja pracy nie jest jednak bezradna. W 2016 r. prze-
prowadziliśmy 82,5 tys. kontroli, wydaliśmy 310 tys. decyzji, 
a dla 92 tys. pracowników odzyskaliśmy 180 mln zł zale-
głych wynagrodzeń.

Dzięki wprowadzeniu instytucji minimalnej stawki godzi-
nowej dla osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia 
po raz pierwszy w historii PIP może kontrolować wynagro-
dzenia osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-
prawnych.

Chcę podziękować „S” za inicjatywę przeprowadzenia 
wspólnej akcji „13 złotych… i nie kombinuj!”, a także za co-
dzienną działalność społecznych inspektorów pracy. Widać, 
że są to ludzie dobrze przeszkoleni, którzy jako członkowie 
zespołów powypadkowych wiedzą, jak kreować wnioski 
równoważące zapotrzebowania pracodawców. Dziękuję „S” 
także za niedawne wsparcie naszego postulatu umożliwienia 
inspekcji pracy wydawania decyzji administracyjnych o prze-
kształcaniu umów cywilnoprawnych na umowy o pracę.

To dzięki wsparciu związkowców Państwowa Inspekcja 
Pracy może działać zgodnie ze słowami śp. Jana Pawła II, 
które są wypisane na naszym sztandarze: „Ostatecznym ce-
lem pracy pozostaje zawsze człowiek”.

Roman Giedrojć, główny inspektor pracy

PRACA DLA CZŁOWIEKA

Jedną z nagród głównych loterii fantowej wręcza 
fundator – członek zarządu Totalizatora Sportowego 
dr Cezary Godziuk (po lewej).
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ROZMOWA „MAGAZYNU”

– Zbliża się półmetek 
obecnej kadencji parlamen-
tu. Co ze spraw dotyczących 
pracowników udało się już 
zrealizować?

– Prawo i Sprawiedliwość 
wygrało ostatnie wybory dzięki 
poparciu Polaków dla naszego 
programu opartego na przesła-
niach Sierpnia 1980 roku. Pro-
gramu nawiązującego do wizji 
budowy solidarnej Polski śp. 
Prezydenta Lecha Kaczyńskie-
go, popartej w 2005 roku przez 
„Solidarność”. Dzisiejszy rząd 
Beaty Szydło w pierwszej ko-
lejności zrealizował obietnice 
dotyczące spraw społecznych 
i pracowniczych. To program 
„500 plus” wspierający polskie 
rodziny i likwidujący ubóstwo 
wśród dzieci. Zrealizowano 
ważny postulat „Solidarności” 
– także zobowiązanie wyborcze 
prezydenta Andrzeja Dudy – 
uchwalono już obniżenie wieku 
emerytalnego i za chwilę ustawa 
wejdzie w życie. Przywrócono 
wiek obowiązku szkolnego, de-
cyzję o wysłaniu do szkoły sze-
ściolatków pozostawiając rodzi-
com. Prowadzona jest polityka 
wzrostu wynagrodzeń, znacząco 
podwyższono płacę minimalną 
i przede wszystkim wprowa-
dzono minimalną stawkę godzi-
nową. Trzeba wspomnieć rów-
nież o programie gospodarczym 
premiera Morawieckiego oraz 
uszczelnieniu systemu podatko-
wego przynoszącym wielomi-
liardowe efekty. Skutkiem tego 
jest poprawa kondycji budżetu 
państwa i wzrost gospodarczy. 
Z istotnych spraw dotyczących 
pracowników udało się uchwalić 
przepisy likwidujące tzw. syn-
drom pierwszej dniówki, a więc 
wprowadzono obowiązek wrę-
czania umowy o pracę na piśmie 
jeszcze przed dopuszczeniem 
pracownika do pracy, co ograni-
czy pracę na czarno. Zabiegałem 
o to w ubiegłej kadencji, jednak 
ówczesna większość parlamen-
tarna PO-PSL blokowała to roz-
wiązanie. 

– Jednak bez nadania in-
spektorom pracy uprawnień 
do wydawania nakazów za-
stępowania umów cywilno-
prawnych umowami o pracę 
walka z umowami śmiecio-
wymi będzie trudna. 

– Tak, ten mój projekt rów-
nież z poprzedniej kadencji 

odłożyłem, oczekując na zapo-
wiadane wprowadzenie jednoli-
tego opodatkowania dla różnych 
form świadczenia pracy. Jednak 
odstąpiono od tego pomysłu. 
Obecna dobra sytuacja na rynku 
pracy – bezrobocie na poziomie 
7,7 procent, a więc najniższe od 
czasów transformacji, powodu-
je, że pracodawcy, zmuszeni do 
zabiegania o pracownika, chęt-
niej zatrudniają go na umowę 
o pracę.

– Jednak wciąż umowy cy-
wilnoprawne są nadużywane. 
A inspektorzy pracy bezsilni.

– Niestety, to prawda. Dla-
tego w najbliższym czasie za-
mierzamy rozpocząć pracę nad 
zmianami dotyczącymi Pań-
stwowej Inspekcji Pracy oraz 
prawa pracy. Umówiłem się już 
z Piotrem Dudą na spotkanie 
w tej sprawie.  Wracamy do po-
mysłu nadania inspektorom PIP 
uprawnienia do wydawania na-
kazów zawarcia umowy o pracę 
wtedy, gdy stwierdzą, że umo-
wa cywilnoprawna jest pozorna. 
W art. 22 kodeks pracy stanowi 
jasno: jeśli praca jest świadczona 
w określonym miejscu, czasie, 
pod nadzorem i za wynagrodze-
niem – jest to umowa o pracę 
bez względu na nazwę. W takim 
przypadku inspektor będzie miał 
prawo do wydania nakazu. Role 
się odwracają i to pracodawca, 
jeśli się nie zgodzi z zalece-
niem, będzie musiał iść do sądu. 
Takie rozwiązanie będzie dużo 
skuteczniejszym narzędziem w 
walce o ograniczenie patologii 
umów śmieciowych.

– W wielu aspektach rzą-
dy Prawa i Sprawiedliwości 
mają charakter propracow-
niczy. Odbudowany został na 
przykład dialog społeczny na 
poziomie krajowym i regional-
nym poprzez rady dialogu spo-
łecznego. Dlatego dziwią takie 
pomysły, jak choćby projekt 
tzw. Konstytucji biznesu, na 
który składa się pakiet ustaw 
dotyczących przedsiębior-
czości. Szczególnie niepokoją 
plany powołania rzecznika 
przedsiębiorców oraz komi-
sji wspólnej przedsiębiorców 
i rządu. Wątpliwości budzą też 
zapisy dotyczące ograniczenia 
w przeprowadzaniu kontro-
li przedsiębiorstw. Dlaczego 
forsuje się zapisy zagrażające 
dialogowi społecznemu? 

– Zawsze będzie istnieć sil-
ne lobby pracodawców forsujące 
korzystne dla siebie rozwiązania. 
Kilka miesięcy temu, między in-
nymi na Forum Gospodarczym 
w Krynicy, pojawiły się zapo-
wiedzi rozwiązań wychodzą-
cych naprzeciw oczekiwaniom 
niektórych przedsiębiorców. 
Nie przełożyło się to jednak na 
konkrety. Wierzę, że ośrodki de-
cyzyjne Prawa i Sprawiedliwo-
ści nie zaakceptują rozwiązań 
niezgodnych z programem wy-
borczym. Niewątpliwie niektóre 
postulaty tzw. Konstytucji biz-
nesu są sprzeczne z programem 
PiS-u. O ich realizacji nie może 
być mowy bez osiągnięcia kom-
promisu pomiędzy partnerami 
społecznymi na Radzie Dialogu 
Społecznego.

– Obecnie ustawa o dzia-
łaczach opozycji antykomu-
nistycznej oraz osobach re-
presjonowanych z powodów 
politycznych ma charakter 
socjalny, a kryteria upraw-
niające do świadczeń są na 
bardzo niskim poziomie. Czy 
trwające obecnie w parla-
mencie prace nad nowelizacją 
idą w kierunku poszerzenia 
kręgu osób, które mogłyby 
z niej skorzystać?

– Rzeczywiście. Spośród ok. 
2300 osób, którym Urząd ds. 
Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych nadał wymagany 
status osoby represjonowanej, 
niewielu, bo ponad 300, przy-
znano świadczenie ze względu 
na kryterium dochodowe.  Na 
ostatnim posiedzeniu sejmowej 
Komisji Rodziny i Polityki Spo-
łecznej złożyłem sprawozdanie z 
zakończonej w podkomisji pracy 
nad senackim projektem i przed-
łożyłem opracowany projekt 
nowelizacji ustawy o świadcze-
niu dla osób represjonowanych 
i szykanowanych. Zgodnie z 
postulatami środowiska tym ra-
zem ma on charakter godnościo-
wy. Nowelizacja uchyla kryteria 
dochodowe, pomimo że począt-
kowo w stanowisku rządu była 
intencja ich zachowania na dużo 
wyższym poziomie. Niektóre 
szacunki dotyczące liczby osób 
uprawnionych sięgające 30, 
a nawet 60 tysięcy, są moim 
zdaniem znacznie przesadzo-
ne. Ostatecznie udało się stronę 
rządową przekonać do zacho-
wania charakteru godnościo-

wego, zgodnie z oczekiwaniem 
środowiska.  Zaproponowałem 
też symboliczną datę 31 sierp-
nia br. jako termin wejścia w 
życie ustawy.

– Oczywiście zaraz poja-
wią się głosy oponentów, że są 
to nowe koszty dla budżetu 
państwa.

– Wydatki z tytułu tej ustawy 
będą zrównoważone oszczędno-
ściami, jakie przyniesie ustawa 
dezubekizacyjna, którą przyjęli-
śmy 16 grudnia ub.r. Pozbawia 
ona byłych ubeków nienależ-
nych im przywilejów, między 
innymi wysokich emerytur, któ-
re nie będą mogły przekroczyć 
średniej emerytury w Polsce. 
W uzasadnieniu tej ustawy pada 
kwota zaoszczędzonych około 
300 milionów złotych i mogę 
powiedzieć z całą pewnością, 
że koszty ustawy godnościowej 
dla działaczy „Solidarności” nie 
powinny przekroczyć właśnie 
tej kwoty. 

– No tak, ale to wiąże się 
z protestami pod Sejmem…

– Fakt, że dopiero po 27 la-
tach wolnej Polski byli ubecy 
mają powody do protestów pod 
Sejmem jest dla mnie dowodem, 
że dopiero teraz żyjemy w rze-
czywiście wolnej Polsce i Polska 
zaczyna być sprawiedliwą matką 
dla wszystkich swoich dzieci. 

– Kiedy doczekamy się 
ustawy ograniczającej han-
del w niedziele?

– Ta ustawa również jest 
procedowana na specjalnej 
podkomisji. Projekt obywa-
telski kompromisowo zakłada 

pewne wyłączenia z zakazu, to 
jest około ośmiu niedziel. Nie-
które wypowiedzi wskazują, że 
rząd rozważa kompromis idący 
jeszcze dalej. Padły stwierdzenia 
o połowie niedziel. Jak to się 
skończy, zobaczymy. Przypusz-
czam, że ustawa powinna wejść 
w życie najpóźniej z początkiem 
przyszłego roku. 

– W maju gościem gdań-
skiej „Solidarności” był mi-
nister gospodarki morskiej 
Marek Gróbarczyk. Wśród 
pytań zadawanych przez 
przedstawicieli trójmiejskich 
stoczni powtarzało się to do-
tyczące preferowania stoczni 
szczecińskich kosztem stoczni 
naszego regionu. 

– Niestety, faktem jest, że 
jak do tej pory zarówno Mini-
sterstwo Gospodarki Morskiej, 
jak i minister Macierewicz mie-
li kilka konferencji prasowych 
zapowiadających odbudowę 
przemysłu okrętowego właśnie 
w Szczecinie. Dotyczyły one 
programu „Batory” i planów in-
westycyjnych budowy promów 
dla naszych armatorów. Ogła-
szano je w Szczecinie i było to 
odbierane z pewnym niepokojem 
przez nasze środowiska. Każdy 
natomiast, kto jest zorientowany 
w specyfice branży stoczniowej, 
wie, że te przedsięwzięcia abso-
lutnie nie mogą być zrealizowane 
w oparciu tylko o potencjał, jaki 
pozostał w Szczecinie. To musi 
się dziać z udziałem stoczni trój-
miejskich. I co do tego nie mam 
cienia wątpliwości. Natomiast 
niedobrze się dzieje, że medialnie 
robione jest nieprawdziwe wra-
żenie skupiania uwagi polskiego 
rządu tylko na Szczecinie i go-
spodarce zachodniopomorskiej. 

Sądzę, że już niedługo 
konkretne działania pokażą 
realizację tych przedsięwzięć 
w oparciu także o stocznie trój-
miejskie. W tej chwili sprawą 
najważniejszą jest podniesienie 
Stoczni Marynarki Wojennej 
w Gdyni z trwającego już wiele 
lat procesu upadłości. 

Rozmawiała
Małgorzata Kuźma

Rozmowa z JANUSZEM ŚNIADKIEM, posłem Prawa 
i Sprawiedliwości, byłym przewodniczącym NSZZ „Solidarność”

Wsparcie rodzin  
i pracowników

Fakt, że dopiero po 27 
latach wolnej Polski byli 
ubecy mają powody do 
protestów pod Sejmem 
jest dla mnie dowodem, 
że dopiero teraz żyjemy 
w rzeczywiście wolnej 
Polsce i Polska zaczyna 
być sprawiedliwą 
matką dla wszystkich 
swoich dzieci. 
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ZWIĄZEK

Państwowa Inspekcja Sa-
nitarna jest instytucją 
funkcjonującą praktycz-

nie od 1918 r., specjalizuje się 
w sprawowaniu kontroli i nad-
zoru nad warunkami higieny 
w różnych dziedzinach życia. 
Inaczej mówiąc, jest odpowie-
dzialna za zdrowie publiczne 
poprzez kontrolowanie wa-
runków zdrowotnych, żywie-
nia, żywności, wody pitnej 
i użytkowej oraz powiązanej 
z tym szeroko rozumianej epi-
demiologii oraz higienicznych 
warunków pracy, czyli podej-
muje działania na rzecz bezpie-
czeństwa zdrowotnego całego 
państwa. Badane są też przed-
mioty użytku, czyli wszystko 
co ma związek z jedzeniem i 
artykułami spożywczymi, jak 
plastykowe talerzyki, sztućce, 
kubeczki, folie, ale i szkło, por-
celana. Inspektorów sanepidu 
interesują również kosmetyki 
(kremy, pasty do zębów…). 
Dawniej badane były także za-
bawki, głównie dla dzieci po-
niżej 3 roku życia, ale i ołów-
ki, długopisy, artykuły szkolne 
(farbki, gumki, kleje, plastelina 
itp.), obecnie zajmuje się tym 
Inspekcja Handlowa.

– Nasza sytuacja nie jest 
komfortowa, bowiem polece-
nia merytoryczne wydaje nam 
główny inspektor sanitarny 
funkcjonujący przy Minister-
stwie Zdrowia, a pieniądze na 
realizację tych zadań przekazu-
je wojewoda, czyli w praktyce 

podlegamy wojewodzie – mówi 
Piotr Madej, przewodniczący 
KM NSZZ „Solidarność” przy 
WSSE w Gdańsku. – Jest to zły 
system. Powinniśmy podlegać 
bezpośrednio pod Minister-
stwo Zdrowia. Nie może być 
tak, że kto inny wydaje pole-
cenia, a kto inny za nie płaci. 
Na dodatek powiatowego in-
spektora powołuje starosta lub 
prezydent miasta, więc jest on 
w pewien sposób uzależniony 
też od władzy samorządowej. 
Walczymy o ponowne prze-
jęcie nas przez Ministerstwo 
Zdrowia, bo to jest najlepsza 
opcja dla sanepidu. Naszym 
podstawowym zadaniem jest 
nadzór nad zdrowiem publicz-
nym, a więc wszystkich oby-
wateli i nie możemy działać na 
czyjeś żądanie. Już za rządów 
PO zaczęły się próby demon-
tażu sanepidu m.in. poprzez 
likwidowanie laboratoriów. 
Pierwsze próby miały miejsce 
w województwie zachodniopo-
morskim i małopolskim, gdzie 
całkowicie zlikwidowano la-
boratoria powiatowe. Później 
próbowano odtworzyć np. la-
boratorium w Kołobrzegu ze 
względu na wczasowy charak-
ter miejscowości. Nam udało 
się przetrwać, chociaż było 
trudno i wielu pracowników 
zostało zwolnionych. 

Jeśli chodzi o badania zwią-
zane z żywieniem i żywnością, 
to w naszym województwie la-
boratoria znajdują się w Gdań-

sku i Słupsku, a w pozostałych 
powiatach istnieje tylko nad-
zór. Jednak, jak dodaje Marek 
Ryba, członek komisji i zastęp-
ca przewodniczącego gdań-
skiego koła „S”, funkcjonuje 
absurdalna ustawa z 15 lipca 
2011 r., mówiąca o tym, że 
kontrolę danej jednostki nale-
ży zgłosić na 7 dni przed jej 
wykonaniem. 

– Kiedy pojawiają s ię 
nasi inspektorzy, wszystko 
błyszczy, a przeterminowana 
żywność od tygodnia leży na 
śmietniku. To był pomysł po-
przedniej władzy, optował za 
tym Janusz Palikot, bo kontro-
le go denerwowały. Niestety, 
ustawa nadal obowiązuje. Pra-
wo wejścia do danej placówki 
bez zapowiedzi mamy tylko 
w sytuacji zagrożenia zdrowia 
i życia – mówi Ryba.

Obecnie najpoważniejszym 
problemem dotyczącym funk-
cjonowania sanepidu jest moż-
liwość odebrania mu nadzoru 
nad żywieniem oraz żywnością 
i włączenia go do Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do 
nowo tworzonej inspekcji 
(Państwowej Inspekcji Bezpie-
czeństwa Żywności) podległej 
rolnikom, czyli producentom 
żywności. Wygląda na to, że 
ten, kto wytwarza żywność, 
będzie sam siebie kontrolować. 
Pomysł wyszedł od PSL, ale 
PiS go podtrzymuje, głównie 
minister Krzysztof Jurgiel i wi-
ceminister rolnictwa Ewa Lech, 

a popiera te zmiany silne lobby 
rolników zatrudnionych na kie-
rowniczych stanowiskach. Ist-
nieje więc wysokie ryzyko, że 
bezpieczeństwo żywnościowe 
kraju dostanie się w ręce rolni-
ków i weterynarzy. 

– Po co zmieniać coś, co 
dobrze funkcjonuje? – pyta 
Piotr Madej. – Badanie żyw-
ności łączy się ze zdrowiem. 
Kontrola NIK w sanepidzie 
wypadła  pozytywnie, nato-
miast w nadzorze weteryna-
ryjnym jej wyniki są zdecy-
dowanie negatywne. Już w tej 
chwili niektóre państwa szu-
kają pretekstu, aby blokować 
eksport polskiej żywności, bo 
skoro odbiera się sanepidowi 
nadzór nad tą żywnością, to 
znaczy, że jest ona zła. A prze-
cież nasza żywność zalicza się 
do najzdrowszych w Europie. 
Proponowane zmiany nic nie 
mówią o losie grupy 3300 
specjalistów, wykształconych 
i dobrze przygotowanych z za-

KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W WOJEWÓDZKIEJ STACJI 
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W GDAŃSKU

Po co nam sanepid?
Państwowa Inspekcja Sanitarna istnieje w Polsce od prawie stu lat. Organizacyjnie została podzielona na organ centralny 
i organy terenowe (wojewódzkie i powiatowe). Jednym z organów terenowych jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epide-
miologiczna w Gdańsku, podlegająca od kilku lat jednocześnie Ministerstwu Zdrowia i wojewodzie. Przy gdańskiej WSSE 
funkcjonuje Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”. To właśnie od jej członków dowiadujemy się, że sanepid ma być 
rozdzielony. Bowiem od kilku lat trwają próby odebrania sanepidowi kontroli nad żywnością i przekazania jej Ministerstwu 
Rolnictwa. „Solidarność”, zarówno na szczeblach terenowych, jak i krajowym, stara się do tego nie dopuścić.

KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA NSZZ 
„SOLIDARNOŚĆ” PRZY WSSE W GDAŃSKU 
Składa się z 10 kół, funkcjonujących zarówno w WSSE, 
jak i powiatowych stacjach sanepidu (w Gdyni, Kartuzach, 
Kościerzynie, Nowym Dworze Gdańskim, Pucku, Tczewie 
i Wejherowie oraz w granicznej stacji sanitarno-epidemiolo-
gicznej działającej przy morskich przejściach granicznych w 
Gdańsku i Gdyni), do których przynależy około 140 członków 
(125 osób pracujących ze średnim i wyższym wykształceniem, 
emeryci, osoby zwolnione przez poprzedniego dyrektora, 
a obecnie oczekujące na ponowne zatrudnienie). Największe 
koło przy WSSE w Gdańsku liczy 60 członków. Przewodniczą-
cym koła od 2010 r. jest Piotr Madej, jednocześnie przewod-
niczący całej Komisji Międzyzakładowej. Państwowa Inspekcja 
Sanitarna posiada od 2007 r. ponadzakładowy układ zbio-
rowy dla pracowników zatrudnionych w stacjach sanitarno-
-epidemiologicznych, który jest respektowany, aczkolwiek 
w 2011 r. były próby likwidacji układu.
Jeśli chodzi o płace, to gdańscy sanepidowcy nie zarabiają dużo. 
Maksymalne pensje pracowników z wyższym wykształceniem 
wraz z dodatkiem stażowym i specjalnym kształtują się w 
wysokości około 3 tysięcy złotych brutto. Za rządów PO nie było 
żadnych podwyżek. W ubiegłym roku przyznano im około 150 
złotych brutto na pracownika. Osoby ze średnim wykształce-
niem, pracujące np. w laboratorium, łącznie z dodatkami mogą 
zarobić około 1600 złotych netto. 
Obecnym dyrektorem WSSE w Gdańsku jest Tomasz Augusty-
niak i – jak twierdzą związkowcy – kontakt pomiędzy pracodaw-
cą a związkiem jest poprawny. Przywracane są do pracy osoby 
zwolnione przez jego poprzednika, udzielane są zapomogi. 
Dyrektor przy podejmowaniu decyzji prosi Związek o wyrażenie 
opinii, liczy się ze zdaniem pracowników. W wojewódzkim sane-
pidzie w Gdańsku nikt nie czuje się poniżany i dyskryminowany. 
Więcej na temat działalności sanepidu, szczepień, czystych 
plaż, chorób epidemicznych można dowiedzieć się, a nawet 
zadać pytanie, na stronie internetowej: www.wsse.gda.pl 

kresu zdrowia publicznego. 
Milczy się również na temat 
bazy PIS ze specjalistyczny-
mi akredytowanymi laborato-
riami, badającymi wszystkie 
niezbędne parametry potrzeb-
ne do oceny bezpieczeństwa 
i przydatności do spożycia 
żywności i wody.

Istnieją również plany 
utworzenia Urzędu Zdrowia 
Publicznego, pod który podle-
gałby sanepid, ale też wydział 
do walki z alkoholizmem i za-
grożeniem HIV. Pomysłów jest 
kilka. Sanepid broni się przed 
nimi jak tylko może. Niektóre 
miały zacząć funkcjonować już 
od 1 stycznia 2017 r. Wszystkie 
dotyczą rozbicia struktur do-
brze funkcjonującej instytucji, 
pozytywnie ocenianej nie tylko 
przez NIK, ale i FVO (Biuro 
ds. Żywności i Weterynarii Ko-
misji Europejskiej).

30 maja 2017 r. Rada Mi-
nistrów przyjęła projekt usta-
wy „Przepisy wprowadzające 
ustawę o Państwowej Inspekcji 
Bezpieczeństwa Żywności”, 
przedłożony przez ministra rol-
nictwa i rozwoju wsi. Przepisy 
wprowadzające ustawę o PIBŻ 
regulują m.in. zasady likwidacji 
dotychczasowych inspekcji oraz 
związane z tym kwestie mająt-
kowe, organizacyjne i kadrowe. 
Ustawa ma wejść w życie od 
1 lipca 2018 r., o ile 8 czerwca 
2017 r. Sejm ją przegłosuje. Zda-
niem związkowców może to być 
początek likwidacji sanepidu, 
a jednocześnie początek likwi-
dacji dobrej polskiej żywności.

Maria Giedz

WSSE, pracownice laboratorium i członkinie „Solidarności”, obok Piotr Madej, 
przewodniczący Komisji Międzyzakładowej.
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Próbę znalezienia tychże 
odpowiedzi podjęli przed-
siębiorcy, związkowcy i 

eksperci. 
W konferencji uczestniczy-

li m.in.: dr hab. Jakub Stelina, 
dziekan Wydziału Prawa i Ad-
ministracji UG, prof. UG, dr 
hab. Monika Tomaszewska, 
prof. UG, Piotr Soyka, prezes 
zarządu Remontowa Holding, 
Związek Pracodawców Forum 
Okrętowe, Krzysztof Dośla, 
przewodniczący Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność”, dr 
hab. Jacek Męcina, prof. UW, 
były wiceminister w resorcie 
pracy, ekspert Konfederacji Le-
wiatan, dr Jakub Szmit, członek 
komisji kodyfikacyjnej Kodek-
su pracy, Bogdan Olszewski 
z Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” i Zbigniew Cano-
wiecki, prezydent Pracodawców 
Pomorza. 

O funkcji instytucji państwo-
wych dyskutowali zaś Roman 
Giedrojć, główny inspektor 
pracy, i dr Paweł Pettke z Grupy 
LOTOS. Moderatorem panelu 
był Jacek Rybicki. 

Roman Giedrojć skorzystał z 
okazji, by przypomnieć, że Pań-
stwowa Inspekcja Pracy powo-
łana została dekretem naczelnika 
państwa Józefa Piłsudskiego już 
3 stycznia 1919 roku, wcześniej 
niż Najwyższa Izba Kontroli. 
Dzisiaj podlega ona Sejmowi, 
poprzez marszałka. 

– Dzisiaj około miliona trzystu 
tysięcy osób pracuje na umowy 
cywilnoprawne. Co to znaczy? 
A to, że dzielimy pracowników 
na kategorie. Kategoria pierwsza 
pracownicy, kategoria numer dwa 
umowy zlecenia, kategoria numer 
trzy na umowie o dzieło, niczym 
bezpaństwowiec bez możliwości 
oddziaływania na swoją umowę 
– wylicza inspektor Giedrojć 
i podaje przykład pracodawcy 
zatrudniającego przy tej samej 
taśmie pracowników na umowę 
o pracę, na zlecenie i umowę 
o dzieło. 

Oczywiście umowy cywil-
noprawne nie znikną. Chodzi o 
unikanie mieszania przepisów 
prawa pracy z kodeksem cywil-
nym i próby obchodzenia prawa 
pracy poprzez wymuszanie za-

Na rzecz dobrych relacji społecznych

wierania umów o dzieło lub zle-
ceń w miejsce i zamiast umów 
o pracę. 

Wraz z wprowadzeniem pła-
cy minimalnej inspekcja pracy 
przystąpiła do kontroli wypła-
cania stawki 13 złotych za go-
dzinę. Około 9 procent zlece-
niodawców i przedsiębiorców 
nie wypłaca stawki minimalnej 
w pełnym wymiarze pod różny-
mi pretekstami, na przykład po-
bierając opłaty za wypożyczenie 
sprzętu czy ubrania robocze. 

Marek Lewandowski, rzecz-
nik NSZZ „Solidarność”, przy-
pomniał, że Związek prowadzi 
od kilku lat akcje przeciwko 
umowom śmieciowym (kam-
pania „Syzyf”), syndromowi 
pierwszej dniówki (praca na 
czarno) oraz na rzecz wzmoc-
nienia uprawnień PIP, a ostatnio 
na rzecz wypłacania godzinowej 
stawki minimalnej 13 złotych. 

Piotr Soyka, prezes zarządu 
Remontowa Holding, zauważył 
pozytywną zmianę w powołaniu 
Rady Dialogu Społecznego.

– Zacznijmy od góry, a dia-
log powinien więc schodzić 
ku dołowi. Zakładu nie można 
traktować jako wycinka Polski. 
Dialog społeczny sprzyja rów-
nowadze, zabezpiecza przed 
dyktatem partii politycznej, któ-
ra wygrywa wybory i myśli, że 
może wszystko – uważa Piotr 
Soyka, dodając, że  podstawą 
partycypacji jest konsensus mie-
dzy pracownikami a pracodawcą 
w trosce o miejsca pracy.  

Bogdan Olszewski skorzystał 
z okazji, by przypomnieć stano-
wisko wypracowane na starcie  
Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego, w którym związ-
kowcy i pracodawcy zgodzili 
się, że dialog społeczny musi 
być częścią systemu, partne-
rzy dialogu muszą mieć równe 
szanse, a dialog to podstawowy 
instrument efektywnego regulo-
wania relacji społecznych. Zgo-
dzono się wówczas, że zakłada-
nie i funkcjonowanie związków 
zawodowych nie może być 
traktowane przez kierownictwa 
niektórych firm jako działanie 
nieprzynoszące korzyści. 

– W dużym zakładzie pracy 
związkowy partner jest wręcz 

konieczny, ale to przedsiębior-
ca ma pokazać, że radzi sobie 
na rynku, że potrafi zarządzać, 
konkurować. Tego dyskusje nie 
zagwarantują – dodał Soyka.

– Załoga to nie jest element 
przedsiębiorstwa, taki jak ma-
szyny – podsumował prof. Ste-
lina.

Układ zbiorowy 
pracy jako standard 
gospodarki 

Jedną z form partycypacji 
pracowniczej są negocjacje 
układów zbiorowych pracy, 
gdyż ich zawarcie następuje w 
drodze rokowań. Tworzą one 
ramy obowiązków i praw we-
wnątrz zakładów pracy lub – te  
ponadzakładowe – regulacje 
branżowe. 

Układ zbiorowy pracy, za-
wierany przez reprezentację pra-
cowników i pracodawcę, określa 
warunki wynagradzania za pracę 
i przyznawania innych świadczeń 
związanych z pracą. Aby zbytnio 
nie ograniczać swobody negocja-
cji, przepisy kodeksu pracy okre-
ślają podstawowe warunki, które 
muszą być uwzględniane przy 
ustalaniu jego treści.  

Przypomnijmy, że pierwszą 
formą partycypacji pracowniczej 
wraz z początkiem transforma-
cji politycznej i gospodarczej 
był akcjonariat pracowniczy, 
szczególnie popularny w USA. 
To jeden ze sposobów związania 
pracownika z firmą. W Polsce 
jednak zakończył się fiaskiem, 
gdyż pracownicy gremialnie 
wyzbywali się akcji prywatyzo-
wanych przedsiębiorstw z po-
wodu postaw konsumpcyjnych 
i systemu finansowego, który 
nie sprzyjał drobnym inwesto-
rom. Nie dostrzegano w tychże 
akcjach „wartości dodanej”. 
Wskaźnik partycypacji pracow-
niczej w przestrzeni publicznej 
według Europejskiej Konfede-
racji Związków Zawodowych 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego był 
gospodarzem konferencji „Relacje partnerów społecznych 
– rzeczywistość i perspektywy” zorganizowanej wspólnie z 
Regionem Gdańskim NSZZ „Solidarność”.  W perspektywie 
zmian w kodeksie pracy, w tym przygotowania projektu 
ustawowego unormowania kodeksu zbiorowego prawa 
pracy, ważne okazują się odpowiedzi na wiele pytań: Jak 
zwiększyć liczbę pracowników objętych układami zbioro-
wymi pracy? Jak powinna wyglądać partycypacja pracow-
nicza w przedsiębiorstwie? W jaki sposób instytucje pu-
bliczne mogą pomóc w ochronie pracy i budowie dobrych 
relacji społecznych? Uczestnicy konferencji zgodzili się co do 
jednego: partycypacja pracownicza w przedsiębiorstwie ma 
pozytywny wpływ na jego wyniki ekonomiczne.

Krzysztof Dośla oraz dr hab. Jakub Stelina.
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sytuuje nas w środku stawki, na 
miejscu 18 spośród 27 ocenia-
nych państw. 

Zdaniem dr. hab. Jakuba 
Steliny, najwyższy poziom 
partycypacji to dopuszczenie 
pracowników lub ich przedsta-
wicieli do współdecydowania o 
przedsiębiorstwie, czyli współ-
zarządzanie. 

– Dialog to pewna gra, swo-
boda, to negocjacje. Sztywne 
przepisy hamują rozwój dialogu 
i zawieranie układów Przepisy 
nie rozwiązują problemów. Mogą 
wiele spraw ułatwić, ale nie kom-
plikować. Niestety, te które u nas 
obwiązują, raczej są hamulcem, a 
nie stymulatorem układów – pu-
entuje Jakub Stelina. 

Doktor hab. Jacek Męcina 
stawia na derogację, czyli two-
rzenie platformy porozumienia 
poprzez uchylenie części nor-
my prawnej, by w ten sposób 
pozwolić na zapisanie odmien-
nych regulacji przy zawieraniu 
układów zbiorowych pracy.  

Reprezentatywność

Kolejna kwestia to re-
prezentatywność organizacji 
związkowych oraz konfedera-
cji przedsiębiorców. Tylko co 
25 pracodawca przynależy do 
którejś z organizacji reprezenta-

tywnych w skali kraju, jak np. 
Lewiatan, Business Centre Club, 
Pracodawcy RP. 

Związki zawodowe w Pol-
sce liczą niespełna 1,7 miliona 
członków. W zestawieniu z oko-
ło 14,5 miliona pracowników 
uzwiązkowienie nie przekracza 
12 procent. Średnia w Unii Eu-
ropejskiej to 23 procent, a w kra-
jach skandynawskich przekracza 
ono 50 procent.  

Z kolei we Francji, mimo 
że uzwiązkowienie nie sięga 9 
procent, to rola związków za-
wodowych jest determinowana 
poprzez układy zbiorowe pra-
cy obowiązujące w co drugiej 
firmie. Podobnie dzieje się w 
Niemczech. U naszych zachod-
nich sąsiadów kluczowe są sek-
torowe, branżowe, ponadzakła-
dowe układy pracy, zawierane 
na określony czas. Zastępują one 
nawet kodeks pracy.  

Zdaniem Krzysztofa Dośli, 
lidera Zarządu Regionu Gdań-
skiego NSZZ „S”, dialog po-
winien być bilateralny, między 
pracownikami a pracodawcami. 
Państwo zaś pełniłoby rolę no-
tariusza. 

– Nawiązywanie porozu-
mień, rozwiązywanie proble-
mów w tym duchu nie zakorze-
niło się w mentalności. Wręcz 
stwierdzam, że upowszechnił 
się rodzaj zarządzania folwarcz-
nego. To skutek procesów go-
spodarczych i społecznych oraz 
chociażby likwidacji PGR-ów, 
która z dnia na dzień wytworzyła 
armię bezrobotnych – stwierdza 
Dośla, dodając, że ciągle uczy-
my się dialogu. 

– W oparciu o układy po-
nadzakładowe funkcjonują 
gospodarki nowoczesnych 
państw europejskich – przy-
pomniał Dośla. 

W województwie pomorskim 
w 2015 roku zawarto 7 układów 
zbiorowych pracy, w 2016 – 8, 
a tym roku dotychczas jeden.

Artur S. Górski

Oczywiście umowy 
cywilnoprawne 
nie znikną. Chodzi 
o unikanie mieszania 
przepisów prawa pracy 
z kodeksem cywilnym 
i próby obchodzenia 
prawa pracy poprzez 
wymuszanie zawierania 
umów o dzieło lub 
zleceń w miejsce 
i zamiast umów 
o pracę. 
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Podczas nadzwyczajnego 
zebrania Zarządu Regio-
nu Gdańskiego związ-

kowcy m.in. z Sekcji Krajowej 
Przemysłu Okrętowego NSZZ 
„Solidarność” zadali mini-
strowi wiele pytań. Wybrzeże 
czeka na odpowiedzi: Jakie 
będą realne kierunki polityki 
gospodarczej państwa wobec 
sektora stoczniowego i całego 
obszaru gospodarki morskiej?  
Czy jej beneficjentem będzie 
tylko Pomorze Zachodnie? Czy 
zamówienia publiczne będą 
kierowane do firm zatrudnia-
jących na umowy o pracę? Jak 
utrzymać rodzimy potencjał 
inżynieryjny?  

Obawy co do kierunku po-
lityki państwa przy braku spre-
cyzowanej, wychodzącej poza 
hasła, propozycji dla Wybrze-
ża – traktowanego jako całość 
– pozostały. Czas pokaże, czy 
okręty, statki i promy (projekt 
„Batory”) wykonamy polskimi 
siłami, czy część zadań i profi-
tów przypadnie norweskiemu 
Kongsberg Defence Systems, 
szwedzkiej Saab Group, bry-
tyjskiemu BAE Systems czy 
hamburskiemu ThyssenKrupp 
Marine Systems.

– Dialog jest potrzebny. 
Czas płynie. Chcemy mieć 
szansę na rozmowę i na rozwi-
nięcie pomysłów i haseł pły-
nących od rządu. Nie chcemy 
uciekać się do radykalnych 
działań – mówił na Walnym 
Zebraniu Delegatów okrętow-
ców, dzień przed spotkaniem z 
ministrem, Krzysztof Dośla, 
lider ZRG. 

Realne działania są nie-
zbędne, dopóki mamy jeszcze 

naszych inżynierów, projektan-
tów i know-how, potrafimy bu-
dować nowoczesne jednostki.

Przykład to niszczyciel 
min Kormoran II, praca roz-
wojowa, pierwsza jednostka 
pływająca z kadłubem wyko-
nanym ze stali niemagnetycz-
nej. Kontrakt na jego budowę 
z Inspektoratem Uzbrojenia 
realizuje Stocznia Remontowa 
Shipbuilding i Stocznia Mary-
narki Wojennej, a należący do 
Polskiej Grupy Zbrojeniowej 
Ośrodek Badawczo-Rozwojo-
wy Centrum Techniki Morskiej 
z Gdyni odpowiada za wyposa-
żenie specjalistyczne. 

Okręt zostanie przekazany 
Marynarce Wojennej najpew-
niej w dzień jej święta – 26 
czerwca 2017 r.

Nie wykluczać 
Trójmiasta 

Mirosław Piórek, prze-
wodniczący Krajowej Sekcji 
Przemysłu Okrętowego NSZZ 
„Solidarność”, podczas spo-
tkania z ministrem Markiem 
Gróbarczykiem przedstawił 
listę problemów nurtujących 
trójmiejskich okrętowców. 

– Po roku od powstania 
Ministerstwa Gospodarki Mor-
skiej, przed którym jest trudne 
zadanie odbudowy i rozwój 
przemysłu stoczniowego, śro-
dowisko trójmiejskich okrę-
towców jest zaniepokojone. 
Program odbudowy omija 
stocznie Trójmiasta, w których 
skupionych jest 80 procent 
potencjału polskiego sektora 
stoczniowego. Ze smutkiem 
stwierdzam, że polski przemysł 

stoczniowy zrobił się lokalny, 
zachodniopomorski – mówił 
Mirosław Piórek. 

Dzień wcześniej, podczas 
WZD Krajowej Sekcji Prze-
mysłu Okrętowego, Piórek 
przypominał, że publiczne 
zamówienia, realizowane za 
pieniądze publiczne, mają 
służyć utrzymaniu potencjału 
polskich stoczni, a przemysł 
stoczniowy ma być odbudowa-
ny w oparciu o polski produkt, 
polskich monterów, techników, 
inżynierów. 

Minister Marek Gróbarczyk 
zapowiedział, że program roz-
woju przemysłu stoczniowego 
zakłada budowę w ciągu 15-
-20 lat dziesięciu promów, co 
pozwoli wymienić wszystkie 
promy używane przez polskich 
armatorów i wprowadzić na 
linie dwa dodatkowe. Promy 
budowane będą na pochylni 
stoczni Gryfia w Szczecinie.  

– Zdecydowaliśmy, że 
stocznią wiodącą w budowie 
promów będzie szczecińska 
Gryfia. Podkreślam, że pro-
my będą budowane z sekcji 
powstających we wszystkich 
polskich stoczniach, które ze-
chcą przystąpić do programu 
– zapewnił Gróbarczyk. 

Nowe otwarcie 
czy pudrowanie 
problemu?

6 maja br. Jarosław Kaczyń-
ski, prezes PiS, razem z mini-
strem Markiem Gróbarczykiem i 
wicemarszałkiem Sejmu Joachi-
mem Brudzińskim, wizytował 
tereny stoczniowe w Szczeciń-
skim Parku Przemysłowym, a 
mówiąc o odbudowie przemysłu 
stoczniowego pozytywnie ocenił 
perspektywy Morskiej Stoczni 
Remontowej „Gryfia”. Minister 
Gróbarczyk skorzystał z okazji, 
by zaprosić go do Szczecina na 
23 czerwca br., na uroczyste po-
łożenie stępki pod budowę promu 
dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej.

Na Wybrzeżu Gdańskim 
sektor stoczniowy radził sobie 
od lat, podtrzymując produkcję. 
W czasie dekoniunktury udało się 
tutaj utrzymać większość poten-
cjału stoczniowego i infrastruk-
turę. Pracują tu inżynierowie, 
technolodzy, monterzy, spawa-
cze i elektrycy.  

Tymczasem to tereny Stoczni 
Szczecińskiej zaczynają odży-
wać. W firmach na terenie Szcze-
cińskiego Parku Przemysłowego 
pracuje już 1600 osób. Andrzej 
Strzeboński, prezes zarządu 
szczecińskiej strefy, przyznał w 
jednym z wywiadów, że „to, co 
zastaliśmy, trudno było nazwać 
stocznią. Naprawdę niewiele 
brakowało, żeby zaprzepaścić 
szansę na odbudowę przemysłu 
stoczniowego w Szczecinie. Wie-
le ogniw produkcyjnych zostało 
zdewastowanych. Doszło do oka-
leczenia potokowo-gniazdowego 
łańcucha technologicznego stocz-
ni kompaktowej”.

– Środek ciężkości przesu-
nięty na Szczecin może spo-
wodować, że stracimy miejsca 
pracy tutaj – przestrzega Miro-
sław Piórek.  

W jego macierzystej stoczni 
nie ma powodu do obaw. Przy 
nabrzeżach i w dokach pływa-
jących Gdańskiej Stoczni „Re-
montowa” stoją statki, czeka-
jące na modernizację i remont, 
m.in. prom Finneagle, statek 
badawczy Akademik Mstisław 
Kiełdysz i chemikaliowce.

Gorzej jest w innych stocz-
niach. W marcu br. Inspektorat 
Uzbrojenia MON unieważnił 
postępowanie przetargowe na 
budowę sześciu holowników 
dla Marynarki Wojennej, mimo 
że w listopadzie ub.r. Stocznia 
Remontowa Shipbuilding wy-
grała  przetarg pod kryptoni-
mem „Holownik” o wartości 
220 milionów złotych.  

Zbudujemy okręty?

29 maja br. Bartosz Kow-
nacki, sekretarz stanu w MON, 
poinformował oficjalnie o 
zakupie Stoczni Marynarki 
Wojennej przez Polską Gru-
pę Zbrojeniową S.A. Umowa 
przedwstępna nosi datę 26 maja 
br. Ostateczne porozumienie o 

zmianach właścicielskich ma 
zostać podpisane we wrześniu 
2017 r. Wówczas przyjdzie 
czas na restrukturyzację stocz-
ni i jej faktyczne włączenie do 
PGZ.  To już progres, bo trój-
stronne spotkanie z lutego br. 
z wiceministrem Kownackim 
zakończyło się li tylko deklara-
cją o planach stworzenia „dy-
wizji morskiej”, czyli holdingu 
stoczniowego.  

Atuty Stoczni Marynarki 
Wojennej to dok pływający i 
podnośnik statków. PGZ dekla-
ruje, że aktywa te będą miały 
znaczenie w realizacji tzw. 
Planu Modernizacji Technicz-
nej Sił Zbrojnych, programu 
„Zwalczanie zagrożeń na mo-
rzu” oraz programu „Batory”. 
Wiceszef MON wymienił za-
kłady, do których będą w naj-
bliższych latach kierowane za-
mówienia: Stocznia Marynarki 
Wojennej, Morska Stocznia 
Remontowa „Gryfia” i Stocz-
nia Remontowa „Nauta”, czyli 
stocznie kontrolowane przez 
Polską Grupę Zbrojeniową z 
grupy funduszu MARS. 

Przypomnijmy, że spółka 
PGZ Stocznia Wojenna, jako je-
dyna złożyła ofertę zakupu Stocz-
ni Marynarki Wojennej. Propozy-
cja opiewała na 224 miliony 909 
tys. złotych i została przyjęta 2 
lutego 2017 r. To oznaczało roz-
poczęcie wielostopniowej proce-
dury negocjacyjnej.  

Praca dokera 

Kluczową rolę w gospodarce 
morskiej odgrywają porty mor-
skie, w których koncentruje się 
masę ładunkową. 90 procent 
handlu towarowego korzysta z 
dróg morskich. Przedstawiciele 
portowców, m.in. Edward For-
tuna, wiceprzewodniczący Sek-
cji Krajowej Portów Morskich 
NSZZ „Solidarność”, zwracali 
uwagę ministrowi Gróbarczyko-
wi na fakt, że rynek pracy przy 
przeładunkach w portach nie jest 
uregulowany. 

– Z dnia na dzień powstają 
spółki, które dostają status ope-
ratora portowego, nie mając 
zaplecza technicznego ani wy-
kwalifikowanych pracowników 
– mówił Fortuna. 

– Podtrzymujemy postulaty 
wprowadzenia ram funkcjono-
wania operatorów portowych i 
utworzenia certyfikatów zawo-
dów portowych, doprecyzowa-
nia pojęcia „doker” i określenia 
wymagań dla zawodu – dodał 
Piotr Ratkowski przewodniczący 
Komisji Zakładowej „Solidarno-
ści” Port Gdański Eksploatacja. 

Nasze porty będą albo bra-
mą wjazdową do Europy Środ-
kowej (Czechy, Słowacja, Bia-
łoruś, Rumunia i dalej Austria 
oraz Włochy), albo ich funkcje 
zostaną ograniczone do podwy-
konawczych zadań dla mega-
portów Europy Zachodniej.  

Artur S. Górski,  
wsp. (mk)

Przyszłość 
gospodarki morskiej 

Od gospodarczej siły stoczni i portów zależy zasięg oddziaływania gospodarczego i geopo-
litycznego regionu i państwa. Odbudowa przemysłu stoczniowego była głównym tematem 
spotkania związkowców z ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Markiem 
Gróbarczykiem 18 maja 2017 roku w sali Akwen. 

Od lewej: Dariusz Drelich, Marek Gróbarczyk, Dorota Arciszewska-Mielewczyk, 
Janusz Śniadek  i Krzysztof Dośla.
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Realne działania są 
niezbędne, dopóki 
mamy jeszcze 
naszych inżynierów, 
projektantów i know-
how, potrafimy 
budować nowoczesne 
jednostki.
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Moja emerytura – mój 
wybór

Już za cztery miesiące ko-
biety w wieku 60 lat i męż-
czyźni w wieku 65 lat będą 
mogli zadecydować, czy chcą 
przejść na emeryturę, czy da-
lej kontynuować pracę. Usta-
wa określa minimalny wiek, 
w którym można skorzystać z 
prawa do emerytury. Jednocze-
śnie uchylone zostały przepisy 
określające „ścieżkę dojścia” 
do powszechnego wieku eme-
rytalnego 67 lat. Nastąpiła 
także likwidacja emerytur czę-
ściowych, przy jednoczesnym 

pozostawieniu ich dla osób, 
którym przyznano je przed 
dniem wejścia w życie usta-
wy. Nowa ustawa przywróciła 
rozwiązanie obowiązujące do 
końca 2012 r., zgodnie z któ-
rym objęcie ubezpieczonego 
gwarancją otrzymania najniż-
szego świadczenia emerytal-
nego byłoby uzależnione od 
osiągnięcia zróżnicowanego 
ze względu na płeć (20 lat dla 
kobiet i 25 lat dla mężczyzn) 
okresu składkowego i nie-
składkowego. Nastąpiła więc 
rezygnacja z wprowadzenia 
docelowego stażu dla obu płci 
wynoszącego 25 lat.

Emerytura to prawo,
a nie obowiązek

To, co podkreślają autorzy 
ustawy przywracającej niższy 
wiek emerytalny, to fakt, że 
emerytura to prawo, a nie obo-
wiązek. Każdy ubezpieczony 
sam powinien podjąć decyzję 
o momencie zakończenia ak-
tywności zawodowej. Decyzja 
zależy od indywidualnej sytuacji 
ubezpieczonego.

Dłuższy staż pracy – to wyż-
sza emerytura. Jednak nasza 
aktywność zawodowa uzależ-
niona jest od wielu czynników. 
Przede wszystkim zależy od 

WYDŁUŻENIE WIEKU EMERYTALNEGO SKRÓCENIE WIEKU EMERYTALNEGO
 18 listopada 2011 r. – w exposé ówczesny prezes 

Rady Ministrów Donald Tusk zaproponował, aby 
stopniowo zrównywać i podwyższać wiek 
przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn, 
finalnie do 67 roku życia.

 16 lutego 2012 r. – NSZZ „Solidarność” złożył 
w Sejmie wniosek o referendum w sprawie 
planowanych zmian w systemie emerytalnym. 
Pod wnioskiem podpisało się 1,4 mln obywateli. 
Wniosek został odrzucony.

 11 maja 2012 r. – uchwalono ustawę wydłużają-
cą wiek emerytalny.

 1 stycznia 2013 r. – weszło w życie stopniowe 
wydłużanie wieku emerytalnego do 67 roku życia.

 6 i 7 maja 2014 r. – Trybunał Konstytucyjny 
rozpoznał połączone wnioski NSZZ „Solidarność”, 
grupy posłów na Sejm oraz OPZZ dotyczące 
podwyższenia wieku uprawniającego do 
emerytury. Trybunał orzekł, że przepisy podwyższa-
jące i zrównujące wiek emerytalny kobiet i 
mężczyzn nie naruszają standardu konstytucyjnego.

 30 listopada 2015 r. – wpłynął do Sejmu RP 
przedstawiony przez prezydenta RP projekt 
ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz 
niektórych innych ustaw 

 16 listopada 2016 r. – ustawa została uchwalona 
przez Sejm RP. 

 19 grudnia 2016 r. – prezydent podpisał ustawę. 

 1 października 2017 r. – wchodzi w życie ustawa 
obniżająca wiek emerytalny.

WIEK EMERYTALNY PO NOWEMU
Po prawie pięciu latach funkcjonowania ustawy, uchwalonej przez koalicję PO-PSL, wydłu-
żającej do 67 lat wiek emerytalny, 1 października br. przywrócony zostanie wiek emerytalny 
– 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Nowa ustawa, będąca realizacją obietnic wybor-
czych PiS, daje Polakom możliwość wyboru momentu zakończenia aktywności zawodowej. 
Ważne, żeby był to ich wybór, i to podjęty świadomie.
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Janusz Śniadek, Krzysztof Dośla, Dariusz Drelich, Elżbieta Bojanowska i Małgorzata 
Sadurska.

Przepisy ustawy obniżającej wiek emerytalny wejdą w 
życie 1 października 2017 r. Od maja NSZZ „Solidarność” 
wraz z Kancelarią Prezydenta RP i Ministerstwem Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej prowadzi kampanię społeczno-
-informacyjną „Godny Wybór. Przywrócenie wieku emery-
talnego”. Jedno z pierwszych spotkań w ramach kampanii 
odbyło się 18 maja w siedzibie gdańskiej „Solidarności”.

W spotkaniu wzięły udział Małgorzata Sadurska, szefowa Kan-
celarii Prezydenta RP, i Elżbieta Bojanowska, podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Obecni byli również: wojewoda pomorski Dariusz Drelich, poseł Ja-
nusz Śniadek i senator Antoni Szymański, a także dyrektor Oddziału 
ZUS w Gdańsku Aneta Pawłowska. Stronę związkową reprezentowali 
wiceprzewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Tadeusz Majchrowicz 
i przewodniczący ZRG NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla. 

Minister Małgorzata Sadurska przypomniała historię kilku-
letniej batalii o przywrócenie 
wieku emerytalnego i o roli w 
niej NSZZ „Solidarność”. Już 
w sierpniu 2015 roku prezydent 
Andrzej Duda skierował do Se-
natu wniosek o przeprowadzenie 
ogólnokrajowego referendum, w 
którym jedno z pytań dotyczyło 
przywrócenia wieku emerytalne-
go. Ówczesny Senat zdominowa-
ny przez Platformę Obywatelską 
wniosek ten odrzucił. W nowej 
kadencji parlamentu prezydent 
wyszedł z inicjatywą ustawo-
dawczą dotyczącą przywróce-
nia niższego wieku emerytalnego. 16 listopada 2016 roku nowa 
ustawa została przyjęta przez Sejm. 11 maja z inicjatywy Piotra 
Dudy w Pałacu Prezydenckim została zainaugurowana kampania 
promocyjno-informacyjna „Godny Wybór. Przywrócenie wieku 
emerytalnego”. W jej ramach odbędzie się 16 regionalnych spo-
tkań. – Wchodząca w życie 1 października ustawa daje Polakom 
prawo wyboru – mówiła szefowa Kancelarii Prezydenta RP. 

Szczegółowe założenia usta-
wy obniżającej wiek emerytalny 
omówiła minister Elżbieta Boja-
nowska. – 1 października 2017 r. 
zostanie przywrócony wiek eme-
rytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla 
mężczyzn. Prawo do emerytury 
uzyskają wówczas panie w wieku 
między 60 lat a 61 lat i 4 miesiące 
oraz panowie w wieku między 65 
lat a 66 lat i 4 miesiące – mówi-
ła minister Bojanowska. Ustawa 
określa minimalny wiek przejścia 
na emeryturę. Każdy ubezpieczo-
ny sam powinien podjąć decyzję o 

zakończeniu aktywności zawodowej. Decyzja zależy od oczekiwań 
co do wysokości świadczenia, oceny stanu zdrowia, sytuacji ogólnej 
i indywidualnej na rynku pracy, planów dotyczących długości odpo-
czynku po zakończeniu aktywności zawodowej. 

O tym, jak Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych przygotowuje 
się do zmiany w systemie emery-
talnym mówiła dyrektor Oddziału 
ZUS Aneta Pawłowska. W ZUS 
wdrażany jest obecnie nowy spo-
sób wyliczania świadczeń w sys-
temie komputerowym. Od lipca 
pojawią się w placówkach ZUS 
doradcy emerytalni. W ich rolę w 
województwie pomorskim wcieli 
się 39 pracowników. Wyjaśnią oni 
potencjalnym emerytom, od czego 
zależy wysokość emerytury, a tak-
że wyliczą w kalkulatorze emery-
talnym wysokość prognozowanego świadczenia. Wniosek o emerytu-
rę można składać na 30 dni przed osiągnięciem wieku emerytalnego, 
czyli pierwsze wnioski związane z obniżeniem wieku emerytalnego 
będzie można składać 1 września. 

(mk)

Prawo wyboru 

Małgorzata Sadurska

Elżbieta Bojanowska

Aneta Pawłowska
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OD 1 STYCZNIA 2013 r. 
DO 1 PAŹDZIERNIKA 2017 r. OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 r.

 Obowiązkowe stopniowe wydłużanie wieku 
emerytalnego do 67 roku życia.

 Każdego roku wiek emerytalny wzrastał o trzy 
miesiące. 

 Zakładany wiek emerytalny (67 lat) mężczyźni 
mieli osiągnąć w 2020 r., kobiety zaś w 2040 r.

 Przeciw podniesieniu do 67 lat wieku emerytal-
nego było 83 proc. dorosłych Polaków – 
badania CBOS przeprowadzone w marcu 2012 r.

 Prawo do przejścia na emeryturę po osiągnięciu 
minimalnego wieku emerytalnego 60 lat dla 
kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

 Poparcie dla planów powrotu do poprzedniego 
wieku emerytalnego deklaruje ogółem 84 proc. 
badanych, natomiast sprzeciw wyraża łącznie 
12 proc. – z badania CBOS przeprowadzonego 
w październiku 2016 r.

WIEK EMERYTALNY PO NOWEMU

stanu zdrowia i rodzaju wyko-
nywanej pracy, a także od tego, 
czy możemy tę prace uzyskać i 
utrzymać. Oczywiście, im wyż-
sze kwalifikacje, tym mamy 
szansę na lepszą pracę. Nie bez 
znaczenia na decyzję o przejściu 
na emeryturę ma jej wysokość w 
porównaniu z uzyskiwanymi do-
chodami z pracy. O wcześniej-
szym zakończeniu aktywności 
zawodowej często decyduje 
sytuacja rodzinna, np. potrzeba 
opieki nad wnukami czy osoba-
mi starszymi.

Sprawdź, zanim 
wybierzesz

Decyzja o przejściu na eme-
ryturę jest indywidualnym wy-
borem, ale aby go świadomie 
dokonać, konieczna jest kalku-
lacja. Nasza emerytura zależy od 
kapitału, który zgromadzimy na 
koncie i subkoncie w ZUS – im 
dłużej pracujemy, tym większy 
kapitał, a także od „średniego 
dalszego trwania życia”. Opóź-
nienie przejścia na emeryturę o 
rok może spowodować podwyż-
szenie świadczenia o około 8 
procent. Już obecnie 17 procent 
osób uzyskujących prawo do 
emerytury mówi o późniejszej 
decyzji w tym względzie. 

W podjęciu decyzji pomo-
że nam Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych. Od lipca we 
wszystkich placówkach ZUS 
w całym kraju rozpocznie pracę 
blisko 600 doradców emery-
talnych. – Zadaniem doradcy 
jest udzielanie wyjaśnień na-
szym klientom – potencjalnym 
emerytom, od czego zależy 
wysokość emerytury, a także 
dokonanie wyliczenia w kalku-
latorze emerytalnym wysokości 
prognozowanego świadczenia w 
zależności od wskazanego przez 
klienta momentu zakończenia 
aktywności zawodowej. Po-
średnio doradca, przedstawiając 
klientowi wiele wariantów przej-
ścia na świadczenie, ma pomóc 
w podjęciu przez potencjalnego 
emeryta decyzji najbardziej dla 
niego korzystnej i zależnej od 
indywidualnej sytuacji ubezpie-

czonego – mówiła Aneta Paw-
łowska, dyrektor Oddziału ZUS 
w Gdańsku, podczas spotkania 
informacyjnego w siedzibie „So-
lidarności”.

Od lipca będzie można także 
skorzystać z kalkulatora eme-
rytalnego zamieszczonego na 
stronie ZUS. 

Bezpieczna praca  
do emerytury

Nowa ustawa o wieku eme-
rytalnym, określająca minimal-
ny wiek emerytalny, zapewnia 
jednakowy okres ochronny dla 
wszystkich pracowników. Oso-
bie, której brakuje czterech lat do 
emerytury, pracodawca nie może 
wypowiedzieć umowy o pracę. 
A co z pracownikami, którzy 
ochronę przed zwolnieniem na-
byli lub nabędą (do 1 październi-
ka br.) jeszcze pod rządami starej 
ustawy? W przypadku pracow-
ników, którzy w dniu wejścia w 
życie ustawy będą korzystać z 
ochrony przedemerytalnej, nie 
stracą tej ochrony automatycz-
nie wraz z osiągnięciem wieku 
emerytalnego. 

Pamiętajmy – nabycie pra-
wa do emerytury nie może 
stanowić wyłącznej przyczyny 
wypowiedzenia umowy o pracę 
przez pracodawcę. Pracownik 
po osiągnięciu wieku uprawnia-
jącego do emerytury nie może 
być zmuszany do rezygnacji z 
pracy.

Emerytura 
zabezpieczona 
finansowo

Przeciwnicy przywrócenia 
niższego wieku emerytalnego 
straszą, że w Zakładzie Ubez-
pieczeń Społecznych zabraknie 
środków na wypłaty wszystkich 
świadczeń. – Nie ma obaw, że 
nie starczy środków na wypłaty 
emerytur. ZUS ma zabezpieczo-
ne środki na wypłaty wszystkich 
świadczeń – mówiła w Gdańsku 
Elżbieta Bojanowska, podse-
kretarz stanu w Ministerstwie 
Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej. Sprzymierzeńcem no-

wej ustawy jest dobra sytuacja 
ekonomiczna kraju. W kwietniu 
stopa bezrobocia wyniosła 7,7 
proc. i jest porównywalna ze 
wskaźnikiem odnotowanym w 
kwietniu 1991 roku. – Dobra 
sytuacja na rynku pracy spowo-
dowała, że rynek pracodawcy 
zmienia się w rynek pracow-
nika. Pracodawcom zależy na 
utrzymaniu wartościowych i 
doświadczonych pracowników, 
poprawiają się także warunki 
pracy. Wiele osób, które mogą 
lub będą mogły przejść na eme-
ryturę, będzie to skłaniało do 
kontynuowania pracy – mówiła 
minister Bojanowska. 

Polityka rodzinna 
wzmacnia emerytury

Demografia i system eme-
rytalny to naczynia połączone. 
Obecna sytuacja jest wynikiem 
tego, że przez wiele lat znaj-
dowaliśmy się w depresji uro-
dzeniowej czy wręcz w zapaści 
demograficznej. Straconych 
lat nie da się nadrobić natych-
miast, ale prowadzimy aktyw-
ną politykę rodzinną. Zmiany 
w systemie emerytalnym nie 
będą odczuwalne od razu, ale 
w tym systemie trzeba myśleć 
długofalowo.

– Na stabilność finansową 
systemu emerytalnego wpływ 
ma polityka rodzinna, której 
celem jest zwiększenie liczby 
narodzin, jakości wychowy-
wania i kształcenia dzieci. Dzi-
siejsze wsparcie polityki proro-
dzinnej będzie miało wpływ na 
system emerytalny i w dłuższej 
perspektywie oznaczać będzie 
większe możliwości skierowa-
nia dodatkowych środków dla 
emerytów i rencistów – przeko-
nywała Elżbieta Bojanowska.

(mk)

Opracowano na podstawie 
wystąpienia Elżbiety 
Bojanowskiej, podsekretarza 
stanu w Ministerstwie 
Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, wygłoszonego  
18 maja w siedzibie gdańskiej 
„Solidarności”. 

W czasie dyskusji z przedstawicielami prezydenta i rządu 
związkowców najbardziej interesowała kwestia wprowa-
dzenia stażu pracy jako jednego z kryteriów uprawniają-
cych do przejścia na wcześniejszą emeryturę.

A co ze stażem 
pracy?

W porozumieniu pomiędzy „Solidarnością” a prezydentem 
Andrzejem Dudą znalazł się zapis mówiący o tym, że 
oprócz powrotu do poprzedniego wieku emerytalnego 

sprzed jego podwyższenia zostanie uwzględniony postulat zgła-
szany przez Związek, czyli staż ubezpieczeniowy. Nasz Związek 
to konkretyzował, podając wielkości 40 lat dla mężczyzn, 35 lat 
dla kobiet. Czy i kiedy – jeśli już – można się spodziewać również 
takiego rozwiązania? – pytał przewodniczący Krzysztof Dośla. 

Odpowiadając na to pytanie szefowa Kancelarii Prezydenta 
Małgorzata Sadurska stwierdziła, że przeprowadzono analizę kosz-
tów takiego rozwiązania i na razie stan finansów publicznych nie 
pozwala na jego wprowadzenie. – Pan prezydent uważa, że trzeba 
mierzyć siły na zamiary. Samo obniżenie wieku emerytalnego to 
duży wydatek dla budżetu państwa.  Połączenie tego rozwiązania 
z innymi wydatkami, takimi jak podwyższenie minimalnego wy-
nagrodzenia, podwyższenie najniższej emerytury, wprowadzenie 
stawki godzinowej, program „Rodzina 500+” powoduje, że wdro-
żenie innych mechanizmów w systemie emerytalnym jest obecnie 
niemożliwe – mówiła Małgorzata Sadurska. 

Minister Elżbieta Bojanowska, uzupełniając wypowiedź swojej 
przedmówczyni, obiecała przekazać „Solidarności” analizę sza-
cunkową kosztów wprowadzenia kryterium stażowego. Zdaniem 
Mirosława Piórka, przewodniczącego Sekcji Krajowej Przemy-
słu Okrętowego, należy wrócić do tematu kryterium stażowego 
w oparciu o medycynę pracy i powiązać go z warunkami wyko-
nywania pracy. Stanisław Kotyński, przewodniczący „Solidarno-
ści” w GPEC, pytał, czy ministerstwo rozważa  możliwość, żeby 
pracownik, który przepracował czterdzieści albo trzydzieści lat, 
miał prawo wyboru przejścia na emeryturę, ale nie otrzymując jej 
w pełnej wysokości? 

Zdaniem natomiast Piotra Madeja, przewodniczącego „S” 
w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, 
wielu pracowników, którzy chcieliby zostać na rynku pracy, idzie 
na „pomostówki” ze względu na to, że pracodawca likwiduje sta-
nowisko pracy. – Emerytury pomostowe to 870 złotych na rękę. 
I ci pracownicy pozostaliby na rynku pracy, gdyby to od nich, a nie 
od pracodawcy, zależało.

Związkowcy pytali również o środki, które pozostały w otwar-
tych funduszach emerytalnych, a także, czy jest przewidziana do-
celowa reforma składek w ramach uproszczenia podatków. 

– Środki z OFE mają być – i tak jest zapisane – dziedziczone. Nato-
miast prace nad reformą podatków i nad uproszczeniem całego systemu 
trwają. Trudno powiedzieć, jaki przybiorą kierunek i jaki kształt. Nie 
ma żadnego zagrożenia środków z kapitału początkowego, bo każda 
osoba ma zapisany na swoim koncie kapitał początkowy, który jest 
bezpieczny dla tej osoby – odpowiedziała minister Bojanowska.

Pytanie dotyczące zachęt dla pracodawców, którzy będą utrzy-
mywać miejsca pracy starszych pracowników, zadał Zbigniew Ko-
walczyk członek Prezydium ZRG. Minister Elżbieta Bojanowska 
odpowiedziała, że prowadzone są dyskusje w tej sprawie. Obecnie 
jednak sytuacja na rynku jest tak dobra, że to pracodawcy poszu-
kują pracowników, szczególnie tych wykwalifikowanych.

(MarWer, mk)
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Dyskusja w trakcie spotkania w sprawie emerytur.
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też rozładowywanie dostaw, co 
wiąże się z dźwiganiem cięża-
rów i transportem ładunków na 
wózkach ręcznych.

– Podstawą do wyliczenia 
zadośćuczynienia było dla nas 
orzeczenie, które zapadło w 
przypadku jednej z pracownic 
Biedronki. Pozwoliło to nam 
na ustalenie dochodzonego 
wymiaru zadośćuczynienia na 
poziomie 3,6 tysiąca złotych 
za każdy rok pracy – komen-
tuje Olga Malinowska, radca 
prawny Kancelarii Radców 
Prawnych i Adwokatów Lech 
Obara i Współpracownicy, na 
łamach „DGP”.

– Osoby zatrudnione kiedyś 
w sieci dostrzegają przykłada-
nie coraz większej wagi do 
poszanowania praw pracowni-
ków oraz większą wrażliwość 
w odniesieniu do warunków 
pracy. Uznali, że przyszła ich 
pora – dodaje mec. Lech Oba-
ra w rozmowie z „Dziennikiem 
Gazetą Prawną”.

Jeronimo Martins, właści-
ciel Biedronki, utrzymuje, że 
i kierowane pod adresem sieci 

zarzuty, dotyczące m.in. ma-
nipulacji w wyliczaniu czasu 
pracy, i sprawy, które toczyły 
się z powództw byłych pra-
cowników o godziny nadlicz-
bowe, zostały wyjaśnione oraz 
prawomocnie zakończone.

Tymczasem dotarły do nas 
sygnały o relokacji pracowni-
ków do sklepów na Wybrzeżu 
w sezonie letnim w ramach 
obowiązków służbowych, ale 
bez określenia zasad przenie-
sienia i bez poinformowania 
pracowników o warunkach 
wynagrodzenia i zakwatero-
wania.

Zapytaliśmy zarząd JMP, 
jaką liczbę pracowników skie-
ruje spółka do obsługi sklepów 
sieci Biedronka na Wybrzeżu z 
innych rejonów kraju, na jakich 
warunkach i na jak długo zo-
staną oddelegowani do obsługi 
zwiększonego ruchu turystycz-
nego w rejonach nadmorskich.

JMP przyznaje, że prze-
mieszczenia pracowników na-
stąpią „w związku ze zwiększo-
nym w sezonie letnim ruchem 
klientów w sklepach Biedronka 

zlokalizowanych w miejsco-
wościach turystycznych”. 

– Plany delegacji są zawsze 
wcześniej uzgadniane z pra-
cownikami. Delegacje dotyczą 
miejscowości w obrębie jed-
nego regionu. Wszyscy dele-
gowani pracownicy otrzymują 
przewidziane prawem diety, a 
zainteresowani korzystają także 
z możliwości zakwaterowania 
opłacanego przez pracodawcę 
– zapewnia nas spółka.

Jaka będzie rzeczywistość – 
przekonamy się po wakacjach.  
Jak informują nas pracownicy 
Biedronek, delegowanie na 
okres wakacyjny nie miało 
dotychczas formy zapytania, 
„czy ktoś chce jechać?”, lecz 
polecenia, a oddelegowanie 
pracowników na dwa tygodnie 
obniża zatrudnienie w ich sta-
łych miejscach pracy, co z kolei 
uniemożliwia innym skorzysta-
nie z letnich urlopów.

W czerwcu dojdzie najpew-
niej do rozmów zarządu JMP 
ze związkowcami w sprawie 
regulaminów premii i innych 
warunków pracy. 

– Prowadzimy stały i otwar-
ty dialog z partnerami związko-
wymi, oparty na regularnych, 
bezpośrednich spotkaniach  
– zapewnia nas za pośrednic-
twem Biura Prasowego Jeroni-
mo Martins Polska S.A.

Jednak już na działalność 
związkową firma tak otwarta 
nie jest.

– Obowiązujący w JMP S.A. 
regulamin bezpieczeństwa i po-
rządku zabrania prowadzenia na 
terenie placówek sieci Biedron-
ka jakiejkolwiek działalności 
innej niż działalność handlowa 
– odpowiada nam Jeronimo 
Martins Polska S.A. na pyta-
nie o respektowanie prawa do 
związkowej  działalności w pla-
cówkach sieci. 

(asg)

W ślad za ogólnopolską akcją protestacyjną pracowników 
handlu przeprowadzoną 2 maja br. pojawiły się próby ogra-
niczenia działalności związkowej. Czy protest pracowników 
supermarketów przyniesie efekty i zmusi zarządy zagranicz-
nych operatorów sklepów do zmiany podejścia do praw 
pracowniczych?

procedur wewnętrznych naraża 
się firmę na straty? – pyta Piotr 
Adamczak, lider NSZZ „So-
lidarność” w JMP, jednocze-
śnie zapewniając, że związek 
poinformował zarząd spółki o 
akcji.

– 29 kwietnia br. poinformo-
waliśmy, że protest jest ogólno-
krajową akcją sekcji pracowni-
ków handlu naszego Związku, 
że nie jest to odstąpienie od 
czynności służbowych, a praca 
zgodnie z przepisami BHP, z 
dochowaniem procedury obo-
wiązującej w firmie. Zazna-
czyliśmy, że nie jest to strajk 
i nie ma mowy o odstąpieniu 
pracowników od pracy. Prze-
ciwnie, mieli oni w tym dniu 
pracować zgodnie z przepisa-
mi prawa, BHP i procedurami 
wewnętrznymi firmy – dodaje 
Adamczak.

Przypomnijmy, że regula-
min wewnętrzny zakładu pracy 
nie może stać w sprzeczności z 
ustawą o związkach zawodo-
wych i prawem pracy.

Z kolei jak poinformował 
„Dziennik Gazeta Prawna”, 
osoby w przeszłości zatrudnio-
ne w Biedronce postanowiły 
walczyć o odszkodowanie od 
sieci za naruszanie ich praw do 
bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy. W pozwie 
byli pracownicy podnoszą, iż 
byli dopuszczani do pracy bez 
ważnych badań lekarskich ze-
zwalających na wykonywanie 
czynności, do których byli fak-
tycznie przydzieleni, a nie tych 
zapisanych w umowie. Chodzi 
przy tym o kasjerów sprzedaw-
ców, których obowiązkiem było 

Praca zgodnie z przepisami 
godzi w interesy sieci handlowej?

Sądząc z sygnałów na-
pływających do nas od 
pracowników sieci Bie-

dronka, droga jeszcze daleka. 
Na razie kierownicy regionalni 
tej sieci rozsyłają wiadomości 
drogą SMS do kierowników 
sklepów o zakazie kolportowa-
nia materiałów związkowych  
w pomieszczeniach socjalnych 
sklepów.

Przypomnijmy, że prze-
prowadzona 2 maja ogólno-
polska akcja protestacyjna w 
sieciach handlowych polegała 
na skrupulatnym i dokładnym 
wykonywaniu powierzonych 
obowiązków i przestrzeganiu 
obowiązujących procedur. Były 
też rozdawane ulotki informują-
ce o przyczynach protestu. Nie 
we wszystkich sklepach akcja 
się powiodła, ale jej nagłośnie-
nie nakierowało uwagę klien-
tów na problemy pracowników 
sieci handlowych.

Jednak zarząd portugalskiej 
spółki Jeronimo Martins, do 
której należy sieć dyskontów 
pod nazwą Biedronka, twierdzi, 
że majowy protest był nielegal-
ny. W dwóch miejscowościach, 
jak się dowiadujemy, udzielone 
zostały nagany za udział w pro-
teście.

– Jak można uznać za nie-
legalną akcję protestacyjną 
wypełnianie regulaminu pracy, 
przestrzeganie zasad BHP i 
porządku? Czyżby ktoś uznał, 
że przestrzeganie prawa może 
kolidować z dobrem firmy? 
Przecież to absurd, jeśli udziela 
się nagany za wypełnianie w 
sposób należyty obowiązków. 
Czy przestrzegając przepisów i 

Rząd wycofał się z części proponowanych zmian w ustawie 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech, w tym z najbar-
dziej kontrowersyjnego dla rodziców i pracowników żłobków 
pomysłu podniesienia dopuszczalnej liczby dzieci znajdują-
cych się pod opieką jednego pracownika z 8 do 10.

i prawidłowego rozwoju dzieci 
powierzanych opiece w żłob-
kach. Organizatorzy pikiety, w 
tym Agata Bartosik, reprezen-
tująca NSZZ „Solidarność”, 
złożyli w tej sprawie petycję 
w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej 

oraz Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów. 15 maja w resorcie 
rodziny odbyły się negocjacje, 
po których rząd wycofał się 
z pomysłu zwiększenia licz-
by dzieci przypadających na 
opiekuna. 

– Związkowcy z Gdańska 
też uczestniczyli w tym pro-
teście. Cieszymy się, że rząd 
potraktował nas poważnie i 
uwzględnił nasze postulaty. 
To mały, ale ważny sukces, 
bo bezpieczeństwo powierza-

nych nam dzieci nie zostanie 
zagrożone. Będziemy pro-
wadzić dalsze negocjacje w 
kolejnych kwestiach – mówi 
Elżbieta Hryniewicz, prze-
wodnicząca Komisji Zakła-
dowej NSZZ „Solidarność” 
w Gdańskim Zespole Żłob-
ków. 

Rząd planuje wprowadzić 
zmiany w funkcjonowaniu 
żłobków od roku szkolnego 
2017/2018. Wprowadzenie 
obok żłobków instytucji klu-

bów dziecięcych oraz znie-
sienie obowiązku posiadania 
przez te placówki osobnej sali 
do odpoczynku ma zwiększyć 
liczbę oferowanych rodzicom 
miejsc opieki nad ich pociecha-
mi. Według danych z 2015 roku 
tylko 7 procent najmniejszych 
dzieci w Polsce jest objętych 
opieką żłobkową. Zgodnie ze 
standardami Unii Europejskiej 
powinno to być co najmniej 33 
procent.

(ach)

Sukces rodziców i pracowników żłobków 

Zdaniem rodziców i opie-
kunów, którzy 13 maja 
2017 r. pod hasłem „Rząd 

do żłobka” zorganizowali pro-
test przed Ministerstwem Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej, zmiany spowodowałyby 
zagrożenie dla bezpieczeństwa 
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Trzecia pielgrzymka Ojca 
Świętego do Ojczyzny, 
pod hasłem „Do koń-

ca ich umiłował”, odbyła 
się w dniach 8-14 czerwca 
1987 roku. Papież odwie-
dził Kraków, Lublin, Tarnów, 
Szczecin, Częstochowę, Łódź 
i Warszawę, gdzie spotkał się z 
rodziną ks. Jerzego Popiełusz-
ki. Jednak najważniejszymi 
punktami wizyty w kontekście 
„Solidarności” były Gdynia i 
Gdańsk. Władze PRL jeszcze 
podczas poprzedniej pielgrzy-
mi w 1983 r. nie zgodziły się 
na obecność Jana Pawła II w 
kolebce „Solidarności”. Tym 
razem Ojciec Święty kanałami 
dyplomatycznymi przekazał 
komunistom informację, że 
jeśli w programie wizyty nie 
znajdzie się Gdańsk, w ogóle 
do Polski nie przyleci.

Walka o człowieka

Trójmiejski etap pielgrzym-
ki rozpoczął się 11 czerwca 
1987 r. w Gdyni. Była to jedy-
na wizyta Jana Pawła II w tym 
mieście w historii. Na skwerze 
Kościuszki papież odprawił 
mszę św. dla ludzi morza. 
„Solidarność musi iść przed 
walką. Dopowiem: solidarność 
również wyzwala walkę. Ale 
nie jest to nigdy walka prze-
ciw drugiemu. Walka, która 
traktuje człowieka jako wroga 
i nieprzyjaciela – i dąży do 
jego zniszczenia. Jest to walka 
o człowieka, o jego prawa, o 
jego prawdziwy postęp: walka 

Solidarność to brzemię 
niesione wspólnie 

o dojrzalszy kształt życia ludz-
kiego. Wtedy bowiem to życie 
ludzkie na ziemi staje się »bar-
dziej ludzkie«, kiedy rządzi się 
prawdą, wolnością, sprawiedli-
wością i miłością” – podkreślił 
w homilii Jan Paweł II.

Zaspa i Westerplatte

W Gdańsku praktycznie 
wszystkie punkty programu 
miały charakter wyjątkowy i 
symboliczny – prywatne spo-
tkanie z Lechem Wałęsą i jego 
rodziną w rezydencji biskupiej 
w Oliwie 11 czerwca oraz dzień 
później msza św. dla osób cho-
rych, niepełnosprawnych i ich 
opiekunów w bazylice Mariac-
kiej, a przede wszystkim cicha 
i samotna modlitwa przed 
pomnikiem Poległych Stocz-
niowców (szpaler milicjantów 
zablokował dostęp do placu 
Solidarności innym osobom). 
W historii najgłośniej zapisały 
się jednak papieskie spotkanie 
z młodzieżą na Westerplatte 
oraz msza św. dla ludzi pracy 
na Zaspie. 

Wyjątkowość słów skie-
rowanych do młodzieży na 
gdańskim półwyspie opiera się 
na połączeniu bogactwa treści i 
piękna retoryki: „Każdy z was, 
młodzi przyjaciele, znajduje 
w życiu jakieś swoje »Wester-
platte«. Jakiś wymiar zadań, 
które trzeba podjąć i wypełnić. 
Jakąś słuszną sprawę, o którą 
nie można nie walczyć. Jakiś 
obowiązek, powinność, od 
której nie można się uchylić. 

Nie można »zdezerterować«. 
Wreszcie – jakiś porządek 
prawd i wartości, które trzeba 
»utrzymać« i »obronić«, tak 
jak to Westerplatte, w sobie 
i wokół siebie”.

Z kolei  podczas  mszy 
z udziałem około miliona osób 
papież przemawiał z ołtarza w 
kształcie łodzi, mając wokół 
siebie ogromną rzeszę zebra-
nych z transparentami „Soli-
darności” (taką flagę miała ze 
sobą również wspomniana gru-
pa studentów z Węgier). Słowa 
papieża powszechnie odebrano 
jako wypowiedziane nie tylko 
do ludzi „Solidarności”, ale 
także za nich: „Jeden drugiego 
brzemiona noście – to znaczy: 
jeden i drugi, a skoro brzemię, 
to brzemię niesione razem, we 
wspólnocie. A więc nigdy: je-
den przeciw drugiemu. Jedni 
przeciw drugim. I nigdy brze-
mię dźwigane przez człowieka 
samotnie. Bez pomocy drugich. 
Nie może być walka silniejsza 
od solidarności. Nie może być 
program walki ponad progra-
mem solidarności”.

Obecność i słowa Jana 
Pawła II nadały nowej dyna-
miki w działaniach wciąż pod-
ziemnego Związku i innych 
organizacji antykomunistycz-
nych (głównie Niezależnego 
Zrzeszenia Studentów i Fede-
racji Młodzieży Walczącej). 
A poprzez swój uniwersalizm 
do dziś mogą stanowić drogo-
wskazy w działalności społecz-
nej i życiu każdego z nas.

Adam Chmielecki

W czerwcu 1987 r. grupa sześciu studentów z Węgier wybrała się starymi samochodami 
– żiguli i volkswagenem „garbusem” – do Gdańska, na mszę św. z papieżem Janem Pawłem 
II. Jednym z nich był obecny premier Węgier Viktor Orban. „Wtedy w Gdańsku, wśród milio-
na ludzi, nabraliśmy pewności, że ustrój komunistyczny się kończy” – wspominali później. 
Jeśli to wydarzenie wywarło tak wielki wpływ na studentów z Węgier, wyobraźmy sobie 
jego oddziaływanie na Polaków, dużo bardziej religijnych i w większym stopniu związanych 
emocjonalnie i z Gdańskiem, jako kolebką „Solidarności”, i samym Janem Pawłem II.

Ojciec Święty Jan Paweł II na gdańskiej Zaspie.
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Dziękczynienie za słowa skierowane przez św. Jana Pawła 
II do ludzi morza (11 czerwca w Gdyni) i ludzi pracy (12 
czerwca w Gdańsku) 30 lat temu, podczas pielgrzymki 

w 1987 roku – taki charakter będzie miała msza święta odprawiona 
we wtorek, 13 czerwca br. o godzinie 18 w Sanktuarium Matki 
Boskiej Fatimskiej w Gdańsku Żabiance (plac Wyszyńskiego 
1). Archidiecezjalny duszpasterz ludzi pracy ks. dr Sławomir 
Decowski zaprasza do uczestniczenia w eucharystii wszystkich 
związkowców z Regionu Gdańskiego NSZZ „S”, w tym poczty 
sztandarowe z poszczególnych organizacji związkowych.

Miejsce dziękczynienia nie jest wybrane przypadkowo – w tym 
roku przypada przecież setna rocznica objawień Matki Bożej w Fa-
timie, której kult propagował św. Jan Paweł II. To właśnie opiece 
Matki Boskiej Fatimskiej papież przypisywał ocalenie z zamachu na 
swoje życie. – Sto lat po objawieniach Matki Bożej w Fatimie i w 
30 rocznicę pielgrzymki Ojca Świętego do ojczyzny warto pochylić 
się z uwagą nad przesłaniami tych pamiętnych wydarzeń – zachęca 
do udziału w eucharystii ks. Sławomir Decowski. W trakcie uro-
czystego nabożeństwa dokonany będzie również akt zawierzenia 
wszystkich pracujących i ich rodzin opiece Matki Bożej z Fatimy.

(ach)

Dziękczynienie 
za Jana Pawła II

Widowisko będzie miało iście gwiazdorską obsadę. Pod dyrek-
cją Krzesimira Dębskiego wystąpią Elbląska Orkiestra 
Kameralna i Polski Chór Kameralny, Natalia Kukul-

ska, Natalia Szroeder, Mieczysław Szcześniak, Rafał Brzozow-
ski, Anna Jurksztowicz i Zygmunt „Muniek” Staszczyk z zespołu 
T.Love. Na ekranach multimedialnych zaprezentowane zostaną krót-
kie filmy dokumentujące pobyt Ojca Świętego w Gdyni. Koncert 
odbędzie się w niedzielę 11 czerwca o godz. 16 na placu przy 
Akwarium Gdyńskim (al. Jana Pawła II 1). Wstęp wolny.

„Morze mówi człowiekowi o potrzebie szukania się nawzajem. 
O potrzebie spotkania i współpracy. O potrzebie solidarności. Mię-
dzyludzkiej i międzynarodowej. Jakże doniosły jest fakt, że to właśnie 
słowo »Solidarność« zostało wypowiedziane tutaj, nad polskim mo-
rzem. Że zostało wypowiedziane w nowy sposób, który równocześnie 
potwierdza jego odwieczną treść” – mówił w 1987 r. w Gdyni Jan 
Paweł II, podkreślając, że sam „rósł równolegle z tym miastem”.

(ach)

Gdynia pamięta
Papieska msza św. w Gdyni 11 czerwca 1987 r. zgromadziła kilka-
set tysięcy wiernych i była jednym z najważniejszych wydarzeń 
w historii miasta „z morza i marzeń”. Dokładnie w 30 rocznicę 
spotkania ludzi morza (i nie tylko) z Janem Pawłem II na skwerze 
Kościuszki odbędzie się koncert „Wciąż tak blisko…”. 
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Coraz więcej ludności świata mieszka w miastach, które powiększają swo-
ją powierzchnię, wchłaniając tereny wcześniej niezamieszkane. To sprawia, 
że piękna, nierzadko wręcz dzika, przyroda jest bliżej, niż nam się wydaje. 
Z drugiej strony zwiększa to odpowiedzialność mieszkańców miast za 
środowisko naturalne. 

Zadania z zakresu ochrony przyrody 
i pozytywnego wpływu na środowi-
sko naturalne na terenach miejskich 

można podzielić na te należące do samo-
rządów terytorialnych i innych instytucji 
publicznych oraz te, które każdy z nas 
powinien wykonywać indywidualnie. Są 
to jednak obszary, które wzajemnie się 
przenikają, a dobrym przykładem jest tu 
komunikacja miejska. To władze miast 
są odpowiedzialne za zorganizowanie 
dobrego i taniego systemu komunikacji 
zbiorowej oraz rozległego i spójnego sys-
temu ścieżek rowerowych, które byłyby 
skutecznym narzędziem zniechęcającym 
do nadmiernego korzystania z własnych 
samochodów. Ale nawet najlepszy sys-
tem nie pomoże, gdy będziemy mentalnie 
przywiązani do kierownicy swojego auta 
niczym najcięższymi łańcuchami. Często 
nie zdajemy sobie sprawy, że wpływ na 
środowisko ma nawet to, czy zakupy ro-
bimy w osiedlowym sklepiku, do którego 
udajemy się spacerem, czy w wielkim cen-
trum handlowym za miastem, do którego 
dojeżdżamy samochodem, generując do-
datkowy ruch i emisję spalin. 

Podobna synergia między syste-
mowymi działaniami samorządów 
i odpowiedzialnymi proekologicznymi 
nawykami mieszkańców potrzebna jest 
chociażby w przypadku selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych. A z tym 
nie jest najlepiej. W 2015 r. przeciętny 
mieszkaniec Pomorza „wyprodukował” 

Ekokonkurs! 
Trwa nasz konkurs ekologiczny, 
w którym można wygrać nagrody 
ułatwiające kontakt z przyrodą 
– na przykład lornetkę lub aparat 
fotograficzny.  Wystarczy przesłać 
do redakcji (na adres mailowy 
magazyn@solidarnosc.gda.pl lub 
za pośrednictwem profilu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S” w serwi-
sie Facebook) zdjęcie obrazujące 
jeden z dwóch tematów: „Ochrona 
środowiska naturalnego w Polsce 
(szczególnie w województwie po-
morskim)” lub „Gospodarka i przy-
roda w województwie pomorskim”. 
Czekamy na Państwa zdjęcia!

Zwierzęta w mieście 
O obecności dzikich zwierząt w pomorskich miastach nie trzeba nikogo 
przekonywać. Jeże, lisy i dziki, rzadziej zające, spotykamy niemal pod swoimi 
balkonami. Mniej widoczne, ale równie ważne dla zachowania równowagi i 
bioróżnorodności ekosystemowej, są płazy i owady. Gromadą zwierząt chyba 
najczęściej spotykaną w miastach są ptaki. I nie chodzi tylko o gołębie, kaczki 
i łabędzie, ale także mniej powszechne, wręcz zagrożone gatunki. Na wieżach 
kościołów gnieżdżą się pustułki. Wokół miejskich stawów i zbiorników reten-
cyjnych są odtwarzane bądź powstają „od korzenia” (w tym przypadku do-
słownie) turzycowiska i trzcinowiska, na których można spotkać znajdujące się 
pod ścisłą ochroną różne gatunki trzciniaków. Jedną z form ochrony ptaków 
w miastach jest budowanie budek lęgowych. Dobre lub złe skutki może mieć 
nawet sposób dokarmiania wolno żyjących ptaków. Pamiętajmy, że popular-
ne pieczywo niszczy przewody pokarmowe kaczek i łabędzi. Jeśli chcemy im 
pomóc, głównie w srogie zimy, dokarmiajmy je gotowanymi warzywami.

305 kilogramów odpadów, z których 
tylko 25 procent udało się odzyskać 
w ramach zbiórki selektywnej. Także 
w badania termowizyjne, a później w 
ewentualną termomodernizację budyn-
ku (stan izolacji, nieszczelności stolarki 
okiennej itp.) mogą zainwestować za-
równo właściciele budynków miesz-
kalnych, jak i użyteczności publicznej. 
Łącznie z modernizacją źródeł energii 
cieplnej na bardziej ekologiczne (źródła 
energii odnawialnej, o mniejszej emisji 
gazów cieplarnianych i szkodliwych py-
łów) przynosi to pozytywne efekty dla 
całego organizmu miejskiego – na przy-
kład lepszą jakość powietrza. Podmioty 
zarządzające budynkami użyteczności 
publicznej powinny również rozważyć 
wymianę oświetlenia na ekologiczną 
technologię LED, która zmniejsza zuży-
cie energii i emisję dwutlenku węgla.

Przykładem budynku o wzorcowej 
wręcz efektywności energetycznej jest 
nowa siedziba Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku przy ul. Rybaki 
Górne, która jest wyposażona w naj-
nowsze proekologiczne rozwiązania, 
dzięki czemu generuje bardzo niskie 
zapotrzebowanie na energię. Budynek 
został wyróżniony prestiżowym tytu-
łem „Najlepszy ekologiczny budynek 
sektora publicznego” Polskiego Sto-
warzyszenia Budownictwa Ekologicz-
nego. 

Ekologiczny Gdańsk
Gdańsk jest wyjątkowo zielonym mia-

stem. Ponad 6300 hektarów miasta to 
tereny zielone, co oznacza, że na jedne-
go gdańszczanina przypada 138 metrów 
kwadratowych zieleni. Do tych terenów 
zalicza się m.in. 5 rezerwatów przyrody, 
dużą część Trójmiejskiego Parku Krajobra-
zowego, 3 obszary chronionego krajo-
brazu, 163 pomniki przyrody, 2 zespoły 
przyrodniczo-krajobrazowe, 12 użytków 
ekologicznych, a nawet 4 obszary Natu-
ra 2000. To oznacza, że praktycznie każ-
dy z nas podczas codziennych zajęć, 
a zwłaszcza rekreacji w mieście, ma kon-
takt ze środowiskiem naturalnym podle-
gającym jakiejś formie ochrony.

W Trójmieście dodatkową odpowie-
dzialność na mieszkańców i turystów na-
kłada położenie nad Bałtykiem, a w efek-
cie obecność w granicach miast plaż, 
klifów i wydm. Jeśli na przykład podczas 
spaceru brzegiem morza pojawi się w nas 
niezdrowa chęć pójścia na skróty i wy-
rzucenia śmieci do wody, przypomnijmy 
sobie, że plastikowa butelka po napojach 
(najczęściej spotykany element śmieci 
w morzu) rozkłada się aż 500 lat!  

Dużą część terenów zielonych w Gdań-
sku stanowi tzw. zieleń uporządkowana, 
np. Park im. Ronalda Reagana w pasie 
nadmorskim. To ponad 60 hektarów tere-
nów rekreacyjnych, na których zapewnio-
no dobre współżycie człowieka i przyro-
dy. Na parkowych stawach umieszczono 
wyspy lęgowe dla ptactwa wodnego, 
zadbano także o tzw. biologiczną zabu-
dowę linii brzegowej. Na terenie całego 
pasa nadmorskiego w Gdańsku utworzo-
no ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną, któ-
ra spełnia rolę informacyjną i edukacyjną.

W miastach położonych nad rzekami 
to właśnie one spełniają jedną z najważ-
niejszych ról w ochronie przyrody, zwłasz-
cza jeśli ich linia brzegowa nie jest prze-
sadnie uregulowana i uporządkowana. 
Rzeki spełniają funkcję siedliska oraz ko-
rytarza do przemieszczania się wielu ga-
tunków zwierząt na terenie miasta oraz 
między miastem a terenami podmiejski-
mi. Dlatego tak ważna jest ochrona rzek 
i wód powierzchniowych przed różnego 
rodzaju zanieczyszczeniami i odpadami.

Naturalne ekosystemy znajdujące się 
na terenach miejskich (rzeczne, leśne, 

parkowe, inne), jak i odtwarzane bądź 
tworzone od nowa tereny zielone tworzą 
tzw. zieloną infrastrukturę, która wpływa 
na jakość życia. W metropoliach Europy 
Zachodniej i Ameryki Północnej coraz 
częściej wprowadza się takie elementy 
tej infrastruktury, jak zielone dachy (na-
sadzenia roślinności na dachów budyn-
ków), zielone linie tramwajowe (z trawą 
posadzoną na torowiskach), a nawet 
pasieki zlokalizowane na dachach wie-
żowców w centrach miast! To ważne, 
bo pszczoły odpowiadają za zapylanie, 
a w konsekwencji przetrwanie większości 
gatunków roślin.

Zrównoważony rozwój miast, 
uwzględniający ochronę środowiska na-
turalnego, staje się coraz częściej jednym 
z elementów budowania pozytywnej 
marki danej miejscowości, co przekłada 
się m.in. na ruch turystyczny. I bardzo 
dobrze!

Adam Chmielecki

Korzystamy z do�nansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
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Sektor spożywczy ma swój 
zespół trójstronny powoła-
ny z udziałem ministerstwa 
rozwoju. Jego pierwsze ro-
bocze posiedzenie odbyło 
się 16 maja br. 

Jego powołanie jest tym bar-
dziej istotne, że mleczarstwo 
to nadal w większości nasz 

rodzimy przemysł, jeśli chodzi 
o przetwórstwo. Szczególną 
uwagę związkowcy skupiają 
na przemyśle cukrowniczym 
(a właściwie na ratowaniu jego 
pozostałości), mleczarskim i ty-
toniowym.  

– Trójstronny zespół branżo-
wy dla sektora przemysłu spo-
żywczego przy ministrze rozwo-
ju ma już za sobą swoje pierwsze 
posiedzenie. W ramach zespołu 
powstał też podzespół do spraw 
mleczarstwa. Związkowi dele-
gaci mają teraz przedstawić w 
swoich zakładach informację 
o powołaniu podzespołu i ze-
brać problemy, które mają być 
przedmiotem prac. Chcemy, 
aby nasz przemysł spożywczy 
miał warunki do modernizacji 
i restrukturyzacji – mówił Zbi-
gniew Sikorski, przewodniczą-
cy Krajowej Sekcji Przemysłu 
Mleczarskiego, Spirytusowego 
i Koncentratów Spożywczych 
NSZZ „Solidarność”.

Przypomnijmy, że w ubie-
głym roku podpisano euro-
pejską kartę sektora mleczar-
skiego, rodzaj Karty Dobrych 
Praktyk, którą trzeba jednak 
wcielić w życie.  

O przemyśle spożywczym 

Z kolei od 10 do 12 maja 
w Kalsku k. Sulechowa odbyło 
się Walne Zebranie Delegatów 
sekcji spożywców. Wśród go-
ści byli m.in. Maciej Jankow-
ski, przewodniczący Zarządu 
Regionu Zielonogórskiego 
NSZZ „Solidarność”, i Mate-
usz Szymański, pełnomocnik 
KK NSZZ „Solidarność” ds. 
Sekcji Młodych. To znak, że 
branże otwierają się na mło-
dych działaczy związkowych. 

– Zaprosiliśmy kolegę Szy-
mańskiego, aby przedstawił 
naszej strukturze branżowej 
informacje na temat Krajowej 
Sekcji Młodych i to, czym 
się ona zajmuje. Naszym ce-
lem jest zaproszenie młodych 
członków Związku ze struk-
tur branżowych do współpra-
cy także w ramach tej sekcji. 
– mówi Zbigniew Sikorski. 

Kolejnym tematem WZD 
były europejskie rady zakłado-

we, czyli jedna z częściej wyko-
rzystywanych w praktyce form 
informacyjno-konsultacyjnych 
w przedsiębiorstwach o zasięgu 
ponadnarodowym na obszarze 
Wspólnoty Europejskiej. Euro-
pejskie rady zakładowe można 
tworzyć w przedsiębiorstwach 
zatrudniających co najmniej 
tysiąc pracowników w pań-
stwach członkowskich. Szko-
lenie na ich temat poprowadził 
Marek Lewandowski, rzecznik 
prasowy Krajówki. 

Była też okazja do żywej 
dyskusji o przyszłości Związku, 
m.in. o kadencyjności w struk-
turach ponadzakładowych, o 
zwiększeniu udziału młodych 
związkowców w życiu „S” i o 
wysokości składki związkowej 
przy rozwiązaniu, że jej wyso-
kość powinna być równa 1 proc. 
minimalnego wynagrodzenia. 

(asg)

Spotkanie związkowców z sektora spożywczego.

Jak mówi Renata Tkaczyk, 
reprezentująca fundację, 
zjawisko uczestnictwa oby-

watelskiego seniorów w Polsce 
właściwie nie występuje. Wszyst-
kie dotychczasowe działania 
podejmowane zarówno przez 
instytucje publiczne, jak i orga-
nizacje pozarządowe uaktywniają 
seniorów zaledwie na płaszczyź-
nie kulturalno-edukacyjnej czy 
zawodowej. A przecież ci ludzie, 
których jest coraz więcej i two-
rzą znaczną grupę społeczną, 
mogliby samodzielnie wpływać 
na senioralną politykę publiczną. 
Zwłaszcza że bardzo dobrze zna-
ją problemy, z jakimi spotyka się 
ich grupa społeczna. Niestety, w 

debacie publicznej pozostają pra-
wie niezauważalni, ponieważ we 
współczesnym rozwiniętym tech-
nologicznie świecie nie są do tego 
odpowiednio przygotowani. 

Większość Polaków prze-
chodzi na emeryturę po ukoń-
czeniu 60 lat i przez kolejne 15 
mogłaby aktywnie uczestniczyć 
w życiu publicznym. Jednak, jak 
wynika z danych statystycznych, 
tylko 30 procent osób powyżej 
50 roku życia ma zatrudnienie. 
Natomiast powyżej 65 roku 
życia pracuje niecałe 5 procent 
osób. W wolontariacie działa ich 
zaledwie 2 procent. W ostatnich 
kilku latach odsetek aktywnych 
seniorów wynosił w skali całej 

Polski zaledwie 9,4 procent. Po-
zostali najchętniej i najczęściej 
prowadzą bierny tryb życia, 
spędzając czas przed telewizo-
rem. Sporo osób nie wytrzymu-
je owej bezczynności i popada 
w depresje, uzależnienia, czuje 
się wyizolowana. Pojawiają się 
choroby psychosomatyczne. 
Nie potrafią przeciwstawić się 
zasadzie, że bierny tryb życia 
najczęściej wiąże się z utratą 
sprawności fizycznej i pogorsze-
niem kondycji psychicznej. 

W Polsce z serwisów spo-
łecznościowych korzysta 89,56 
proc. osób, jednak tylko 9,53 
proc. stanowią osoby powyżej 
55 roku życia. Seniorzy stają 
się więc bezradni w kontak-
tach z otoczeniem. Nie potrafią 
przez internet zapisać się do 
lekarza, odebrać wyników ba-
dań, skorzystać z bankowości 
elektronicznej, zrobić prostych 
zakupów produktów spożyw-
czych, kiedy są chorzy, jest 
brzydka pogoda, mieszkają na 
czwartym piętrze w domu bez 
windy.

Właśnie z myślą o takich 
osobach, aby im pomóc zmienić 
tę niekorzystną sytuację i przy-
wrócić aktywność życiową, po-
wstał projekt Akademii Społecz-
nej. Korzystają z niego wszyscy 
chętni powyżej 60 roku życia 
i to za darmo. Zajęcia i semi-
naria odbywają się w Gdańsku, 
w siedzibie Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność”. W programie znajduje się 
przygotowanie i złożenie petycji 
do władz lokalnych, zarówno w 
formie tradycyjnej, jak również 
e-petycji, przygotowanie i zło-
żenie budżetu obywatelskiego, 
korzystanie z Facebooka oraz 
poczty elektronicznej, korzy-
stanie z e-ZUS, a także konta 

w Zintegrowanym Informatorze 
Pacjenta NFZ. Przewidziana jest 
też wizyta studyjna w jednym 
z urzędów centralnych w War-
szawie. 

Maria Giedz

Aktywny senior
W dobie cyfryzacji i wszechobecnych komputerów, table-
tów czy smartfonów wiele starszych osób znalazło się na 
marginesie życia społecznego, a także publicznego. Bowiem 
trudno jest im zachować aktywność obywatelską, kiedy 
większość spraw załatwia się przez internet i funkcjonujące 
w nim media społecznościowe. Pomorska Fundacja Eduka-
cji i Pracy postanowiła pomóc tym ludziom, włączając ich 
do współczesnego nurtu życia. W tym celu powstał projekt 
„Akademia Społeczna – aktywność i partycypacja seniorów 
w życiu publicznym i społecznym”. 

Zadanie publiczne jest 
współfinansowane ze środków 
otrzymanych od Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach Programu Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich. 

Poczta elektroniczna i Facebook – na zdjęciu: uczestnicy 
i prowadzący szkolenia.
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Zasadą przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego jest, że 
pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu 
w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał 

do niego prawo (art. 161 k.p.). Wyjątkiem od tej zasady jest możli-
wość i konieczność udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynko-
wego niewykorzystanego w terminie ustalonym w planie urlopów 
bądź w porozumieniu pracodawcy i pracownika najpóźniej do dnia 
30 września następnego roku kalendarzowego. Nie dotyczy to czę-
ści urlopu udzielanego na żądanie pracownika zgodnie z art. 167.2 
k.p. (art. 168 kodeksu pracy). 

Obowiązek wykorzystania przez pracownika urlopu wypo-
czynkowego udzielonego mu przez pracodawcę, bez zgody pra-
cownika, występuje w sytuacji wypowiedzenia umowy o pracę i 
w okresie tego wypowiedzenia. W takim przypadku pracownik jest 
obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy 
(zarówno zaległy, jak i bieżący), który został mu udzielony przez 
pracodawcę. Z tym, że wymiar urlopu wypoczynkowego za dany 
rok ustala się w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnie-
nia w tym roku kalendarzowym (art. 167.1 k.p.).

Jak przyjmuje orzecznictwo sądowe, w przypadku udzielenia 
na podstawie powołanego przepisu art. 168 k.p. urlopu wypo-
czynkowego za poprzednie lata pracodawca nie ma obowiązku 
uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz 
musi udzielić mu urlopu w terminie określonym w powołanym 
przepisie. Pracodawca zatem może wysłać pracownika na zaległy 
urlop, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody (wyrok Sądu Najwyż-
szego z dnia 2 września 2003 r., sygn. akt I PKN 403/02; wyrok z 
dnia 24 stycznia 2006 r., sygn.akt I PK 124/05).

Maria Szwajkiewicz

Przymusowy urlop
Prawnik wyjaśnia
rzymusowy urlop

§

www.solidarnosc.gda.pl
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V edycja Wojewódzkiego Konkursu Muzycznego – organi-
zowanego przez Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „So-
lidarność” Regionu Gdańskiego – odbyła się 16 maja w 
siedzibie gdańskiej „Solidarności”.

Konkurs „Polska – moje miejsce, mój kraj” 

WOJCIECH KSIĄŻEK, przewodniczący Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
Regionu Gdańskiego
– Wojewódzki Konkurs Muzyczny „Polska – moje miejsce, mój kraj” sekcja 
gdańska organizuje co dwa lata, w tym roku już po raz piąty. Tym razem 
zrezygnowaliśmy z części plastycznej konkursu, bo tej wiosny wiele jest 
innych spraw związkowych.

Ale pomimo różnych obecnych wyzwań w oświacie, nie chcieliśmy zrezygnować z konkur-
su, bo realizuje on kilka ważnych celów, o których mówi także preambuła Statutu NSZZ 
„Solidarność”. Chodzi o podejmowanie działań na rzecz utrwalania prawdy i pamięci 
historycznej, o wzmacnianie wychowawczych oddziaływań na młodych ludzi. Ważny jest 
też akcent, jak wiele treści, emocji można przekazać śpiewem, muzyką. Co dla nas ważne, 
oprócz występu młodzi ludzie są oprowadzani przez uczestników Grudnia ’70, Sierpnia ’80 
po placu przy pomniku Poległych Stoczniowców, po historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej. 
Staramy się dbać i o takie szczegóły, żeby każdy uczestnik otrzymał posiłek, na pamiątkę 
jakiś symbol „Solidarności”.
Może dlatego zgłosiło się do tej edycji aż około 400 uczniów. Wyzwanie organizacyjne było 
spore, stąd tym większa wdzięczność dla mojej zastępczyni Anny Kocik, która jest koordy-
natorem konkursu, wolontariuszy z „Solidarności” w Gdańsku, członków Prezydium Sekcji, 
którzy pomagają w jego sprawnym przeprowadzeniu. Godna podkreślenia jest też bardzo 
dobra współpraca z Zarządem Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.
Poziom konkursu był bardzo wysoki, co też świadczy o wielkiej pracy szkół, nauczycieli 
muzyki. Nagrodą dla laureatów jest między innymi stypendium NSZZ „Solidarność”, które 
corocznie przyznajemy w naszym Regionie. Jest też już tradycją, że laureaci Wojewódzkiego 
Konkursu Muzycznego występują podczas różnych uroczystości i zebrań.

Na wojewódzkie elimi-
nacje przybyli ucznio-
wie, ich nauczyciele i 

rodzice z wielu miejscowości 
województwa pomorskiego. W 
całym budynku słychać było 
piękne dziecięce głosy i grę 
różnych instrumentów. W sali 
Akwen ponad 400 utalentowa-
nych młodych artystów wyko-
nywało pieśni patriotyczne. Ze 
wzruszeniem słuchaliśmy, gdy 
śpiewano: „Taki kraj”, „Ojczy-
zno ma”, „Mury”, „Modlitwa 
o wschodzie słońca” i wiele 
innych pieśni. 

Uczestnicy konkursu i ich 
opiekunowie bardzo przeży-
wali występy oraz możliwość 
zwiedzenia placu Poległych 
Stoczniowców i  zobaczenia 
wystawy w Sali BHP Stoczni 
Gdańskiej.

– Gdy dowiedziałem się, 
że odbywa się konkurs pieśni 
patriotycznej, postanowiłem 
zaśpiewać utwór Kaczmar-
skiego „Mury”. Uważam, że 
Jacek Kaczmarski był wielkim 
patriotą, pisał świetne teksty, 
które krzepiły ludzkie serca i 
mobilizowały do walki z reżi-
mem – powiedział Bartłomiej 
Szpura, uczeń III klasy Gim-
nazjum Katolickiego i II klasy 
Szkoły Muzycznej w Gdyni. 

Natomiast jedenastoletnia 
Adrianna Kordowska ze Szko-
ły Podstawowej nr 14 w Gdań-
sku mówiła, że do konkursu 
zgłosiła się, bo lubi śpiewać 
i chciała zaśpiewać o naszym 
kraju. – Z mamą szukałyśmy 

odpowiedniego utworu. Wy-
brałam piosenkę „Ojczyzno 
ma”, ponieważ mówi o tym, 
że ojczyzna jest ważnym miej-
scem dla nas, że wiele osób 
walczyło, żebyśmy mogli żyć 
w wolnym kraju – podsumo-
wała młodziutka artystka. 
Jej nauczycielka Ilona Orze-
chowska dodała, że już trzeci 
raz przygotowywała uczniów 
do udziału w tym konkursie. 
 – To jest bardzo ważne, by 
od najmłodszych lat budzić w 
dzieciach tożsamość narodową, 
świadomość historii swojego 
kraju i szacunek dla ludzi, któ-
rzy za ten kraj walczyli – wy-
jaśniała Ilona Orzechowska, 
opiekunka dwojga uczniów, 
którzy brali udział w V edycji 
konkursu.

Już po trzech godzinach 
szacowne jury – Aleksandra 
Lewicka, Andrzej Kołodziej, 
Krzysztof Rzeszutek i An-
drzej Kołakowski – dostrze-
gło pierwsze perełki. Mówili, 
że teksty są dobrze dobrane, 
repertuar jest urozmaicony. 
– Poziom jest wysoki, wyrów-
nany i trudno będzie wyodręb-
nić najlepszych – podkreślił 
przewodniczący jury Andrzej 
Kołakowski.

Finał konkursu „Polska 
– moje miejsce, mój kraj”– od-
bywającego się pod patronatem 
Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” i Kura-
torium Oświaty w Gdańsku 
– nastąpi 5 czerwca.

Barbara Ellwart
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Na wojewódzkie eliminacje przybyli uczniowie, ich nauczyciele i rodzice z wielu 
miejscowości województwa pomorskiego.

27 maja w miejscowości 
Kamień na jeziorze Wysoka 
odbyły się doroczne zawo-
dy wędkarskie organizo-
wane przez Koło Polskiego 
Związku Wędkarskiego nr 44 
i NSZZ „Solidarność” Stocz-
ni Marynarki Wojennej S.A.  

„O Największą Rybę”. Są one 
zaliczane do klasyfikacji Grand 
Prix na „Najwszechstronniej-
szego Wędkarza Roku”. W 
zawodach wzięło udział 43 
wędkarzy.  Rywalizowali oni 
o  Puchar Przewodniczącego  
NSZZ „Solidarność” SMW 

S.A. Tegorocznym zwycięzcą 
zawodów został Przemysław 
Schanaase, jednocześnie zdo-
bywca pierwszego miejsca 
w kategorii Seniorów. Drugie 
miejsce w zawodach zdobył 
Ryszard Cygański, trzecie – ex 
aequo Sławomir Daszke i Da-

ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR „SOLIDARNOŚCI” SMW S.A.

O największą rybę
niel Cegiełka, piąte – Andrzej 
Suworow, szóste – Krzysztof 
Silny, siódme – Henryk Cie-
śliński, ósme – Witold Alba-
nowicz. W kategorii Juniorów 
zwyciężył Gracjan Cegiełka 
przed Adrianem Kowalewskim 
i  Michałem Daszke. Nagrody 
w postaci sprzętu wędkarskiego  
i okolicznościowych dyplomów  
wręczali wiceprezes ds. sporto-

wych Koła Polskiego Związku 
Wędkarskiego nr 44 Jarosław 
Narloch i przewodniczący 
NSZZ „Solidarność” w SMW 
S.A. Mirosław Kamieński. Za-
wody zakończyło koleżeńskie 
spotkanie przy grillu z okazji 
jubileuszu 55-lecia utworzenia 
Koła Wędkarskiego w Stoczni 
Marynarki Wojennej.  

(msz)

Uczestnicy zawodów wędkarskich.

Puchar od przewodniczącego Mirosława Kamieńskiego.

KONKURS / ZAWODY
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Rowerem, kajakiem, pieszo...
Nr 2

Okolice Trójmiasta są przysłowiowym rajem dla turystów, zwłaszcza tych 
kochających przyrodę. Chyba najpiękniejszym miejscem jest Jar Rzeki Ra-
duni, objęty co prawda ścisłą ochroną, ale z wytyczonym pieszym szla-
kiem, pełnym przeszkód. Środkiem rzeki do niedawna przebiegał szlak 
kajakowy, ale został zamknięty, więc kajakarzy zapraszamy na Wdę, Słupię, 
albo na „Kółko Raduńskie”, na obszarze Kaszubskiego Parku Krajobrazo-
wego. 

Trasa piesza na pewnych odcinkach 
jaru jest uciążliwa, wiedzie brze-
giem rzeki i nie nadaje się do wyko-

rzystania przez inne rodzaje turystyki. Nie 
należy udawać się tam w porze mokrej, 
po ulewnych deszczach. Najpiękniejszy 
odcinek, ale i najtrudniejszy, znajduje 
się pomiędzy kamiennym mostem nad 
Radunią, przy asfaltowej drodze łączącej 
Babi Dół z Borowem, a mostem kratow-
nicowym w Rutkach. Znakowana na nie-
biesko ścieżka wiedzie lewym brzegiem 
rzeki – prowadzi stromiznami zboczy, 
schodząc niemal do wody, następnie 
wznosząc się, aby ponownie zejść w dół, 
do góry, powtarza się to wielokrotnie. 
Ścieżka często przecięta jest powalonymi 
pniami drzew, połamanymi konarami. 
Trzeba je więc obchodzić, czasem prze-
ciskać się pod nimi albo przechodzić 
górą. Wędrówka tym szlakiem zmusza 
do wytrężonego wysiłku, ale jest niezwy-
kle urozmaicona i przez to bardzo atrak-
cyjna. Zmęczenie rekompensują widoki 
i wspaniała przyroda.

Ze względu na błotnisty, mokry 
teren, a czasem stromizny, należy wy-
bierać się do Jaru Raduni w butach 
trekkingowych. Trudny, męczący od-
cinek kończy się po około 4 kilome-
trach. Szlak dalej wiedzie brzegiem 
rozlewisk, z widocznymi gdzieniegdzie 
gniazdami łabędzi, prowadzi do zbior-
nika wodnego i dochodzi do starego 
mostu kolejowego na linii Pruszcz 
Gdański – Kartuzy. Tam można przejść 
przez rzekę i albo zwiedzić elektrownię 
wodną w Rutkach z 1910 roku, a na-
stępnie dojść do Żukowa, albo udać 
się w drogę powrotną tą samą trasą. 
Można wyjść na pola i idąc pomiędzy 
lasem a torami, po których kursuje 
PKM, wrócić do Babiego Dołu. Istnieje 
jeszcze jedna alternatywa. Po przej-
ściu na drugą stronę rzeki można do 
Babiego Dołu wrócić górną krawędzią 
jaru – biegnie tam leśna droga, która 
czasem ginie. Z góry widać rzekę, ale 
i oczka wodne, bagna pełne najprze-
dziwniejszych roślin.

Emisja gazów cieplarnianych
Turystyka odpowiada za 5 procent emisji gazów cieplarnianych (4 pro-

cent powstaje podczas przemieszczania się środkami transportu, a tylko 
1 procent to skutek zakwaterowania i innych czynności turystycznych). 

Dlatego, aby zminimalizować wpływ na środowisko, warto korzystać 
z komunikacji zbiorowej, lokalnej. Do Jaru Raduni przykładowo można do-
trzeć Pomorską Koleją Metropolitalną, wysiadając na stacji „Babi Dół”, albo 
wcześniej w Borkowie, gdzie przechodzi niebieski pieszy Szlak Kartuski. Jeśli 
jednak wybieramy się własnym samochodem, to należy wykorzystać w nim 
wszystkie miejsca, zabierając zainteresowanych wycieczką znajomych, a nie 
jechać gromadnie w dwa czy trzy samochody. Dobrym i ekologicznym środ-
kiem lokomocji jest rower. Z Żukowa, dokąd można dojechać z rowerem 
PKM (niestety, często dla rowerów brakuje miejsc, aczkolwiek do Żukowa, 
jadąc bocznymi drogami, jest tylko kilkanaście kilometrów z Gdańska), frag-
mentami da się przejechać niebieskim szlakiem. Notabene niemal cały szlak 
z Sopotu Kamiennego Potoku do Kartuz można pokonać rowerem, to zaled-
wie 69,5 kilometra. Za kratownicowym mostem w Rutkach do dworca Babi 
Dół wiedzie wzdłuż torów polna droga. 

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

Turystyka zrównoważona
Można ją też nazwać „turystyką odpowiedzialną”, bowiem wią-

że się z minimalizowaniem negatywnych skutków działania turysty na 
przyrodę. Inaczej mówiąc, wymaga od człowieka szacunku dla śro-
dowiska naturalnego, ale i kulturowego. Podstawową zasadą jest 
„nieniszczenie”, pozostawienie miejsca, do którego docieramy, w takim sa-
mym stanie, w jakim je zastaliśmy. Oznacza to: niehałasowanie, niepłoszenie 
zwierzyny i ptactwa, niezrywanie kwiatów, liści czy niełamanie gałęzi, niedep-
tanie owadów, gadów, a także niezaglądanie do gniazd, dziupli i nor. Ważnym 
elementem jest też dopuszczenie lokalnej społeczności do planowania rozwo-
ju turystyki na swoim terenie, która generuje dla nich nowe źródła dochodu. 
Jednocześnie mieszkańcy regionu winni swoim zachowaniem dawać przykład 
przyjezdnym i zachęcać ich do zachowań proekologicznych. Turystyka zrów-
noważona ma spełniać potrzeby zarówno turystów, jak i regionów ich gosz-
czących, przy jednoczesnym chronieniu tego obszaru i wspieraniu możliwości 
jego rozwoju w przyszłości.   

Rok 2017 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Zrównoważonej 
Turystyki dla Rozwoju na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ (A/RES/
70/193). 

Rezerwat w jarze
Rezerwat Jaru Rzeki Raduni jest jed-

nym z najcenniejszych rezerwatów na 
Pomorzu ze względu na występującą 
w nim roślinność oraz wybitne walory 
krajobrazowe. Rośnie tam ponad 500 
gatunków roślin naczyniowych, z tego 
wiele chronionych i zagrożonych, jak 
tojad dziobaty, wawrzynek wilczeły-
ko, lilia złotogłów, pełnik europejski, 
podkolan biały. Wśród nich są również 
rośliny górskie: przewiercień długolist-
ny czy żebrowiec górski. Znajdują się 
też zbiorowiska rdestnic. W słoneczny 
dzień pięknie wygląda glon krasnorost 
hildenbrandia rzeczna. Jar tworzy osto-
ję dla ptactwa, m.in. zimorodka i pliszki 
górskiej. Można też tam spotkać płazy 
żyjące głównie na terenach górskich. 
W otoczeniu rzeki siedliska znajdują się 
rzadkie i zagrożone gatunki małży, wa-

Rezerwat 

Słowo „rezerwat” oznacza ob-
szar objęty prawną ochroną dla 
zachowania ekosystemów (wszel-
kich żyjących na danym terenie or-
ganizmów wraz z ich otoczeniem) 
w ich naturalnym lub półnatural-
nym środowisku, mających istotną 
wartość naukową, przyrodniczą, 
kulturową lub krajobrazową. 

żek, jętek, widelnic i chruścików, a tak-
że gatunki ichtiofauny, jak minóg stru-
mieniowy, głowacz białopłetwy, koza. 
Rezerwat jest także siedliskiem ściśle 
chronionego małża, wskaźnika czysto-
ści wód – skójki gruboskorupowej. 

Rezerwat obejmuje przełomo-
wy odcinek rzeki Raduni na długości 
6 kilometrów i zajmuje powierzchnię 
84,24 hektara. Rzeka płynie w głębo-
kim na około 40 metrów jarze, którego 
zbocza porasta las grądowy i łęgowy, 
gdzie można spotkać wiązy, jesiony 

i olsze. Radunia teoretycznie jest rzeką 
nizinną, ale na odcinku jaru ma charak-
ter rzeki górskiej. 

Maria Giedz

Na moście w Rutkach.

Kajakiem po Kaszubach.
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Umywalnie, pomieszczenia 
z natryskamibhpbhpA B C  

Umywalnie, pomieszczenia z natryskami i ustępy zalicza 
się zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki 
socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów BHP do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Umywalnia powinna być 
wyposażona w umy-
walki emaliowane lub 

wykonane z materiału odporne-
go na korozję zgodne z Polską 
Normą. Do umywalek powinna 
być doprowadzona woda bieżą-
ca – ciepła i zimna. Szerokość 
przejścia między umywalkami 
a ścianą przeciwległą powinna 
wynosić nie mniej niż 1,3 metra, 
a między dwoma rzędami umy-
walek – nie mniej niż 2 metry.

Na każdych 10 pracowni-
ków najliczniejszej zmiany po-
winna przypadać co najmniej 
jedna umywalka, a przy pra-
cach brudzących i w kontakcie 
z substancjami szkodliwymi 
lub zakaźnymi – co najmniej 
jedna umywalka na każdych 
5 pracowników, lecz nie mniej 
niż jedna przy mniejszej liczbie 
zatrudnionych. W przypadku 
zastosowania umywalek szere-
gowych do mycia zbiorowego 
(np. na placach budowy) po-

winno przypadać co najmniej 
jedno stanowisko do mycia na 
każdych 5 pracowników jedno-
cześnie zatrudnionych.

Na każdych 30 mężczyzn 
lub na każde 20 kobiet jed-
nocześnie zatrudnionych przy 
pracach biurowych lub w wa-
runkach zbliżonych do tych 
prac powinna przypadać co 
najmniej jedna umywalka, lecz 
nie mniej niż jedna umywalka 
przy mniejszej liczbie zatrud-
nionych. Umywalki powinny 
być instalowane w pomiesz-
czeniach ustępów lub w ich 
przedsionkach izolacyjnych.

Dla pracowników narażo-
nych na zabrudzenie nóg przy 
pracy powinny być instalowa-
ne w umywalniach brodziki do 
mycia nóg z doprowadzeniem 
ciepłej wody w liczbie jeden 
brodzik na każdych 10 użyt-
kowników.

W zespole szatni powinny 
znajdować się pomieszczenia 

z natryskami, jeśli wymagają 
tego warunki pracy lub ochrona 
zdrowia pracowników. Na każ-
dych 8 pracowników najliczniej-
szej zmiany wykonujących pra-
ce powodujące zabrudzenie ciała 
powinna przypadać co najmniej 
jedna kabina natryskowa, a przy 
pracach, przy których stosowane 
są szatnie przepustowe, co naj-
mniej jedna kabina natryskowa 
na każdych 5 pracowników, lecz 
nie mniej niż jedna przy mniej-
szej liczbie zatrudnionych. Wy-
miary kabin natryskowych po-
winny być zgodne z przepisami 
techniczno- budowlanymi. Do 
natrysków powinna być dopro-
wadzona woda bieżąca zimna 
i ciepła.

Temperatura wody ciepłej 
doprowadzonej do umywalek, 
natrysków i brodzików powin-
na wynosić od 35 do 40 st. C 
przy stosowaniu centralnej re-
gulacji, a w przypadku indywi-
dualnego mieszania wody – od 
50-60 st. C.

Ustępy powinny być zlo-
kalizowane w odległości nie 
większej niż 75 metrów od 
stanowiska pracy. Odległość ta 

może być większa jedynie dla 
pracowników pracujących stale 
na otwartej przestrzeni, lecz nie 
powinna przekraczać 125 me-
trów od najdalszego stanowi-
ska pracy. W budynkach ustę-
py powinny być urządzone na 
każdej kondygnacji. Jeżeli na 
kondygnacji pracuje mniej niż 
10 osób, ustępy mogą znajdo-
wać się nie dalej niż na sąsied-
niej kondygnacji. Wejścia do 
ustępów powinny prowadzić 
bezpośrednio z pomieszczeń, 
korytarzy lub dróg służących 
do komunikacji ogólnej. Ustęp 
powinien mieć wejściowe po-
mieszczenie izolujące wyposa-
żone w umywalki z dopływem 
ciepłej i zimnej wody.

Drzwi prowadzące do po-
mieszczenia izolującego oraz 
drzwi łączące je z dalszą czę-
ścią ustępu powinny zamykać 
się samoczynnie.

Zainstalowane w ustępach 
miski ustępowe i pisuary po-
winny być spłukiwane bieżą-
cą wodą oraz podłączone do 
kanalizacji. Ustępy powinny 
być wyposażone w instalacje 
i urządzenia przeznaczone do 

utrzymania wymagań higie-
niczno-sanitarnych.

Dla pracowników zatrud-
nionych na otwartej przestrzeni 
poza terenem zakładu pracy 
przez okres nie dłuższy niż 3 
miesiące oraz zatrudnionych 
w budynkach niewyposażonych 
w instalację wodociągową i ka-
nalizacyjną mogą być urządzone 
ustępy wyposażone w szczelne 
zbiorniki nieczystości.

Szerokość przejść wzdłuż 
kabin ustępowych przy jedno-
stronnym ich rozmieszczeniu 
powinna wynosić co najmniej 
1,3 metra. Jeżeli naprzeciwko 
kabin są umieszczone pisu-
ary, odległość między ścianą, 
na której są zainstalowane, 
a kabinami nie powinna być 
mniejsza niż 2 metry. Przejście 
między rzędami kabin powin-
no mieć szerokość co najmniej 
2 metrów.

Na każdych 30 mężczyzn 
zatrudnionych na jednej zmia-
nie powinna przypadać co naj-
mniej jedna miska ustępowa 
i jeden pisuar, lecz nie mniej 
niż jedna miska i jeden pisuar 
przy mniejszej liczbie zatrud-
nionych.

Na każde 20 kobiet zatrud-
nionych na jednej zmianie po-
winna przypadać jedna miska 
ustępowa, lecz nie mniej niż 
jedna miska przy mniejszej 
liczbie zatrudnionych.

Iwona Pawlaczyk

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

pn. wt. śr. czw. pt.

Porady dla komisji zakładowych

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

radca prawny
Iwona 
Jarosz-Lipkowska

8-10 8-16 – 9-16 –

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

Porady dla indywidualnych członków NSZZ „Solidarność”

radca prawny
Joanna 
Kobus-Michalewska

– 8.30-11 O. Gdynia
11-17 8.30-16 –

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

9-15

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

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

Zrób sobie przerwę
Pracownicy wykonujący 

pracę przynajmniej 6 godzin 
dziennie, mają prawo do 15-
-minutowej przerwy. Przerwę 
wlicza się do czasu pracy, co 
oznacza, że pracownik nabywa 
za ten czas prawo do wynagro-
dzenia.

Przepisy nie regulują spo-
sobu wykorzystania przerwy.  
Może być ona przeznaczona 
na posiłek lub wykorzystana 
w innym celu. Pracodawcy nie 
służy uprawnienie do ograni-

czania swobody pracownika 
w tym zakresie. Należy jednak 
pamiętać, że pracownik powi-
nien po zakończeniu przerwy 
być zdolny i gotowy do wy-
konywania pracy. Ponadto 
pracodawca zobowiązany jest 
zapewnić zatrudnionym bez-
pieczeństwo zarówno podczas 
pracy, jak też w czasie przerwy. 
Tym samym może się to wiązać 
z ograniczeniami w zakresie 
opuszczania zakładu w trak-
cie wykonywania pracy. Do-

puszczalne jest także ustalenie 
dokładnego czasu rozpoczęcia 
przerwy, jeżeli jest to uzasad-
nione zapewnieniem właściwej 
organizacji pracy.

Czas przerwy określony jest 
w układzie zbiorowym lub re-
gulaminie pracy, a gdy nie 
ma obowiązku jego wprowa-
dzenia, ustala go pracodawca 
w obwieszczeniu.
Stan na dzień 30.05.2017 r. 

Łukasz Sulej

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
Czy po rozwiązaniu umowy 
o pracę zawsze przysługuje 
ekwiwalent za niewykorzysta-
ny urlop?

Pracownik był zatrudnio-
ny na podstawie umowy na 
czas określony przez okres 
6 miesięcy. Bezpośrednio po 
zakończeniu tej umowy za-
proponowano pracownikowi 
kontynuowanie zatrudnienia 
i podpisano kolejną umowę 
na czas określony na 2 lata. 
Podczas trwania pierwszej 
umowy pracownik nie wyko-
rzystał urlopu wypoczynko-
wego. Czy po zakończeniu tej 
umowy pracodawca powinien 

wypłacić ekwiwalent, czy też 
może udzielić pracownikowi 
urlopu w czasie trwania ko-
lejnej umowy?

Zasadą jest, że prawo do 
urlopu wypoczynkowego po-
winno być realizowane w na-
turze, a rekompensata pie-
niężna (ekwiwalent) powinna 
mieć charakter wyjątkowy, 
w sytuacji gdy do dnia rozwią-
zania stosunku pracy nie było 
możliwości udzielenia przez 
pracodawcę urlopu.

Przepis art. 171 § 3 kodek-
su pracy zwalnia pracodawcę 
z obowiązku zapłaty ekwiwa-
lentu pieniężnego za niewy-
korzystany przez pracownika 

urlop w razie zawarcia przez 
strony porozumienia co do 
wykorzystania urlopu w cza-
sie pozostawania pracownika 
w stosunku pracy na podsta-
wie kolejnej umowy o pracę 
zawartej z tym samym pra-
codawcą bezpośrednio po 
rozwiązaniu lub wygaśnięciu 
poprzedniej umowy o pracę.

W przedstawionej sytuacji 
pracodawca może umówić się 
z pracownikiem, że dotych-
czas niewykorzystany urlop 
udzieli w okresie obowiązy-
wania dwuletniej umowy.
Stan prawny na 26.04.2017 r.

Maria Szwajkiewicz



21Nr 6/czerwiec 2017

PRAWO

Prawnik wyjaśnia §

Od 1 maja 2017 r. zmie-
niają się zasady dotyczące 
zatrudniania kobiet, rów-
nież w okresie ciąży i w 
okresie karmienia piersią.

Celem zmian jest za-
pewnienie prawidłowej 
transpozycji postano-

wień dyrektywy 2006/54/WE 
Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 5 lipca 2006 r. 
w sprawie wprowadzenia w 
życie zasady równości szans 
oraz równego traktowania 
kobiet i mężczyzn w dzie-
dzinie zatrudnienia i pracy, 
poprzez usunięcie z wykazu 
prac zakazu zatrudniania ko-
biet niebędących w ciąży lub 
w okresie karmienia piersią 
przy pracach związanych z wy-
siłkiem fizycznym i ręcznym 
transportem ciężarów, pracach 
pod ziemią, we wszystkich ko-
palniach. 

Ochronę przed wykony-
waniem prac szkodliwych 
dla zdrowia, uciążliwych lub 
niebezpiecznych zachowały 
kobiety w ciąży oraz kobiety 
w okresie karmienia dziecka 
piersią.

K o m i s j a  E u r o p e j s k a 
uznała przepisy art. 176 ko-
deksu pracy za niezgodne z 
zasadą równego traktowania 
kobiet i mężczyzn w zakre-
sie dostępu do zatrudnienia, 
kształcenia i awansu zawodo-
wego oraz warunków pracy. 

Do 1 maja br. wykaz prac, 
których nie mogą wykony-
wać kobiety, zarówno będące, 
jak i niebędące w ciąży lub 
w okresie karmienia dziec-
ka piersią, był określony w 
rozporządzeniu Rady Min-
istrów z 10 września 1996 
r. w sprawie wykazu prac 
szczególnie uciążliwych lub 
szkodliwych dla zdrowia ko-
biet (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 
2057 ze zm.). Nowelizacja 
kodeksu pracy zmieniła 
przepis art. 176 k.p., w tym 
upoważnienie do wydania 
rozporządzenia Rady Mini-
strów. 

Nowe rozporządzen ie 
Rady Ministrów z 3 kwietnia 
2017 r. w sprawie wykazu 
prac uciążliwych, niebez-
piecznych lub szkodliwych 
dla zdrowia kobiet w ciąży 
i kobiet karmiących dziec-
ko piersią (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 796) zawiera zmiany 
uwzględniające aktualną 
wiedzę na temat wpływu wa-
runków wykonywania pracy 
i czynników występujących 

Od 1 maja praca kobiet 
na innych zasadach 

w środowisku pracy na zdro-
wie kobiet, przebieg ciąży lub 
karmienie dziecka piersią.

W szczególności nowy wy-
kaz prac obejmuje prace: 
 związane z nadmiernym 

wysiłkiem fizycznym, w 
tym ręcznym transportem 
ciężarów, 
 mogące mieć niekorzystny 

wpływ ze względu na sposób 
i warunki ich wykonywania, 
z uwzględnieniem rodzajów 
czynników występujących w 
środowisku pracy i poziomu 
ich występowania 
 zaliczenia przenoszenia 

materiałów ciekłych – go-
rących, żrących oraz o wła-
ściwościach szkodliwych dla 
zdrowia do prac, których nie 
mogą wykonywać kobiety 
karmiące,

Praca przy ekranach 
komputerowych.

Od początku maja br. mak-
symalny czas pracy kobiet w 
ciąży na stanowiskach z mo-
nitorami ekranowymi wyno-
si 8 godzin dziennie. Do tej 
pory limitem były 4 godziny. 
W ocenie ustawodawcy za-
sady zostały dostosowane do 
obecnych realiów, w których 
praca przy komputerze nie jest 
już tak szkodliwa. Aktualnie 
czas spędzony przez kobietę w 
ciąży przy obsłudze monitora 
ekranowego nie może jedno-
razowo przekraczać 50 minut, 
po jego upływie przysługuje co 
najmniej 10-minutowa prze-
rwa. Dla porównania pozostali 
pracownicy pracujący na takich 
stanowiskach mają prawo do 5 
minut pracy po każdej godzi-
nie pracy – Rozporządzenie 
MPiPS z 1 grudnia 1998 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy na stanowiskach 
wyposażonych w monitory 
ekranowe.

Zgodnie z art. 179 k.p. pra-
codawca zatrudniający pra-
cownicę w ciąży lub karmiącą 
dziecko piersią przy pracy wy-
mienionej w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 176 § 2, 
wzbronionej takiej pracownicy 
bez względu na stopień naraże-
nia na czynniki szkodliwe dla 
zdrowia lub niebezpieczne, jest 
obowiązany przenieść pracow-
nicę do innej pracy, a jeżeli jest 
to niemożliwe, zwolnić ją na 
czas niezbędny z obowiązku 
świadczenia pracy. 

Pracodawca zatrudniający 
pracownicę w ciąży lub kar-
miącą dziecko piersią przy po-

zostałych pracach wymienio-
nych w przepisach wydanych 
na podstawie art. 176 § 2 jest 
obowiązany dostosować wa-
runki pracy do wymagań okre-
ślonych w tych przepisach lub 
tak ograniczyć czas pracy, aby 
wyeliminować zagrożenia dla 
zdrowia lub bezpieczeństwa 
pracownicy. Jeżeli dostosowa-
nie warunków pracy na dotych-
czasowym stanowisku pracy 
lub skrócenie czasu pracy jest 
niemożliwe lub niecelowe, 
pracodawca jest obowiązany 
przenieść pracownicę do innej 
pracy, a w razie braku takiej 
możliwości zwolnić pracow-
nicę na czas niezbędny z obo-
wiązku świadczenia pracy. 

Wejście w życie nowego 
rozporządzenia może oznaczać 
dla pracodawców konieczność 
aktualizacji regulaminów pra-
cy. Zgodnie z art. 1041 kodeksu 
pracy regulamin pracy powinien 
zawierać wykaz prac wzbro-
nionych kobietom. W praktyce 
pracodawcy często realizują ten 
obowiązek poprzez dołączanie 
do regulaminu pracy stosowne-
go wykazu zawartego w rozpo-
rządzeniu Rady Ministrów. 

Pozostawienie dotychczaso-
wego brzmienia regulaminu pra-
cy może spowodować, że nadal 
będzie obowiązywał dotychcza-
sowy wykaz prac szczególnie 
uciążliwych lub szkodliwych 
dla zdrowia kobiet w zakresie, 
w jakim jest korzystniejszy dla 
pracowników.

Przykład 

Pracodawca zatrudnia 
kobiety w ciąży pracujące 
przy monitorach ekrano-
wych. Wcześniej nie mógł 
od pracownicy wymagać, 
aby przy tego rodzaju pra-
cy wykonywała swoje obo-
wiązki powyżej 4 godziny 
w ciągu doby. Zakaz ten 
został wpisany do regu-
laminu pracy. Od 1 maja 
2017 r. zmienione przepisy 
dopuszczają pracę kobiet 
w ciąży przy monitorach 
ekranowych w czasie pracy 
do 8 godzin na dobę. Aby 
jednak skorzystać z nowej 
regulacji prawnej, praco-
dawca musi zmienić zapis 
w regulaminie pracy. 

Zmiany regulaminu 
pracy dokonuje się w tym 
samym trybie, w którym 
został on przyjęty. 

Stan prawny na 19.05.2017 r.
Maria Szwajkiewicz

Uwaga na naciągaczy 
w sieci

Trwa promocyjny – bezpłatny 15-dniowy okres. Możesz też 
najpóźniej w ciągu 15 dni od złożenia zamówienia odstąpić od 
umowy. Brak odstąpienia ww. terminie jest równoznaczny z wy-
rażeniem zgody na 12-miesięczny okres abonamentowy. Wynagro-
dzenie za jeden miesiąc świadczenia usługi wynosi 390,00 złotych 
– tak może wyglądać zapis w regulaminie serwisu ukrywającego 
opłaty za korzystanie z jego usług.

Jeżeli daliśmy się naciągnąć e-serwisowi, nie jesteśmy, jako 
konsumenci, bezbronni. Jeżeli przedsiębiorca nie spełnił łącznie 
wymagań określonych w ustawie o ochronie praw konsumenta, 
umowa nie zostaje zawarta. Przepisy nakładają na przedsiębiorcę 
obowiązek, aby ten skonstruował procedurę zawierania umowy z 
konsumentem w taki sposób, żeby bezpośrednio przed złożeniem 
swojego oświadczenia woli otrzymał on informacje dotyczące 
świadczeń obu stron i czasu trwania umowy. Ponadto konsument 
musi potwierdzić, że jest świadomy obowiązku dokonania zapłaty 
na rzecz przedsiębiorcy. Konsumentowi powinny być przekazane 
najważniejsze informacje dotyczące umowy tuż przed momentem, 
w którym konsument ma podjąć decyzję, co do zawarcia umowy 
z przedsiębiorcą.

Przepisy chronią konsumenta przed pochopnym zawarciem 
umowy, gdy ten nie uświadamiał sobie dostatecznie, że wiąże się 
ona z obowiązkiem dokonania płatności na rzecz przedsiębiorcy. 
Celem tej regulacji jest m.in. ukrócenie nieuczciwych praktyk 
przedsiębiorców, którzy, zwłaszcza w obrocie internetowym, za-
chęcają konsumentów do składania zamówień, ukrywając przed 
nimi istotne informacje dotyczące zapłaty za takie świadczenia.

Stan prawny na 9.05.2017 r.
Łukasz Sulej

Ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie
Psalm 16

Koleżance Mirce Kościelskiej, Członkini Komisji 
Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania 

NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, a także Przewodniczącej 
Koła w ZKPiG nr 20, i Jej Najbliższym wyrazy głębokiego 

współczucia  z powodu śmierci

Ojca
oraz otuchy w tych trudnych chwilach 

składają Koleżanki i Koledzy z gdańskiej „Solidarności” 
oświatowej

Józefowi Bieleckiemu wyrazy głębokiego współczucia
i słowa wsparcia w tych trudnych chwilach po stracie

Żony
składają

Pracownicy i Zarząd PUP REZERWA

Koledze Józefowi Bieleckiemu serdeczne wyrazy 
współczucia z powodu śmierci 

Żony
składają

koleżanki i koledzy
 z MKK NSZZ „Solidarność” Portu Gdańsk
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SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność” opracował Wojciech Matuszewski
Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

W Słupsku niezwykle 
uroczyście obcho-
dzono 226 rocznicę 

uchwalenia w 1791 roku Kon-
stytucji 3 maja. Była to pierwsza 
w Europie, a druga w świecie, 
nowoczesna ustawa zasadnicza 
spisana i uchwalona przez pol-
ski Sejm. W grodzie nad Słupią 
obchody rozpoczęły się uro-
czystą mszą świętą w kościele 

Mariackim. W wypełnionej po 
brzegi świątyni wśród licznych 
pocztów sztandarowych stanął 
także sztandar Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność” w Słup-
sku, były władze miejskie, sa-
morządowe, parlamentarzyści, 
radni miejscy, przedstawiciele 
miejscowego garnizonu woj-
skowego i policji, a co bardzo 
cieszy – widziało się bardzo 

dużo młodzieży ze szkół gim-
nazjalnych i liceów. Delegacji 
związkowców NSZZ „Solidar-
ność” przewodniczył Stanisław 
Szukała. Po eucharystii uczest-
nicy uroczystości w asyście 
Kompanii Honorowej Wojska 
Polskiego przeszli pod pomnik 
Jana Kilińskiego, gdzie prze-
mawiano i złożono wiązanki 
kwiatów.

1 Maja, w dniu patrona wszystkich ludzi pracy, świętego Jó-
zefa Rzemieślnika, w Słupsku w sanktuarium św. Jozefa 
Oblubieńca NMP odprawiono mszę świętą w intencji pra-

codawców, pracujących i ludzi szukających pracy. W uroczystej 
eucharystii uczestniczyli nasi związkowcy, z przewodniczącym 
Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Słupsku Stanisławem 

24 kwietnia odbyło 
się posiedzenie 
Zarządu Regionu 

NSZZ „Solidarność” w Słup-
sku. Na spotkaniu obok spraw 
bieżących, takich jak omówie-
nie i przyjęcie uchwał w spra-
wie zasłużonych członków 
Związku w Regionie, przyjęcie 
uchwał wyborczych, informacji 
ze szkolenia o ochronie danych 
osobowych, odbyło się także 
szkolenie dla członków ZR z 
zakresu pozyskiwania nowych 
członków przeprowadzone 
przez przedstawicieli Działu 
Rozwoju i Szkoleń Komisji 
Krajowej – kolegów Janusza 
Zabiegę i Dariusza Gajowczyka. 
Prowadzący przypomnieli, że 
jest to drugie szkolenie w cią-
gu kilku tygodni dla członków 
ZR. Janusz Zabiega przedstawił 
ogólną sytuację co do liczeb-
ności „Solidarności”, mówił, 
że z roku na rok jest nas coraz 
mniej. Pracowników w Polsce 

Obrady ZR NSZZ 
„Solidarność” w Słupsku 

Obrady Zarządu Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność”.

Janusz Zabiega podczas 
szkolenia dla członkow ZR 
NSZZ „Solidarność”  
w Słupsku.

daniem na następne kadencje 
jest pozyskiwanie nowych 
członków – aby nas słuchano i 
żeby się liczono z naszym zda-
niem musimy zwiększyć naszą 
liczebność. Około 500 tysięcy 
naszych członków, 3 procent 
ludzi pracujących, nie będzie 
miało takiego wpływu na poli-
tykę pracy i opinie w różnych 
aspektach życia społecznego w 
kraju, jak związek, który liczy 
przykładowo 4 miliony osób, to 
jest oczywiste. 

Dariusz Gajowczyk pod-
kreślił z kolei, że bardzo wiele 
zależy od liderów Związku, 
czy to na szczeblu regionu, czy 
zakładu pracy. 

Podczas szkolenia uczest-
nicy wymieniali się pogląda-
mi i refleksjami dotyczącymi 
rozwoju Związku. Wszyscy 
obecni zgodzili się, aby konty-
nuować takie szkolenia i oceni-
li bardzo wysoko kompetencje 
kolegów trenerów.

przybywa, a związkowców 
ubywa. Dlatego między innymi 
powstał przy Krajówce Dział 
Rozwoju i Szkoleń, aby temu 
przeciwdziałać. Kolejne zjaz-
dy krajowe delegatów uznały, 
że priorytetem i głównym za-

Święto 1 Maja  
w Słupsku

Szukałą na czele, były poczty sztandarowe Zarządu Regionu i by-
towskiego Polmoru. Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Słupsku 
Roman Henning reprezentował pracodawców. Wśród gości obecny 
był minister Roman Giedrojć, główny inspektor pracy, nasz kolega 
od wielu lat związany z „Solidarnością”. Celebrę w asyście wielu 
słupskich księży poprowadził ksiądz biskup Krzysztof Zadarko, 
który także wygłosił homilię, zwracając w niej szczególną uwa-
gę na aktualne problemy dotykające zarówno pracowników, jak i 
pracodawców w zmieniającej się rzeczywistości.

Poczty sztandarowe na uroczystościach z okazji 1 Maja.

Urszula Szukała, małżonka szefa słupskiej „Solidarności”, 
Stanisław Szukała i Jolanta Wiśniewska, dyrektor słupskiego 
Gimnazjum nr 2, podczas mszy 1-majowej.

Delegacja NSZZ „S” w Słupsku składa kwiaty pod pomnikiem 
Jana Kilińskiego z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 maja: Wiktor Usyk, Jadwiga Stec i Stanisław Szukała.

226 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja
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CZYTELNICY I MY

Krzyżówka z gwarancją spłaty długu

Na rozwiązania (e-maile, 
listy tradycyjne, adresy 
w stopce na str. 2) czekamy 
do 15 dnia następnego 
miesiąca od ukazania się 
tego wydania „Magazynu”. 
Rozlosowaliśmy nagrodę 
za rozwiązanie Krzyżów-
ki z cichą mową z nr. 
4/2017. Otrzymuje ją pani 
Ewa Wrycza z Lęborka. 
Nagrodę wyślemy pocztą. 
Hasło brzmiało: „ŚWIĘTA 
WIELKANOCNE”.

 gazetka, liścik (7)
 małe pokoiki (7)
 ozdobny element stołu (6)
 barwi lakmus na niebiesko 

(6)
 jeden ze sztućców (7)
 gwarancja spłaty długu (6)
 fantazyjnie wiązana na szyi 

(7)
 nitki, krajanka (7)
 producent porcelany w woj. 

pomorskim (7)
 ilustracja w tekście (6)
 Reevs, aktor z Matrixa (5)
 wiśnia z Barbadosu (6)
 lęk, obawa (6)

PIONOWO:
1) egoista, 2) duży Kubuś, 
3) Stuart, Konopnicka, 
4) kara dla kierowcy, 5) broń 
Wołodyjowskiego zdrobniale, 
6) zamęt, bałagan, 7) wieś 
w pow. opatowskim – od 
imienia Turgieniewa, 8) przy-
prawić coś pikantnie, pieprz-
nie, 9) spoiwo, 10) tkanina na 
zimowe płaszcze, 11) autor 
„Starej baśni” 12) podejrze-
wać kogoś o coś, 13) zapachy, 
14) aprobata, poklask, 
15) w teatrze, 16) ktoś wyglą-
da… czyli niedojrzale.

Litery w szarych kratkach 
czytane pionowo utworzą 
rozwiązanie.

(kas)

1 2 3 4 5 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 16

POZIOMO:
w dowolnej kolejności, w na-
wiasach podano liczbę liter
 palma brazylijska (7)
 kiełbasa lub ser (6)
 dawna nazwa Tajlandii (5)

 bodziec, podnieta (6)
 mniej niż kolega (7)
 … wieńczy dzieło (6)
 francuski fizyk, skojarz 

z jednostką natężenia 
prądu (6)

Na końcu JĘZYKA

Ile lat mają nastolatki? Czy 
nastolatki to tylko dziew-
częta i młode kobiety czy 
również chłopcy i młodzi 
mężczyźni? Od kiedy w 
polszczyźnie funkcjonuje 
słowo nastolatek? Skąd 
wzięły się czterdziestolatki, 
sześćdziesięciolatki?

Słowo nastolatki jest mło-
dym słowem w języku polskim 
i – co ciekawe – można podać 
nawet datę, od kiedy funkcjo-
nuje w polszczyźnie.

Pochodzenie słowa 
nastolatki

Po 1945 roku, w języku 
angielskim pojawiło się sło-
wo teenagers, zapisywane też 
z dywizem jako teen-agers 
[wym.: tin ejdżers], które za-
częło nazywać młodych ludzi 
z przedziału wiekowego 13-19 
lat. Na „-teen” kończą się an-
gielskie liczebniki od trzynastu 
do dziewiętnastu.

Na młodszych – mających 
11-12 lat – mówiono preteens, 
pisano też obocznie pre-teens.

W języku polskim odpo-
wiednikiem angielskiego wy-
razu nazywającego młodzież 
w wieku 13-19 lat stał się rze-
czownik nastolatki, który utwo-
rzono od wyrazu kilkunastolat-
ki; a zatem – nastolatki to skrót 
wyrazu kilkunastolatki.

Wyraz nastolatki w języku 
polskim po raz pierwszy poja-
wił się 2 maja 1959 r. w „Życiu 
Warszawy”, w felietonie Auten-
tyczny widz. Słowo to wprowa-
dził do obiegu i upowszechnił 
Władysław Kopaliński. On też 
wymyślił i wprowadził formy 

liczby pojedynczej: nastolatek 
i nastolatka.

Niespodziewana kariera 
członu „-latek”

Człon „-latek” był elemen-
tem rzeczownika nazywającego 
dzieci, np.: dwulatek, siedmio-
latek, kilkulatek. Te wyrazy 
powstały od przymiotników: 
dwuletni, siedmioletni, kilkulet-
ni (chłopiec). Zbudowane zosta-
ły w ten sposób, że do prefiksu 
liczebnikowego i rdzenia „lat-” 
doszedł przyrostek zdrabniają-
cy „-ek” (żeński „-ka”), przy 
czym mianownik liczby mnogiej 
brzmiał (i nadal brzmi) dwulat-
ki, siedmiolatki.

Kopaliński, wymyślając 
określenia: nastolatek, nasto-
latka, nastolatki, rozszerzył 
zakres znaczeniowy członów 
„-latek”, „-latka”, „-latki” do 
kilkunastu lat.

A później wyrazy z cząstką 
„-latek” zaczęły dotyczyć także 
osób dorosłych. Jak pisze Ma-
ciej Malinowski, „poszliśmy 
słowotwórczo jeszcze dalej i 
włączyliśmy do obiegu określe-
nia: dwudziestolatek, trzydzie-
stopięciolatek (…), do dzisiaj 
raniące uszy dużej grupy użyt-
kowników polszczyzny, którzy 
nie potrafią zrozumieć, dlaczego 
o dojrzałym wiekowo człowieku 
mówi się… -latek”.

Ale – faktem jest, że po-
wszechnie używa się tych rze-
czowników: dwudziestolatek, 
czterdziestolatek.

Definicja nastolatka

Formułowanie defini-
cji nastolatka pozornie nie 
sprawia kłopotu, bo przecież 
– nastolatek to ‘chłopiec ma-
jący kilkanaście lat’, a nasto-
latka to ‘dziewczyna mająca 
kilkanaście lat’. Problem po-
jawia się, gdy mówimy o tej 
młodzieży w liczbie mnogiej, 
czy nastolatki to tylko dziew-
częta, czy osoby obojga płci 
mające kilkanaście lat?

Zgodnie z definicją w Wiel-
kim słowniku poprawnej pol-
szczyzny PWN z 2008 r., mia-
nownik liczby mnogiej ma 

postać nastolatki – niezależnie 
od tego, czy odnosi się do 
chłopców, czy do dziewcząt, 
np.: Dwie nastolatki śpiewały. 
i Dwa nastolatki śpiewały.

Jednak wielu użytkow-
ników języka polskiego za-
daje pytanie: Czy zamiast 
mówić „Przyszły do nas dwa 
nastolatki” można powie-
dzieć „Przyszli do nas dwaj 
nastolatkowie”? Czy można 
powiedzieć czterdziestolatko-
wie?

Nastolatki
czy nastolatkowie

Słownik podaje, że liczba 
mnoga od słowa nastolatek 
powinna brzmieć nastolatki 
i zaznacza, iż forma nastolat-
kowie jest błędna.

Od autora – prognozy

Wyraz nastolatki jest sto-
sunkowo „młody” i formy tego 
wyrazu mają prawo jeszcze 
ewaluować. Śmiem twierdzić, 
że niedługo forma z cząstką 
„-owie”: nastolatkowie, sześć-
dziesięciolatkowie zostanie 
uznana za poprawną.

Już część językoznawców 
dostrzega niezręczność stoso-
wania formy: nastolatki, czter-
dziestolatki w odniesieniu do 
mężczyzn. Na przykład prof. 
Mirosław Bańko z Uniwersy-
tetu Warszawskiego na pyta-
nie, czy obie formy: nastolatki 
– nastolatkowie, czterdziesto-
latki – czterdziestolatkowie 
są dopuszczalne, odpowiada: 
„Nie tylko dopuszczalne, ale 
nawet faktycznie używane. 
Można zauważyć, że im starsza 
grupa wiekowa, tym silniejsza 
tendencja, aby mówić o niej za 
pomocą godnościowej formy 
o zakończeniu „-latkowie” niż 
za pomocą lekko lekceważącej 
formy na „-latki”. Poza tym 
zakończenie „-latkowie” ma 
tę zaletę, że odnosi się tylko 
do mężczyzn lub towarzystwa 
o płci mieszanej, podczas gdy 
zakończenie „-latki” może też 
wskazywać na grupę samych 
kobiet”.

Barbara Ellwart

Kłopot z nastolatkami
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REKLAMA

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

 

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

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

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

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

Dyrektor Biura ZRG, pok. 110
308 42 60 

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

Kadry, pok. 127, 308-42-97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uwaga! przed każdym 
nr. telefonu dodajemy 58

MAGAZYNEK PODRĘCZNY

Cytat 
miesiąca

pod redakcją Martyny Werry
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D O B O S Z  J A N A więcej na www.solidarnosc.gda.pl

Sałatka Z SAŁATĄ

Sądy do reformy

CO SPRAWIA, ŻE ŻYCIE MA SENS?

Nieodłącznym elementem 
wiosennej i letniej diety są 
sałatki, a ich ważny składnik 
stanowi oczywiście sałata. To 
warzywo zawiera duże ilości 
wapnia, magnezu, potasu i że-
laza oraz liczne antyoksydan-
ty. Jest też bogate w witaminy 
C, E, D, B6 i A. Jej zaletą jest 
również niska kaloryczność, 
wynikająca z dużej zawartości 

wody (to warzywo ma jedynie 
7 proc. suchej masy). W 100 
gramach sałaty jest tylko 15 
kcal! A co, jeśli znudzi nam się 
to popularne warzywo? Może-
my sięgnąć po kuzynki sałaty, 
takie jak rukola i roszpunka, 
które mają podobne właści-
wości i niewiele więcej kiloka-
lorii. Zatem – sezon sałatkowy 
czas zacząć!                         

Sałatka Z SAŁATĄZ SAŁATĄ

Nieodłącznym elementem Nieodłącznym elementem 
wiosennej i letniej diety są wiosennej i letniej diety są 

wody (to warzywo ma jedynie 
7 proc. suchej masy). W 100 

na lato

Aż 63 proc. Polaków od-
powiedziało „tak” na pytanie 
„Czy trzeba zreformować sądy 
w Polsce?”. 17 proc. miało 
odmienne zdanie, a 20 proc. 
ankietowanych nie ma poglą-
dów na ten temat. Sondaż 
przeprowadził Instytut Badań 

Pollster. Dlaczego większość 
Polaków uważa, że sądy na-
leży zmienić? Jak ocenia prof. 
Antoni Kamiński, socjolog z 
Polskiej Akademii Nauk, przy-
czyną są „ciągnące się latami 
sprawy i wadliwe wyroki”.     



Ponad połowa Polaków (54 
proc.) uważa, że ich życiu na-
daje sens rodzina. 38 proc. za 
najważniejsze uznało zdrowie. 
14 proc. również stawia na 
pierwszym miejscu rodzinę, 
ale pojętą węziej: jako dzieci 
i wnuki. Sondaż CBOS pokazał 
też, że 9 proc. Polaków uwa-
ża za czynnik nadający sens 
życiu pracę. 8 proc. ankieto-
wanych wskazało na wartości 
społeczne: spokój, porządek, 

sprawiedliwość czy przyjaźń. 
Tyle samo osób stawia na 
piedestale bogactwo i własne 
lokum. Dla 7 proc. decydują-
ce są wartości egzystencjalne, 
takie jak: godne życie, pogoda 
ducha czy pragnienie pozosta-
wienia czegoś po sobie. Nad 
sensem i celem życia zasta-
nawia się 69 proc. Polaków, 
17 proc. robi to rzadko, a 14 
proc. w ogóle nie myśli o tych 
kwestiach.                           

– Kto namalował Panoramę 
Racławicką?

– Nie wiem. Matejko po-
winnam powiedzieć, ale 
nie wiem.

– Pierwszy król Polski to?
– Yyy, nie przypomnę so-

bie. Nie przypomnę sobie 
i mój mąż mnie za to 
zabije, bo jak wsiadałam 
do taksówki, to prosił, 
żebym to pamiętała.

– Bolesław Chrobry. I ostat-
nie pytanie: Kto marzył 
o szklanych domach? 

– Syzyf... Chyba.

Joanna Augustynowska, 
wrocławska posłanka PO 

4489,07 zł
Tyle wyniosło przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto w kwietniu 
2017 roku. W porównaniu z marcem 
2017 roku było niższe o 1,9 proc., 
w porównaniu z kwietniem 2016 roku 
wzrosło o 4,1 proc.

Stopa bezrobocia rejestro-
wanego w Polsce 
w kwietniu 2017 roku 
wyniosła 7,7 proc. przy 
8,2 proc. w marcu 2017 
roku i 9,6 proc. w kwiet-
niu 2016 roku.  

W pierwszym kwartale 2017 roku odnotowano rekordowo 
niski deficyt budżetowy w wysokości 0,9 miliarda złotych. 
W tym samym okresie 2016 roku deficyt wynosił aż 11,1 
mld zł. Na tak dobry wynik złożył się potężny wzrost docho-
dów (117 mld zł w 2017 roku w porównaniu z 105,4 mld 
zł w 2016 roku) i niewielki wzrost wydatków (117,9 mld 
zł wobec 116,5 mld złotych w 2016 roku).
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